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سعادة“ برئاسة  سيسرك  وفد   شارك 

في العام،  املدير  دبور،  نبيل   السيد 

 الدورة الـ51 للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة

(UNSC) 5-2 وفعالياتها الجانبية في فترة 

مارس 2020 في نيويورك

“
وزير  نائب  قيران،  سليم  ياووز  السيد  سعادة  أجرى 

ملقر  زيارة  التركية،  للجمهورية  الخارجية  الشؤون 

واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز 

يناير   17 في  (سيسرك)،  اإلسالمية  للدول  والتدريب 

زيارته،  وخالل  التركية.  الجمهورية  أنقرة،  في   ،2020

ياووز سليم قيران سعادة السيد  التقى سعادة السيد 

نبيل دبور، املدير العام لسيسرك، ومديري دوائر املركز 

إلى جانب جميع املوظفين.

سعادة السيد ياووز سليم قيران، نائب وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التركية يجري زيارة مجاملة إلى سيسرك      

(كوفيد-19)  املستجد  التاجي  الفيروس  ظهور  إثر 
بدأ  بالصين،  ووهان  مدينة  في   2019 عام  أواخر 
فترة  غضون  في  البلدان  من  العديد  في  بالتف�شي 
2020، أعلنت  11 مارس  زمنية قصيرة للغاية. وفي 
كوفيد-19  تصنيف  عن  العاملية  الصحة  منظمة 

جائحة عاملية.
4

اإلحصاءات

لعام  اإلسالمي  التعاون  منظمة  عمل  برنامج  يولي 

األعضاء  البلدان  في  للشباب  خاصة  أولوية   2025

متداخلة  سياسية  مجاالت  إطار  في  املنظمة  في 

ومتعددة بهدف توجيه العمل اإلسالمي املشترك.

13

األبحاث

»استخدام  حول  تدريبية  دورة  تنظيم  جرى 

مجال  في  اإلنتاجية  لتعزيز  املتقدمة  التكنولوجيا 

أبريل   27 بين  املمتدة  الفترة  خالل  القطن«  زراعة 

و 01 مايو 2020 من خالل منصة مخصصة لعقد 

املؤتمرات عن طريق الفيديو.
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التدريب

سيسرك يشارك في الدورة الـ51 للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة
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 سيسرك يشارك في الدورة
 الـ51 للجنة اإلحصائية

لألمم املتحدة

شارك وفد سيسرك برئاسة سعادة السيد نبيل دبور، املدير العام، 
واملؤلف من الدكتور أتيال كرمان، مدير دائرة اإلحصاء واملعلومات، 
الحادية  الدورة  في  باحثة،  شانتي،  أوكتافاروليا  ناندان  والسيدة 
وفعالياتها   )UNSC) املتحدة  لألمم  اإلحصائية  للجنة  والخمسين 

الجانبية في فترة 2-5 مارس 2020 في نيويورك.

لألمم  اإلحصائية  للجنة  الرئيسية  العامة  الجلسة  أعمال  بدء  وقبل 
املتحدة في 3 مارس 2020، مثل سعادة السيد نبيل دبور سيسرك في 
الدورة الـ35 للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية (CCSA) في 2 مارس 
كأحد  أيضا  لسيسرك  العام   املدير  شارك  اليوم،  نفس  وفي   .2020
ملؤسسات  العاملية  للشبكة  الجانبي  بالحدث  املناقشة  فريق  أعضاء 
يتبعها  التي  السبل  بمشاركة  قام  حيث   (GIST) اإلحصائي  التدريب 
إطار  في  اإلحصائية  القدرات  تنمية  بأنشطة  االضطالع  في  سيسرك 
برنامجه لبناء القدرات اإلحصائية (StatCaB) وإجراءات سيسرك في 

ظل انخراطه مع الشبكة منذ عام 2018، باعتباره عضوا مؤسسا.

خالل  سيسرك  دبور  نبيل  السيد  سعادة  مثل   ،2020 مارس   3 في 
الجلسة العامة للدورة الـ51 للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة. كما قام 
لدى  تركيا  لجمهورية  الدائمة  البعثة  بزيارة  لسيسرك  العام  املدير 
التركية،  للجمهورية  بالشكر  تقدم  حيث  مارس   3 في  املتحدة  األمم 
إنشائه  للمركز منذ  البلد املضيف لسيسرك، على دعمها  باعتبارها 
في عام 1978 وأطلع ممثلي البعثة التركية على أنشطة املركز في مجال 

اإلحصاءات الرسمية.

نبيل دبور اجتماعين مهمين يوم 4 مارس  وقد أجرى سعادة السيد 
2020. أوال، قام سعادة السيد دبور بزيارة مجاملة لسعادة السفير 
أغشين مهدييف، املراقب الدائم ملنظمة التعاون اإلسالمي لدى األمم 
املتحدة. أكد خاللها سعادته على عدم التجانس بين الدول األعضاء 

اللجنة اإلحصائية  أن  البيانات وذكر  بإنتاج  يتعلق  فيما  املنظمة  في 
املنتدى  باعتبارها   ،)OIC-StatCom( اإلسالمي  التعاون  ملنظمة 
الرسمية،  اإلحصاءات  مجال  في  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  الوحيد 
املنظمة  في  األعضاء  الدول  بين  التعاون  تسهيل  في  هاما  دورا  تلعب 

والجهات املعنية األخرى.

جورج  السفير  سعادة  دبور  السيد  سعادة  التقى  مارس،   4 وفي 
شدييك، املبعوث الخاص لألمين العام لألمم املتحدة بشأن التعاون 
فيما  للتعاون  املتحدة  األمم  مكتب  ومدير  الجنوب  بلدان  بين  فيما 
بين  بالتعاون  الطرفان  (UNOSSC). حيث أشاد  الجنوب  بلدان  بين 
املنظمتين الذي انعكس في عدد املشاريع املتزايدة. وخالل االجتماع، 
لسيسرك  مشتركين  تقريرين  بإطالق  املتعلقة  القضايا  نوقشت 
ذلك  في  بما  الجنوب  بلدان  بين  فيما  للتعاون  املتحدة  األمم  ومكتب 
إلى  اإلمكانيات  ترجمة  الجنوب:  بلدان  بين  فيما  التعاون  »منجزات 
ازدهار مشترك« و »التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي: 

تسريع وتيرة ريادة املرأة لألعمال االجتماعية«.

وقد أدار سعادة السيد نبيل دبور اجتماع املتابعة للجنة اإلحصائية 
اإلحصائية  للجنة  الـ51  الدورة  هامش  على  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة 
دولة   17 من  ممثال   35 بمشاركة   2020 مارس   5 في  املتحدة  لألمم 
3 منظمات دولية ومؤسستين  التعاون اإلسالمي و  عضو في منظمة 
الصادرة  القرارات  تنفيذ  عملية  املتابعة  اجتماع  وغطى  شريكتين. 
اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  اإلحصائية  للجنة  الثامنة  الدورة  عن 
واالستعدادات لدورتها التاسعة، بما في ذلك تشكيلة أعضاء املكتب 
والبنود الرئيسية لجدول األعمال وتاريخ ومكان االنعقاد. وتواصلت 
املتعلقة  املسوح  أسئلة  حول  إعالمية  بجلسة  االجتماع  فعاليات 
التي   )TQS-Youth) بالشباب  الخاصة  األسئلة  وذات   (TQS) بالتبغ 
ساهم في إعدادها املؤسستين الشريكتين؛ مراكز مكافحة األمراض 
والوقاية منها (CDC) ومؤسستها وسيسرك. ثم انتهى اجتماع املتابعة 
الحكومية  واللجنة  سيسرك  بين  التفاهم  مذكرة  توقيع  بحفل 

لجمهورية أوزبكستان لإلحصاء.

وفي أعقاب الحدث الجانبي لسيسرك في 5 مارس، وقع كل من سعادة 
كبير  الدين،  محي  أوزير  محمد  الدكتور  والسيد  دبور  نبيل  السيد 
اإلحصائيين في ماليزيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين املؤسستين 
أعضاء  لصالح  اإلحصائية  القدرات  تنمية  بأنشطة  يتعلق  فيما 

منظمة التعاون اإلسالمي.



سعادة السيد “
ياووز سليم قيران، 
نائب وزير الشؤون 

الخارجية للجمهورية 
التركية يجري زيارة 

مجاملة إلى سيسرك 

وزير  نائب  قيران،  سليم  ياووز  السيد  سعادة  أجرى 

ملقر  زيارة  التركية،  للجمهورية  الخارجية  الشؤون 

واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز 

يناير   17 في  (سيسرك)،  اإلسالمية  للدول  والتدريب 

زيارته،  وخالل  التركية.  الجمهورية  أنقرة،  في   ،2020

التقى سعادة السيد ياووز سليم قيران سعادة السيد 

دوائر  ومديري  لسيسرك،  العام  املدير  دبور،  نبيل 

املركز إلى جانب جميع املوظفين.

ونيابة عن جميع موظفي سيسرك، رحب سعادة السيد 

دبور ترحيبا حارا بسعادة السيد ياووز سليم قيران وعبر 

بهذه  سيسرك  لتشريفه  وامتنانه  العميق  شكره  عن 

الزيارة ولتخصيص جزء من وقته الثمين لهذا الغرض. 

وأشار إلى أن هذه الزيارة تعبير عن الدعم املستمر الذي 

وزارة  وخاصة  التركية  الجمهورية  املضيف،  البلد  دأب 

مدار  على  لسيسرك  تقديمه  على  الخارجية،  الشؤون 

العقود األربعة املاضية منذ إنشائه.

وقد أطلع سعادة السيد دبور سعادة السيد ياووز سليم 

قيران على االختصاصات املنوطة باملركز منذ 40 عاما. 

ووسائل  السبل  مختلف  عرضه  في  العام  املدير  وأبرز 

العمل التي طورها املركز على مر السنين لتنفيذ مهامه 

واألبحاث  اإلحصاءات  الثالثة:  اختصاصه  مجاالت  في 

والتدريب.

عن  قيران  سليم  ياووز  السيد  سعادة  أعرب  وبدوره، 

حفاوة  على  دبور  نبيل  السيد  لسعادة  وشكره  امتنانه 

االستقبال الذي خصص له. كما توجه سعادة السيد 

قيران بكلمة ملوظفي سيسرك، التي أكد من خاللها على 

اإلسالمية.  للدول  بالنسبة  والتضامن  الوحدة  أهمية 

الخارجية  الشؤون  وزارة  أن  إلى  أيضا  سعادته  وأشار 

للجمهورية التركية تقدر العمل الذي يقوم به سيسرك 

الثقة  ظل  وفي  ينجزها،  التي  والدراسات  واألبحاث 

التامة التي توليها الوزارة ملوظفي املركز املتمتعين بخبرة 

عالية ستواصل الوزارة تقديم دعمها لسيسرك.

سعادة  زار  والهدايا،  التذكارية  الدروع  تبادل  وبعد 

ومعرض  سيسرك  مكتبة  قيران  سليم  ياووز  السيد 

التعاون  منظمة  عن  موجزا  تاريخا  يتناول  صور 

نبيل دبور  اإلسالمي وسيسرك. وأطلعه سعادة السيد 

واختتم  املكتبة.  في  املعروضة  سيسرك  منشورات  على 

االجتماع بأخذ صورة تذكارية مع كل موظفي سيسرك 

عند مدخل بناية املقر.
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دائرة
اإلحصاءات واملعلومات

انتشر  بالصين،  ووهان  مدينة  في   2019 عام  نهاية  في  ظهوره  بعد 
الفيروس التاجي الجديد (كوفيد-19) في العديد من البلدان في غضون 
منظمة  أعلنت   ،2020 مارس   11 يوم  في  للغاية.  قصيرة  زمنية  فترة 
(كوفيد-19) جائحة عاملية.  العاملية تصنيف فيروس كورونا  الصحة 
مؤكدة  حالة   2,015,571 تسجيل  تم   ،2020 أبريل   15 من  واعتبارا 
لكوفيد-19 عامليا، بينما ُسجلت 197,057 منها في دول منظمة التعاون 
اإلسالمي. ومن أصل 127,635 حالة وفاة إثر هذا الفيروس، ُسجلت 
من  أخرى،  جهة  ومن  سالمي. 

ّ
اإل التعاون  منظمة  دول  في  منها   7,988

أصل 491,567 شخص تم عالجه بنجاح حول العالم، ُسجل 67,399 
دول  بين  ومن   ،2020 أبريل   15 وحتى  اإلسالمي.  التعاون  منظمة  في 
الرئيسية  الساخنة  البؤرة  إيران  تزال  ال  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
للمرض، تليها تركيا وباكستان واململكة العربية السعودية وإندونيسيا 
5,000. وإزاء هذه  وماليزيا، حيث تتجاوز الحاالت املؤكدة في جميعها 
اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  اإلحصائية  اآلفاق  تقرير  يهدف  الخلفية، 
في منظمة  الدول األعضاء  في  إلى تسليط الضوء على وباء كوفيد-19 
وهي،  رئيسية:  مؤشرات  ثالثة  في  النظر  خالل  من  اإلسالمي  التعاون 
الحاالت املؤكدة والوفيات واملتعافون. يمكن االطالع على التقرير من 

خالل الرابط التالي: 
https://www.sesric.org/publications-so-covid.php

توفر قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد-19 اإلحصاءات والبيانات 

املرئية، والعروض الخرائطية من خالل خريطة ثنائية األبعاد بشأن انتشار 

الفيروس التاجي املستجد  (كوفيد-19) في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

السياسات  صناع  وتزويد  العام  الوعي  مستوى  من  الرفع  بهدف  اإلسالمي 

جائحة  ملكافحة  مساعيهم  في  الجارية  جهودهم  لتوجيه  ناجعة  بأداة 

كوفيد-19. تستضيف قاعدة البيانات املتعلقة بحاالت كوفيد-19 املؤكدة 

والوفيات واملر�شى الذين تم شفاؤهم في 56 دولة عضو في منظمة التعاون 

اإلسالمي. ويتم تحديث البيانات التي تعود إلى 25/01/2020 بشكل يومي. 

علما أن قاعدة البيانات هذه تستخدم البيانات التي يوفرها مركز جامعة 

ميترز.  وورلد  وموقع   (JHU CSSE) األنظمة  وهندسة  لعلوم  هوبكنز  جونز 

ويمكن الولوج إلى قاعدة بيانات كوفيد-19 الخاصة بالوباء من خالل:

https://www.sesric.org/sesric_covid_19.php

اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
2020: جائحة كوفيد-19 في الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي

قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد-19 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  لفائدة 

اإلسالمي
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يوفر املركز بيانات االتصال ملكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة 
    ..http://www.sesric.org/databases-nso.php على  اإلسالمي  التعاون 
وبتحديثه بشكل منتظم، يسرد دليل مكاتب اإلحصاء الوطنية اإلسم الرسمي 
لكل مكتب إحصاء وطني واسم رئيسه ومعلومات االتصال الخاصة به بما في 

ذلك العنوان ورقم الهاتف والفاكس واملوقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني.

الهدف من دليل املؤسسات الوطنية 
في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
جمعه  هو   (OIC-DIR) اإلسالمي 
املركزية،  البنوك  عن  موجزة  للمحات 
والغرف، والوكاالت التنموية، ووكاالت 
الحكومات،  قبل  من  املمولة  األخبار 
ووكاالت تشجيع االستثمار، والوزارات 

ومعاهد  الوطنية،  ودون  الوطنية  اإلحصاء  ومكاتب  املختصة، 
حكومية،  مؤسسات  إشراف  تحت  التفكير  ومجمعات  األبحاث، 
ومعاهد التدريب، والنقابات/ منظمات أرباب العمل، والجامعات/ 
أو  عمومية  (مؤسسات  أخرى  وهيئات  العالي،  للتعليم  معاهد 

مؤسسات تهدف للمنفعة العامة).

فمن خالل إحداث تجمع للمؤسسات في منظمة التعاون اإلسالمي، 
ينتظر من هذا الدليل تيسير عملية التواصل فيما بين املؤسسات 
العمومية/ املنظمات التي تهدف للمنفعة العامة في الدول األعضاء 

في املنظمة بهدف زيادة روابط التعاون.

يمكن الولوج إلى هذا الدليل، الذي يستضيف البيانات الشخصية 
لـ551 مؤسسة:

https://www.sesric.org/oicdir.php 

اإلسالمي  التعاون  منظمة  إحصاءات  بيانات  قاعدة 
لإلحصاءات  عالمي  مستودع  أول  هي  (أويستات) 
وهي  املنظمة  في  األعضاء  بالدول  املتعلقة  الرسمية 
هذه  البيانات  قاعدة  صيانة  ويتم  نوعها.  من  الوحيدة 
الحديثة من خالل  البيانات  نشر معظم   لضمان 

ً
دوريا

تضمين الفئات واملؤشرات املتعلقة بالدول األعضاء في 
ميزات  إضافة  خالل  من  أويستات  وبتصميم   املنظمة. 

جديدة »سهلة االستعمال«، تشمل قاعدة البيانات حاليا 846 مؤشرا يندرج 
تحت 24 فئة يعود تاريخها إلى سنة 1985. ويمكن االطالع على قاعدة البيانات 
واإلنجليزية  (العربية  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  الثالث  الرسمية  باللغات  هذه 

والفرنسية). يمكن االطالع على قاعدة بيانات أويستات من خالل:

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

التعاون  منظمة  إحصاءات  بيانات  قاعدة 
اإلسالمي )أويستات(

دليل مكاتب اإلحصاء الوطنية

البيانات  قواعد  الوطنية  املؤسسات  دليل 
والدالئل والقوائم

قواعد البيانات والدالئل والقوائم



 ا املجلد: 1، العدد: 1                                                                                                                                                                                                                                 النشرة اإللكترونية لسيسرك   /   6

تصنيف األنشطة اإلحصائية الحالية واملستقبلية للمركز.

املفيد  التبادل  في  كبير  حد  إلى  سيسهم  املسرد  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
للمعلومات والخبرات داخل العالم اإلسالمي من خالل تمكين تدفق التواصل 

بين املهنيين والفاعلين ذوي الصلة.

حاليا  تستضيف  التي   ،)ROSE( اإلحصاء  خبراء  قائمة  على  االطالع  ويمكن 
148 ملحة موجزة لخبراء اإلحصائيات، من خالل الرابط التالي:

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

خبراء  قائمة  دور  يتجلى 
ملحة  عرض  في  اإلحصاء 
املهنيين  عن  شاملة 
قطاع  في  يعملون  الذين 
أو  الرسمية  اإلحصاءات 
في القطاعات األخرى التي تقدم خدمات من شأنها املساهمة في الجهود 

املبذولة من قبل الوكاالت ذات دور إحصائي ضمني.

يكون  أن  املتوقع  من  الصلة،  ذات  الخبرات  من  مجموعة  وبإنشاء 
في مجاالت  املهنيين املتوفرين  في األهمية من حيث تحديد  املسرد غاية 
جهة  من  املعتمد  للتصنيف  وفقا  الصلة  ذات  الرسمية  اإلحصاءات 

)ROSE( قائمة خبراء اإلحصاء

أدوات نشر وعرض البيانات

والبيانات  املعلومات  أحدث  الوحدة  هذه  تقدم 

املنظمة  في  األعضاء  بالدول  الخاصة  اإلحصائية 

األساسية«،  »املعلومات  وهي  أقسام،  تسع  تحت 

والديموغرافيا«،  و»املجتمع  واملناخ«،  و»الجغرافيا 

و»الحكومة والسياسة«، و»االقتصاد والقطاعات«، 

في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  و»البلدان 

أرقام«، و»الشراكات الدولية«، و»اللوجستيات«، و»الروابط الخاصة«.

 وسيصبح من املمكن تحميل نبذة عن كل بلد بصيغة تقرير. ويمكن تكييف 

طريق  عن  املستخدم  تفضيالت  أساس  على  بناء  املعروضة  الصفحة  إطار 

اختيار القسم أو املؤشرات التي سيتم عرضها في تقرير كل بلد.  ويمكن االطالع 

على النسخة الحالية للبلدان األعضاء في أرقام من خالل الرابط التالي: 

http://www.sesric.org/oic-member-countries.php

تعمل هذه الوحدة اإللكترونية على أساس البيانات 
ملنظمة  اإلحصائية  اللجنة  قبل  من  املستضافة 
في  األعضاء  الدول  وتصنف  اإلسالمي،  التعاون 
محدد  مؤشر  حسب  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
على  االطالع  يمكن  البيانات.  قاعدة  في  مستضاف 

مصنف منظمة التعاون اإلسالمي من خالل:

http://www.sesric.org/oic-ranker.php

إلى  استنادا  أيضا  اإللكترونية  الوحدة  هذه  تعمل 
اإلحصائية  اللجنة  قبل  من  املستضافة  البيانات 
ملنظمة التعاون اإلسالمي، وتستخرج القائمة الكاملة 
للمؤشرات التي يتم فيها وضع دولة عضو في منظمة 
التعاون اإلسالمي في »القمة« أو »القاع«. الكاشف 

الدقيق ملنظمة التعاون اإلسالمي متاح على:

http://www.sesric.org/oic-tbf.php   

لقد تم دمج مولد الرسومات البيانية املتحركة 
الحركة  وحدة  وهو  لسيسرك،   )SMC(
املتوفر  البياني  للرسم  والديناميكية  التفاعلية 
مع  كلي  بشكل  للمركز،  اإللكتروني  املوقع  على 

قاعدة بيانات أويستات.

ويتيح هذا املولد للمستخدمين استكشاف توجهات مؤشرات عديدة عبر 
الزمن بشكل ديناميكي، وذلك بناء على البيانات املتوفرة في قاعدة بيانات 

البيزند.

على  املذكورة  الوحدة  بواسطة  إنشاؤها  تم  التي  املخططات  عرض  ويتم 
 .(Adobe Flash) فالش  أدوب  تقنية  باستخدام  املستخدم  متصفح 
وتعتبر الرسومات البيانية املنتجة سلسلة زمنية تتضمن مؤشرين يمكن 
أو  خطي(ة)  إما  (مقاييس)  مقياس  على  للحصول  تعديلها  للمستخدم 

لوغاريتمي(ة) مع أحجام فقاعة بديلة تقوم على املؤشرات ذات الصلة.

البيانية املتحركة الخاص بسيسرك  يمكن االطالع على مولد الرسومات 
php.cms/gro.cirses.www//:ptth :من خالل

سيسرك  يقوم   ،2019 يناير  منذ 
بإصدار سلسلة »اآلفاق اإلحصائية 
ملنظمة التعاون اإلسالمي« كمنشور 
أسبوعين  كل  مواضيعي  إحصائي 
نهائية  كخالصة  تجميعه  وسيتم 
عنوان  تحت  عام  كل  آخر  في 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  حول  السنوي  اإلحصائي  »الكتاب 
اإلسالمي«. وتغطي كل سلسلة إحدى الفئات املشمولة في قاعدة بيانات 
لجميع  البيانات  فقط  توفر  ال  فهي  (أويستات).  اإلحصائية  املنظمة 
األخيرة  هذه  مستوى  على  اإلجمالية  بالقيم  املنظمة  في  األعضاء  البلدان 
تحليالت موجزة  أيضا  وتقدم  بل  أمكن ذلك،  العالمي، حيثما  والصعيد 
مع األرقام التي تستعرض أداء وتقدم البلدان األعضاء في املنظمة في الفئة 
املواضيعية املغطاة. يمكن الولوج إلى اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون 

 http://www.sesric.org/publications-oso.php :اإلسالمي من خالل

)OIC-CIF( دول منظمة التعاون اإلسالمي في أرقام

)OIC Ranker( مصنف منظمة التعاون اإلسالمي

)OIC-TBF( الكاشف الدقيق ملنظمة التعاون اإلسالمي

بسيسرك  الخاص  املتحركة  البيانية  الرسومات  مولد 
)SMC(

اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
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للجنة  املنتظمة  الدورات  إلى  املنفذة  األنشطة  حول  تقارير  املركز  يقدم 
األمانة  التعاون اإلسالمي بشكل دوري، وذلك بصفته  اإلحصائية ملنظمة 
لفترة  اإلحصائية  القدرات  بناء  استبيان   تعميم  تم  اللجنة.  لهذه  العامة 
السنتين 2020-2021 على مكاتب اإلحصاء الوطنية والسفارات واملمثلين 
 2019 الدائمين ووزارات خارجية بدول منظمة التعاون اإلسالمي في يناير 
باللغات   http://www.oicstatcom.org/statcab.php على  متاح  وهو 

الرسمية الثالث ملنظمة التعاون اإلسالمي.

في  اإلحصائية  أنشطته  تغطية  لتوسيع  ممكن  جهد  كل  سيسرك  يبذل 
 ،2020 2007 و  البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. بين عامي 
تم إجراء ما مجموعه 382 نشاطا إحصائيا بما في ذلك 242 دورة إحصائية 
67 اجتماعا لفرق  20 بعثة فنية، و  45 زيارة دراسية، و  قصيرة األجل، و 
8 دورات اللجنة اإلحصائية ملنظمة  الخبراء وورش العمل (EGM/WS(، و 

التعاون اإلسالمي.

إن البيانات اإلحصائية الدقيقة واآلنية 
واملوثوقة واملتسقة تحظى بأهمية بالغة 
في كل البلدان على مستوى عملية وضع 
االستراتيجيات  وتطوير  السياسات 
في  األعضاء  الدول  ولدى  اإلنمائية. 
مستويات  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
البيانات  إلنتاج  القدرات  من  مختلفة 
اإلحصائية  للمعايير  وفقا  اإلحصائية 
ذات الصلة املقبولة دوليا. وهكذا، يحاول برنامج بناء القدرات اإلحصائية 
)StatCaB) ملكونات النظم اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في املنظمة 
في  الرسمية  لإلحصاءات  املنتجة  املؤسسات  وقدرات  احتياجات  تحديد 

هذه الدول من أجل تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية فيها.

سنة  مطلع  في   (StatCaB) اإلحصائية  القدرات  بناء  ببرنامج  العمل  بدأ 
اإلطار،  هذا  وفي  القدرات.  تنمية  في  لسيسرك  رائد  برنامج  وهو   ،2007
يجمع املركز املعلومات من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 
ومطابقة  وقدراتها،  احتياجاتها  وتقييم  االثناسنوية،  االستبيانات  خالل 

هذه األخيرتين عن طريق تنظيم أنشطة تنمية القدرات اإلحصائية.

يضم املوقع االلكتروني للمركز وحدة ’هل تعلم؟‘ لتعكس حقائق مهمة 
متعلقة بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بطريقة بسيطة 
على  الضوء  تسليط  إلى  الوحدة  هذه  وتهدف  االستعمال.  وسهلة 
الوضع الراهن للدول األعضاء على مستوى متغير سوسيواقتصادي 
وإثراء  تحيين  ويتم  فقط.  واحدة  صفحة  على  تظهر  وبصيغة  محدد 

محتوى هذه الوحدة بمؤشرات مختلفة بشكل منتظم.

ويمكن االطالع عليها من خالل الرابط التالي:
 http://www.sesric.org/sesricdidyouknow.php 

اإلحصائي  الكتاب  من  ويتوخى 
األعضاء  الدول  بشأن  السنوي 
أن  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 
يكون بمثابة مرجع لصناع القرار 
بقرارات  الخروج  لهم  يتسنى  حتى 
بخصوص  أدلة  على  قائمة 
للتعاون  املحتملة  املجاالت 
املنظمة،  صعيد  على  والتكامل 
بشكل  الكتاب  يساهم  وبهذا 
بالقضايا  الوعي  إذكاء  في  كبير 
صناع  صفوف  في  اإلحصائية 
ولهذا  املنظمة.  بلدان  في  القرار 
الغرض، يقدم الكتاب اإلحصائي السنوي للقارء فرصة لالطالع على أداء 
كل دولة من الدول األعضاء في املنظمة، فضال عن األداء العام للمنظمة 

كمجموعة مقارنة باألداء العالمي على صعيد مؤشرات بعينها.

وتتسم نسخة هذه السنة بمحتواها الخاضع للمراجعة الدقيقة واألكثر 
أول نسخة نشرت عام  ابتداء من  السابقة  باملقارنة مع اإلصدارات  ثراء 
1980. وتتضمن هذه النسخة حوالي 200 مؤشر إضافي (429 في املجموع) 
وفئتين تم إدخالهما حديثا؛ وهما القطاع الخاص والشباب باملقارنة مع 

نسخة 2018 من الكتاب السنوي اإلحصائي.

للدول  السنوي  اإلحصائي  للكتاب   2019 نسخة  على  االطالع  يمكن 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل:

http://www.sesric.org/publications-syb.php
http://www.sesric.org/publications-oso.php 

)StatCaB( برنامج بناء القدرات اإلحصائية 

هل تعلم؟  الكتاب اإلحصائي السنوي بشأن الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي 2019
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برنامج   307 من  واحدة  ومنظمة  املنظمة  في  عضو  دولة   50 استفادت 

وبعثات  األجل،  قصيرة  إحصائية  دورة  فيها  بما  اإلحصائية  القدرات  لبناء 

فنية، وزيارات دراسية ما بين 2007 وأبريل 2019. وما كانت لتتحقق هذه 

األنشطة التي قام سيسرك بتسهيلها لوال الدعم السخي من 26 دولة عضو 

في منظمة التعاون اإلسالمي ومن منظمتين منذ عام 2007.

اإلحصائية  القدرات  بناء  في  ساهمت  التي  األوائل  العشرة  البلدان  فإن 

منذ عام 2007 هي تركيا (69) ومصر (31) وإندونيسيا (31) وماليزيا (29) 

وأذربيجان   (13  ) وتونس   (14) واملغرب   (14) ديفوار  وكوت   (21) واألردن 

)12) والسنغال (12). 

 (13) والسودان    (22) أذربيجان  تعتبر  املستفيدة،  الجهات  حيث  ومن 

وماليزيا   (11) وبروناي   (11) وبنين   (11) وبنغالديش   (12) وكازاخستان 

)11) وقطر (11) واململكة العربية السعودية (11) والكويت (10) البلدان 

العشرة األكثر استفادة من برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات 

اإلحصائية منذ عام 2007.
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وأبريل   2007 فترة  بين  أجري  إحصائيا  نشاطا   382 تفاصيل  تحليل  يبين 

االقتصادية،  باإلحصاءات  مرتبطة  األنشطة  من   (%36)  136 أن   ،2020

بينما 74 (19%) من البرامج اإلحصائية يقومون حول منهجية جمع البيانات 

ومعالجتها ونشرها وتحليلها. وتعتبر اإلحصاءات الديموغرافية واالجتماعية 

18% من جميع األنشطة. وتعد  يمثل  ما  68 نشاطا  الثالث مع  املجال  هي 

 آخر حيث تم تنفيذ 50 نشاطا 
ً

إحصاءات البيئة واملجاالت املتعددة مجاال

)13%). فيما يتعلق بالجوانب اإلدارية لإلحصاءات الرسمية، تم تحقيق 54 

واإلدارية  االستراتيجية  القضايا  حول   (%10) منها   37 املجموع،  في  نشاطا 

لإلحصاءات الرسمية و10 (4%) هدفت إلى تحسين املهارات املهنية ملهنيي 

اإلحصاءات الرسمية.

خالل  تنفيذها  جرى  التي  الـ382  اإلحصائية  األنشطة  تصنيف  يوضح 

2007 و2020 حسب املواضيع أن قائمة الالئحة  الفترة املمتدة بين عام  

تستضيف 52 نشاطا متعلقا بالبيانات (14%)، 31 نشاطا إحصائيا متعدد 

نشاطا   22 و   ،(%6) العمل  إحصاءات  حول  نشاطا   24 و   ،(%8) األبعاد 

إحصاءات  حول  نشاطا   21 و   ،(%6) االستقصائية  بالدراسات  متعلقا 

السياحة (6%)، و 20 نشاطا حول إحصاءات الفقر (5%)، و 19 نشاطا حول 

و   ،(%5) الصحة  19 نشاطا حول إحصاءات  و   ،(%5) الزراعة  إحصاءات 

15 نشاطا حول املهارات  (5%)، و  بالحسابات الوطنية  18 نشاطا متعلقا 

املهنية (%4).

تشكل اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي منصة ملكاتب اإلحصاء 

الخبرات  وتبادل  املعارف  ملشاركة  املنظمة  في  األعضاء  الدول  في  الوطنية 

إلنتاج  الضرورية  الفنية  قدراتها  تحسين  بهدف  املمارسات  وأفضل 

محددة  ومبادئ  بأهداف  االسترشاد  مع  الجودة  عالية  وطنية  إحصاءات 

لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول األعضاء على النحو املتفق عليه 

في القمة اإلسالمية الـ11 التي عقدت في داكار يومي 13 و 14 مارس 2008.

مقر  في  سنويا  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  اإلحصائية  اللجنة  دورات  تعقد 

يكون  أن  ويفضل  التركية،  بالجمهورية  أنقرة،  في  اللجنة)  (أمانة  سيسرك 

ذلك في األسبوع األول من شهر أكتوبر من كل عام ما لم يقدم أي عضو 

الدورة  لعقد  لألمانة  املناسب  الوقت  في  رسمية  دعوة  اللجنة  أعضاء  من 

السنوية في أراضيه. وُيعقد اجتماع متابعة سنوي على هامش االجتماعات 

بمشاركة  نيويورك  في  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلحصائية  للجنة  السنوية 

من  الهدف  ويتمثل  األعضاء.  الدول  في  الوطنية  اإلحصاء  مكاتب  ممثلي 

اجتماع املتابعة هذا في إطالع أعضاء اللجنة على التقدم املحرز في تنفيذ 

مناقشة  وكذلك  األساسية  السنوية  الدورة  طرف  من  املتخذة  القرارات 

وتبادل اآلراء بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة املقبلة.

)OIC-StatCom( اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
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التعاون  ملنظمة  اإلحصائية  للجنة  املتابعة  اجتماع  سيسرك   نظم 
للجنة اإلحصائية  الـ51  الدورة  2020 على هامش  5 مارس  اإلسالمي يوم 

لألمم املتحدة بنيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.

وخالل الحدث الجانبي، تم إطالع املندوبين على التقدم املحرز بخصوص 
اإلسالمي.  التعاون  ملنظمة  اإلحصائية  للجنة  الثامنة  الدورة  قرارات 
املكتب،  املندوبون مدخالتهم وتعليقاتهم حول تشكيلة أعضاء  تشارك 
التاسعة  الدورة  انعقاد  ومكان  وتاريخ  األعمال،  جدول  بنود  ومشروع 

للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي.

املسوح  أسئلة  حول  إعالمية  بجلسة  االجتماع  فعاليات  وتواصلت 
 (TQS-Youth) بالشباب  الخاصة  األسئلة  وذات   (TQS) بالتبغ  املتعلقة 
األمراض  مكافحة  ومراكز  سيسرك  من  كل  إعدادها  في  ساهم  التي 

والوقاية منها (CDC) ومؤسستها.

اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  اإلحصائية  للجنة  العامة  األمانة  بصفته 

سينظم سيسرك الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 

اللجنة  هذه  وتعتبر   .2020 أكتوبر  سبتمبر–1   30 فترة  في  اإلسالمي 

التعاون اإلسالمي لربط أواصر  في إطار منظمة  بالغ األهمية  محفال 

في الدول األعضاء، فهي  التعاون فيما بين مكاتب اإلحصاء الوطنية 

دعم  غايتها  املتحدة  لألمم  اإلحصائية  للجنة  مماثلة  مفيدة  منصة 

النظم اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء لوضع أفضل وأحسن 

للجنة  اإللكتروني  املوقع  الوطنية.  والسياسات  االستراتيجيات 

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي:

http://www.oicstatcom.org

اجتماع املتابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
  يوم 5 مارس 2020 بنيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

اجتماع املتابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
اإلحصائية  للجنة  والخمسين  الحادية  الدورة  هامش  على 

للجنة  التاسعة  الدورة  ينظم  سيسرك 
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

)SDGs( أهداف التنمية املستدامة

املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  »نحو  بعنوان  له  تقرير  سيسرك  أصدر 
على  (متوفر  اإلسالمي«  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  األولوية  ذات 
كبار  اجتماع  خالل   (  https://www.sesric.org/publications-detail.php?id=489

املسؤولين (SOM) في الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك يوم 25 نوفمبر 2019 
في إسطنبول، تركيا.

 مناسبا إلجراء تحليل 
ً
 ويستخدم التقرير مجموعة مختارة من أربعة وأربعون مؤشرا

لالتجاهات بشأن أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية بما في ذلك األهداف 1 و 
2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و13. كما يحلل التقرير أيضا ما إذا كانت املؤشرات املحددة 

قد اقتربت من أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة أم ابتعدت عنها.

األهداف  تحقيق  من  تتمكن  لن  كمجموعة  املنظمة  بلدان  أن  إلى  التقرير  ويشير 
اإلنمائية ذات األولوية بحلول عام 2030 إذا ما واصلت عملها بنفس الوتيرة الحالية. 
على الرغم من التقدم املحرز في أهداف التنمية املستدامة 1 و3 و4 و9 في مجموعة 

دول منظمة التعاون اإلسالمي، فإن هذه التحسينات ليست كافية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية بحلول عام 2030.

ويوضح التقرير أنه تم إحراز تقدم راكد في أهداف التنمية املستدامة 2 و 8، ومع ذلك، فإن مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي بطيئة للغاية في املسير 
على الطريق الصحيح لتحقيق هذين الهدفين بحلول عام 2030. وباإلضافة إلى ذلك، فإن نقص البيانات يمنع إجراء تحليل شامل حول أهداف التنمية 

املستدامة 5 و 13.

يسهم هذا التقرير أيضا في تحفيز بلدان املنظمة على تكثيف جهودها الجماعية لسد الفجوات القائمة على مستوى البيانات من أجل رصد أهداف التنمية 
املستدامة على أحسن وجه وتوفير قاعدة معرفية من شأنها اإلسهام في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

التقرير املرحلي السنوي عن أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية
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أطلق سيسرك تقريرا حول نتائج مسح امليول املتعلق بأولويات أهداف التنمية املستدامة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في الدورة الرابعة 
والثالثين للكومسيك يوم 26 نوفمبر 2018 في إسطنبول، تركيا.

https://www.sesric.org/publications-detail.php?id=456  التقدم املحرز على املستوى العالمي فيما يتعلق بالعمل في  ويلخص التقرير املتوفر على: 
إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة. وعالوة على ذلك، يقوم التقرير بإطالع القراء على أولويات أهداف التنمية املستدامة لبلدان منظمة التعاون 
القراء على  2016، كما يطلع  تم تصميمه وتعميمه وجمعه من قبل سيسرك منذ عام  بهذه األولويات والذي  املتعلق  امليول  لنتائج مسح  اإلسالمي وفقا 

دة لتحقيق هذه األهداف وآلية تنسيقها وتوافر بياناتها في بلدان املنظمة. العوامل املقّيِ

(الرفاه   3 الفقر) والهدف  (القضاء على   1 الهدف اإلنمائي  التقرير أن  ويوضح 
الجيد)  (التعليم   4 والهدف  الجوع)  من  (الحد   2 والهدف  الجيدة)  والصحة 
والنمو  الالئق  العمل  (توفير   8 والهدف  الجنسين)  بين  (املساواة   5 والهدف 
 13 والهدف  التحتية)  والبنية  واالبتكار  (الصناعة   9 والهدف  االقتصادي) 
على  األولوية  ذات  املستدامة  التنمية  أهداف  هي  املناخ)  أجل  من  (العمل 
البلدان املجيبة.  للتعليقات الواردة من  التعاون اإلسالمي وفقا  مستوى منظمة 
أمام  القائمة  العوامل  أبرز  هو  املالية  املوارد  نقص  أن  أيضا  التقرير  ويكشف 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030. وقد تم ذكر نقص مصادر 
املعلومات من قبل  في وسائل تكنولوجيا  للرصد والتقييم والنقص  البيانات 
التنمية  أهداف  تحقيق  لعملية  مقيدة  هامة  أخرى  عوامل  أنها  على  املجيبين 

املستدامة بحلول 2030.

وفي هذا الصدد، يناقش التقرير توافر بيانات أهداف التنمية املستدامة في دول 
244 مؤشرا عامليا، لوحظ أن تحليل امليول  منظمة التعاون اإلسالمي. ومن بين 
ممكن فقط على مستوى ما مجموعه 69 مؤشرا (3.28% من مجموع املؤشرات) ذات نقطتي بيانات على األقل متاحتين ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة 
ملا ال يقل عن 50% من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وعلى مستوى املنظمة، فإن توافر البيانات لألهداف اإلنمائية 9 و 3 و 7 و 15 فقط يساوي أو يزيد 
عن 50%. كما لوحظ أنه ال يمكن إجراء تحليل االتجاهات أو تحليل الوضع بالنسبة لـ112 مؤشرا بسبب نقص البيانات. ومن بين هذه املؤشرات، تصنف 

67 منها كمؤشرات من املستوى الثالث، و 34 منها كمؤشرات من املستوى الثاني، و 11 منها كمؤشرات من املستوى األول.

تحديد أولويات أهداف التنمية املستدامة من قبل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية

األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح هي إحدى مكونات النظام العالمي ملراقبة 
التبغ (GTSS(، والذي تم تطويره من قبل منظمة الصحة العاملية، ومراكز 
وضع  في  البلدان  ملساعدة  آخرين  وشركاء  واتقائها،  األمراض  مكافحة 
سيسرك  يسهل  لذلك،  ونتيجة  الرصد.  وبرامج  التبغ  مكافحة  تتبع  نظام 
خطط اإلدماج بناء على الشروط املنصوص عليها من قبل مراكز مكافحة 

األمراض واتقائها ومؤسستها من 2014 إلى يومنا هذا.

وهي  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  عضو  دولة   41 أكدت  اآلن،  وحتى 
وإندونيسيا  وغامبيا  ومصر  ديفوار  وكوت  وتشاد  والكاميرون  أذربيجان 
وتوغو  وطاجيكستان  وسيراليون  والسنغال  والنيجر  وموريتانيا  ومالي 
الوطنية  مسوحها  في  املسوح  في  بالتبغ  املتعلقة  األسئلة  بدمج  التزامها 
بهذه  الخاصة  البيانات  وجمع  املنتظم  التنفيذ  ضمان  وأيضا  الجارية، 
األسئلة. ومن بين البلدان التي أكدت على التزاماتها بإدماج األسئلة املتعلقة 

بصفة  املشروع  منها   13 أكملت  الجارية،  مسوحاتها  في  املسوح  في  بالتبغ 
أذربيجان وتشاد وكوت ديفوار ومصر وغامبيا وإندونيسيا ومالي  تامة وهي 

وموريتانيا والنيجر والسنغال وسيراليون وطاجكيستان وتوغو.

       2016 في  نظمتا  اللتان  العمل  ورشتي  حققته  الذي  النجاح  وبعد 
                 2017 و   (http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1398)
أجرى   ،(http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1737)
سيسرك ورشة عمل ثالثة حول »ترجمة بيانات األسئلة املتعلقة بالتبغ في 
(http://www.sesric.org/event-detail. عملية«  إجراءات  إلى  املسوح 

منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  مع  بالتعاون   php?id=2013)
)CDC) ومؤسستها في فترة 12-15 نوفمبر 2018 في أنقرة، تركيا.

وملواصلة الشراكة القائمة بين سيسرك ومؤسسة مراكز مكافحة األمراض 
الخاصة  األسئلة  ذات  دمج  عن  فضال  املشروع  هذا  ظل  في  منها  والوقاية 
من  معدلة  نسخة  على  التوقيع  تم   ،2020-2019 عام  برسم  بالشباب 
اتفاقية املتعاقدين من الباطن في مارس 2019. وتشمل األنشطة املخطط 
لها متابعة املشروع مع الكاميرون وفلسطين؛ وتسهيل دمج األسئلة املتعلقة 
في الدراسات االستقصائية الخاصة بخمس دول أعضاء  في املسوح  بالتبغ 
أخرى في منظمة التعاون اإلسالمي؛ وتسهيل دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في 
في  للشباب  املوجهة  االستقصائية  الدراسات  في  بالشباب  الخاصة  املسوح 
خمس دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ وتطوير مستودع للبيانات 
األسئلة  فيها  أدمجت  التي  املسوح  من  بيانات  يشمل  اإلنترنت  شبكة  على 
املعنية واملتحصل عليها من الدول األعضاء في املنظمة؛ والتنسيق مع مراكز 

مكافحة األمراض والوقاية منها ومؤسستها لتنظيم ورشة (ورش) عمل.

مشروع دمج أسئلة املسوح املتعلقة بالتبغ وذات األسئلة الخاصة بالشباب

 ورشة عمل حول ترجمة بيانات األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح (TQS) إلى إجراءات 
عملية، في فترة 12-15 نوفمبر 2018 بأنقرة، تركيا.
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 في املجموعة الفرعية املعنية بالتدريب حول 
ً
 رسميا

ً
أصبح سيسرك عضوا

في آسيا  التدريب اإلحصائي  التابع لشبكة تنسيق  اإلحصاءات الجنسانية 
الفريق  (أمانة  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  من  بتنسيق  الهادي  واملحيط 
الفرعي) واملعهد اإلحصائي آلسيا واملحيط الهادي (أمانة الشبكة) منذ 15 

نوفمبر 2018.

مستخدمي  حصول  ضمان  في  الفرعي  للفريق  الرئي�شي  الهدف  ويتمثل 
إلنتاج  الالزمة  املهارات  على  الهادئ  واملحيط  آسيا  في  ومنتجيها  البيانات 
في  بما  واسع،  نطاق  على  واستخدامها  ونشرها  الجنسانية  اإلحصاءات 
املتوقعة  النتائج  يلي  فيما  املستدامة.  التنمية  أهداف  رصد  أغراض  ذلك 
بشكل عام لتشكيل املجموعة الفرعية املعنية بالتدريب حول اإلحصاءات 

الجنسانية:

الوعي بأهمية اإلحصاءات الجنسانية لإلحصائيين وغير       	•
اإلحصائيين  

توفر املواد التدريبية ليستخدمها الجميع 	•

توفر مستودع تدريجي من املدربين الخبراء ليستفيد منه العامة  	•

زيادة توفر البيانات الجنسانية 	•

تعزيز السياسات الوطنية املستندة إلى النوع االجتماعي 	•

االستخدام املعزز لإلحصاءات الجنسانية للقصص اإلخبارية   	•
واملواد اإلعالمية األخرى  

فهم أفضل لإلحصاءات الجنسانية بين املجتمع املدني وعامة   	•
الجمهور  

زيادة عدد املؤسسات األكاديمية التي تدرب الطالب على    	•
إحصاءات النوع االجتماعي (بخالف طالب اإلحصاءات)  

حضر ممثل سيسرك ثالثة اجتماعات املجموعة الفرعية املعنية بالتدريب 
حول اإلحصاءات الجنسانية التي عقدت في عام 2019. تم عقد االجتماعين 
األولين في يناير ويوليو 2019 في بانكوك، تايالند. في االجتماع األول، نوقشت 
الهادئ،  واملحيط  آسيا  منطقة  أنحاء  جميع  في  التدريبية  االحتياجات 
واملوارد والخبرات املوجودة بشأن التدريب على اإلحصاءات الجنسانية عبر 
الفريق  لعمل  التالية  والخطوات  الزمنية،  والجداول  والطرائق،  املنطقة، 
الفرعي. في االجتماع الثاني، ناقش أعضاء املجموعة الفرعية تطوير املناهج 
التدريبية (املجاالت املواضيعية واملجاالت الشاملة لعدة قطاعات على حد 
السواء)، وإحداث آليات لطلب االلتزام بتقديم خطط التدريب وتنفيذها.

ُعقد االجتماع الثالث للفريق في فترة 4-6 ديسمبر 2019 بطوكيو، اليابان، 
ا ملنهج التدريب على 

ً
بهدف مراجعة املواد التدريبية املتاحة واملطورة حديث

املتبقية  الفجوات  لسد  األمام  إلى  الطريق  تحديد  الجنسانية؛  إحصاءات 
وضع  الخبراء؛  مستودع  على  األخيرة  اللمسات  وضع  التدريب؛  مواد  في 
خطط التنفيذ مع املؤسسات التدريبية واألكاديمية؛ مراجعة استراتيجية 
الفرعية  للمجموعة  التالية  الخطوات  وتصميم  املناصرة؛   / التواصل 

وأعضائها.

يركز عمل اللجنة على األنشطة الرئيسية الستة التالية:
األداء الفعال للنظام اإلحصائي 	•

املعايير واملنصات املشتركة 	•
تطوير املنهجيات 	•

الدعم بين املؤسسات 	•
التوعية   	•

الدفاع عن اإلحصائيات 	•
منذ   (CCSA) اإلحصائية  األنشطة  تنسيق  بلجنة  عضوا  سيسرك  أصبح 
من  عاملية  هيئة  وهي  اإلحصائية  األنشطة  تنسيق  لجنة  تتكونة   .2006
45 منظمة دولية وفوق وطنية، تشمل مهمتها توفير اإلحصاءات الرسمية 
الدولية في سياق املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية، والتي لديها 
مع  منتظم  تواصل  وعلى  مؤسساتها  في  مضمنة  دائمة  إحصائية  خدمة 

البلدان.

)SGGST( الفريق الفرعي املعني بالتدريب في مجال اإلحصاءات الجنسانية

)CCSA( لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية

االجتماع الثالث للمجموعة الفرعية املعنية بتدريب اإلحصاءات الجنسانية
فترة 4-6 ديسمبر عام 2019 بطوكيو، اليابان.
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دائرة
األبحاث االقتصادية واالجتماعية

ومبادرات  وبرامج  سياسات  طبقت 
العام  الوضع  تحسين  إلى  تهدف 
القدر  وبنفس  بلدانهم.  في  للشباب 
من األهمية، توصل التقرير  إلى أن عددا 
خطوات  اتخذت  قد  األعضاء  الدول  من 
التعاون  منظمة  استراتيجية  لتنفيذ  ملموسة 
في  اعتمادها  تم  التي  بالشباب  املعنية  اإلسالمي 

باكو في عام 2018.

األعضاء  للدول  البارزة  اإلنجازات  من  الرغم  وعلى   
قضايا  أن  التقرير  يكشف  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  في 
نشاط  وعدم  والبطالة  املنخفضة  االقتصادية  املشاركة  مثل 
املقترنة  املحدودة  واالجتماعية  السياسية  واملشاركة  الشباب 
إبراز  دون  تحول  خطيرة  عقبات  تشكل  والتشرد  والهجرة  بالصراع 
الشباب إلمكاناتهم و مساهمتهم بشكل منتج في تنمية الدول األعضاء 
الشباب  من   %17,7 نسبة  تكن  لم  املثال،  سبيل  فعلى  املنظمة.   في 
 .2018 في  الكتابة  أو  بالقراءة  ملمة  املنظمة  في  األعضاء  الدول  في 
وباإلضافة إلى ذلك، بلغ معدل بطالة الشباب في املنظمة عام 2019 
أنه  كما   .%11,8 البالغ  العالمي  املعدل  من  أعلى  وهو   %13,9 نسبة 
الدول  العاملة، بقي متوسط    القوى  في  الشباب  من حيث مشاركة 
العالمي  38,7% أقل بكثير من املتوسط    البالغ  في املنظمة  األعضاء 

البالغ %41,4.

2025 أولوية  يولي برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام 
مجاالت  في  املنظمة  في  األعضاء  الدول  في  للشباب  خاصة 

العمل  توجيه  بهدف  ومتعددة  متداخلة  سياسية 
اإلسالمي املشترك. وهذا اعترافا بحقيقة أن البلدان 

ربع  من  ألكثر  موطنا  عد 
ُ
ت املنظمة  في  األعضاء 

إجمالي الشباب في العالم، مما يوفر مزايا 
ال مثيل لها في مجال الصناعة واالبتكار 

ال  ذلك،  ومع  العمل.  وقوة  والنمو 
سلسلة  يواجهون  الشباب  يزال 

تحول  التي  والقيود  التحديات  من 
دون املساهمة املثمرة في تنمية مجتمعاتهم.

في  الشباب  »وضع  تقرير  سيسرك  سيطلق  اإلطار،  هذا  وفي 
2020: تعزيز املشاركة  التعاون اإلسالمي  الدول األعضاء في منظمة 
لوزراء  للمؤتمر اإلسالمي  الخامسة  الدورة  في  للشباب«  االقتصادية 
الشباب والرياضة (ICYSM(، الذي سيعقد في جدة باململكة العربية 

السعودية عام 2020.

 وتشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى وجود تقدم ملحوظ على مستوى 
التعاون اإلسالمي. ففي  في منظمة  الدول األعضاء  في  الشباب  وضع 
تم  املنظمة،  في  األعضاء  الدول  مجموعة  مستوى  على   ، املتوسط  
تسجيل تحسينات في مجال االقتصاد والتعليم والصحة واملشاركة 
االجتماعية. كما تبرز أن العديد من الدول األعضاء في املنظمة قد 

وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2020: تعزيز املشاركة االقتصادية 
للشباب

يولي برنامج عمل منظمة التعاون “
اإلسالمي لعام 5202 أولوية 

خاصة للشباب في الدول األعضاء 
في املنظمة في مجاالت سياسية 

متداخلة ومتعددة بهدف توجيه 
العمل اإلسالمي املشترك. وهذا 

افا بحقيقة أن البلدان  اعتر
عد موطنا 

ُ
األعضاء في املنظمة ت

ألكثر من ربع إجمالي الشباب في 
العالم، مما يوفر مزايا ال مثيل لها 
في مجال الصناعة واالبتكار والنمو 

وقوة العمل.
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أعد سيسرك هذا التقرير باعتباره الوثيقة الفنية املرجعية الرئيسية للدورة 
غاباال،  في  ستعقد  التي   (ICTM) السياحة  لوزراء  اإلسالمي  للمؤتمر   11 الـ
املؤتمر مرة كل سنتين ملراجعة  ينعقد هذا  2020. وللذكر،  أذربيجان عام 
التطورات األخيرة ومناقشة القضايا الرئيسية في مجال السياحة في البلدان 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

وهذا التقرير يقدم تقييما شامال ألداء السياحة في بلدان منظمة التعاون  
اإلسالمي من خالل تحليل أحدث البيانات املتاحة حول مؤشرات السياحة 
يناقش  كما  القائمة.  التنظيمية  واألطر  السياسات  جانب  إلى  الرئيسية 
والسياحة  اإلسالمية  السياحة  في  املتمثلتان  املتخصصتين  السوقين 
تطوير  أجل  للغاية من  واعدين  تعتبران قطاعين فرعيين  اللتان  الصحية، 

قطاع السياحة املستدامة في بلدان املنظمة.

وتكشف النتائج الرئيسية للتقرير أن البلدان األعضاء في املنظمة قد زادت 
مكاسبها السياحية من 157,1 مليار دوالر املسجلة عام 2013 إلى 181,9مليار 
دوالر عام 2018. وبالتالي، ارتفع متوسط إجمالي مساهمة السياحة الدولية 
في الناتج املحلي اإلجمالي في مجموعة املنظمة، من 1.8% في 2013 إلى %8.8 
األنشطة  لحالة  مفصال  تحليال  التقرير  يقدم  ذلك،  على  وعالوة   .2018 في 
السياحية البينية في منظمة التعاون اإلسالمي التي تعتبر مؤشرا مهما لتقييم 
مستوى التعاون بين الدول األعضاء في املنظمة في مجال السياحة. وتكشف النتائج عن بعض التحسن على مستوى التعاون السياحي 
البيني في منظمة التعاون اإلسالمي حيث ارتفعت نسبة السياح الوافدين على املستوى البيني في املنظمة من إجمالي السياح الوافدين على 

املنظمة من 34,4% في 2013 إلى 37,6% في عام 2018.

ويأكد التقرير  على أن السياحة اإلسالمية أمر يتناسب مع طبيعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بحكم بيئة الحالل القائمة واملرافق 
والخدمات املالئمة للمسلمين. إذ يقدر الحجم الحالي لسوق السياحة اإلسالمية العاملية بحوالي 175 مليار دوالر أمريكي في 2018، وتعتبر أول 
10 وجهات سياحية إسالمية في العالم أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي باستثناء سنغافورة. ومع ذلك، ال تزال بلدان املنظمة بحاجة 

إلى سياسات وتدابير أكثر استباقية من أجل االستفادة من ميزتها النسبية الحالية.

ويبحث هذا التقرير في مسألة تعزيز السياحة الصحية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كموضوع خاص. فبفضل أسعارها 
التعاون اإلسالمي  بلدان منظمة  الالزمة، برز عدد من  باملهارات  املتمتعة  العاملة  للرعاية الصحية وقواها  املتطورة  التنافسية ومرافقها 
كجهات فاعلة رئيسية على خريطة السياحة الصحية العاملية. ومع وصول قيمة سوق السياحة الصحية العاملية إلى حوالي 100 مليار دوالر 
أمريكي، بدأ عدد متزايد من البلدان األعضاء في املنظمة باالستثمار في هذا السوق ووضع الترتيبات التنظيمية للحصول على حصة أعلى 
منه. وفي هذا الصدد، يستعرض التقرير تجارب أذربيجان وإندونيسيا وإيران واألردن وماليزيا واملغرب وتركيا واإلمارات العربية املتحدة 

لتسليط الضوء على نجاحها في الترويج للسياحة الصحية.

لتطوير قطاع  في سعيها  املنظمة  في  الدول األعضاء  تواجهها  التي  الرئيسية  القضايا والتحديات  الضوء على بعض  التقرير  يلقي  وأخيرا، 
السياحة املستدامة وتعزيز التعاون السياحي فيما بينها ويقترح إجراءات سياسية للتغلب على هذه العوائق في القسم األخير.

السياحة الدولية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات 2020

أو في التعليم وال التدريب عام 2019 في هذه الدول. وللفت االنتباه إلى 
هذه القضايا واقتراح املسارات املمكنة للتغلب عليها، يخصص تقرير 
االقتصادية  املشاركة  لـ«تعزيز  خاصا  قسما   2020 لعام  الشباب 

للشباب«.

وبشكل عام، يهدف هذا التقرير إلى تسهيل التعاون متعدد األطراف 
يواجهها  التي  التحديات  األدلة ملواجهة  قائمة على  واقتراح توصيات 
والصراع  والتطرف  الصحية  والخدمات  البطالة  مثل  الشباب، 

والهجرة واملشاركة السياسية.

التعاون  منظمة  دول  في  الشباب  يواجهها  قضايا  عدة  بين  ومن 
تشكل  والبطالة  املحدودة  االقتصادية  املشاركة  تزال  ال  اإلسالمي، 
نشاط  لعدم  العالمي  املعدل  بلغ  فقد  للقلق.  مثيرة  أساسية  مسألة 
الدول  في   %61,3 بنسبة  سجل  بينما   2019 عام   %58,6 الشباب 
التعاون  منظمة  شباب  من   %24,1 يكن  ولم  املنظمة.  في  األعضاء 
اإلسالمي ضمن دائرة العمالة أو في التعليم أو التدريب (NEET) عام 
2019، وهي نسبة أعلى من املتوسط   العالمي البالغ 21,2%. واألسوأ 
من ذلك، لم يكن أكثر من ثلث الشابات (34,5%) ضمن دائرة العمالة 
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اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد-19 في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي: تسريع وتيرة ريادة املرأة لألعمال االجتماعية

بشكل  تركيز  ال مع  املستدامة،  التنمية  في 
عاون  ت ال تحسين  كيفية  فهم  على  خاص 
أفضل  ل  بشك  (SSC) الجنوب  بلدان  بين 
لتعزيز دور املرأة كرائدة أعمال اجتماعية في 
الدول  من  لعديد  ا ذلك  في  بما  الجنوب،  بلدان 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

حول  املعرفة  إنتاج  في  رير  للتق العام  الهدف  ويتمثل   
املتبرعات/  تساهم  أن  ا  خالله من  يمكن  التي  الطرق 
فيما  التعاون  وتعميق  تدامة  س امل التنمية  في  املحسنات 
اإليجابي  االجتماعي  التغيير  داث  ح إ في  الجنوب  بلدان  بين 
االقتصادي  والنمو  الفقر  والحد من  الجنسين  بين  املساواة  مثل 
والقضاء على التمييز والتحسينات االجتماعية واالقتصادية. وتشمل 
املسائل/ القضايا الرئيسية التي يتناولها هذا املنشور الدور النا�شئ 
والتحول  األعمال  وريادة  املستدامة  التنمية  ة  ل بعج الدفع  في  للمرأة 
االجتماعي نحو األمام، خاصة في سياق التعاون بين بلدان الجنوب 
التقرير  ينظر  السياق،  نفس  وفي   .(SSC & TrC ) الثالثي  والتعاون 
أيضا، من بين أمور أخرى، في دور املرأة كمتبرعة/ فاعلة خير وعوامل 

حيوية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة في العالم اإلسالمي.

بالنسبة  أمرا محوريا  املرأة وتمكينها  تعتبر قضية مساواة 
لخطة التنمية املستدامة لعام 2030. كما أنها جزء ال 

يتجزأ من جميع أبعاد التنمية الشاملة واملستدامة 
التنمية  أهداف  جميع  ق  ي تحق أن  يعني  مما 

املستدامة يعتمد بشكل كبير على القدرة 
الجنسين  بين  واة  ا املس تحقيق  على 

وتمكين النساء والفتيات.

أساسية  وهذا يشكل بصورة 
األسباب  الجة  ع مل عاجلة  دعوة 

القائم  العنف  أشكال  ع  لجمي الجذرية 
مكان  في  التمييز  عن  فضال  االجتماعي  النوع  على 

العمل وفي املجتمع على نطاق أوسع والقضاء عليها، بما في ذلك 
الفجوة في األجور بين الجنسين والقوانين والتشريعات التمييزية التي 
السيا�شي  التمثيل  وضعف  اإلنتاجية  املوارد  إلى  املرأة  وصول  تمنع 

للمرأة التي تقيد حقوقها في املجالين العام والخاص.

وملعالجة هذه األنواع من التحديات التي تواجهها النساء، وافق مكتب 
(UNOSSC) ومركز  الجنوب  بلدان  بين  للتعاون فيما  املتحدة  األمم 
األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب (سيسرك) 
على التعاون إلصدار منشور مشترك يركز على الدور الحاسم للمرأة 

املمارسات  أفضل  على  الضوء  الدراسة  هذه  ستسلط  كما 
االجتماعي  التباعد  (مثل  العامة  السالمة  تدابير  في  الوطنية 
السياسة  واستجابة  ذلك)،  إلى  وما  التجول  وحظر  واإلغالق 
الفائدة،  أسعار  وخفض  التحفيز،  حزم  (مثل  االقتصادية 
ذلك)  إلى  وما  النقدية  والتحويالت  القروض،  من  واإلعفاءات 
وتدابير السياسة االجتماعية (مثل الحماية االجتماعية للفئات 
املحرومة، وخدمات املشورة األسرية، إلخ.) التي اتخذتها الدول 
السلبية  اآلثار  ملواجهة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
النتائج  على  وبناء  ككل.  واملجتمع  اقتصاداتها  على  لكوفيد-19 
املستوى  على  سياسية  مقترحات  الدراسة  ستقدم  الرئيسية، 
االجتماعية  التداعيات  لتقليل  املنظمة  ومستوى  الوطني 
منظمة  في  األعضاء  البلدان  في  الجائحة  لهذه  واالقتصادية 

التعاون اإلسالمي.

في أعقاب جائحة كوفيد-19، بدأ سيسرك بإعداد هذه الدراسة 
واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  لتقييم  الشاملة  البحثية 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  على  الوباء  لهذا  املحتملة 
لالستجابة  سياساتية  توصيات  وضع  إلى  باإلضافة  اإلسالمي، 

بشكل جماعي ألزمة كوفيد-19.

االجتماعية  لآلثار  مفصال  تحليال  الدراسة  هذه  وستوفر 
من  املنظمة  في  األعضاء  البلدان  في  لكوفيد-19  واالقتصادية 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  مؤشرات  في  النظر  خالل 
والعمالة  والتمويل  والتجارة  والنمو  باإلنتاج  املتعلقة  الرئيسية 
والتعليم  والصحة  الغذائي  واألمن  والزراعة  والنقل  والسياحة 
السن  وكبار  والنساء  األطفال  مثل  الضعيفة  والفئات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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دائرة 
التدريب والتعاون الفني

برامج سيسرك لبناء القدرات

ينظم سيسرك أنشطة تدريب في إطار 23 برنامجا لبناء القدرات في قطاعات متخصصة. وتغطي هذه األنشطة عددا من القضايا املتعلقة باملجالين االجتماعي 

واالقتصادي من خالل أساليب متنوعة وفقا لقدرات واحتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وبعد مطابقة سيسرك لهذه االحتياجات 

والقدرات يوفر فرصا للتدريب عن طريق تعبئة خبراء متخصصين وتيسير نقل وتبادل الدرايات واملهارات والخبرات فيما بين املؤسسات الوطنية للدول 

األعضاء في املنظمة. وترمي الجهود التي يبذلها سيسرك إلى تطوير القدرات االبشرية واملؤسسية على صعيد عدد من القطاعات من خالل آليات التعاون 

فيما بين بلدان الجنوب.
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دورة تدريبية حول ’استخدام التكنولوجيا املتقدمة لتعزيز اإلنتاجية في مجال زراعة القطن في موزمبيق‘

01 مايو  27 أبريل و  جرى تنظيم دورة تدريبية حول »استخدام التكنولوجيا املتقدمة لتعزيز اإلنتاجية في مجال زراعة القطن« خالل الفترة املمتدة بين 

2020 من خالل منصة مخصصة لعقد املؤتمرات عن طريق الفيديو. وقد جاء تنظيم هذه الدورة التدريبية في إطار حلول التدريب االفترا�شي التي اعتمدها 

سيسرك في ظل تف�شي جائحة كوفيد-19. وهدفت الدورة التدريبية، التي أجريت باالعتماد على مناهج التعلم املتزامن، إلى إعطاء صورة عامة بشأن استخدام 

التكنولوجيا املتقدمة في إنتاج القطن وآثار اإلجهاد األحيائي والالأحيائي على محصول القطن.

البيولوجيا  في  التميز  (OIC-CTP)، وقدمها خبير مختص من مركز  القطن  في مجال  للتدريب  التعاون اإلسالمي  برنامج منظمة  إطار  في  الدورة  وأتت هذه 

الجزيئية في جمهورية باكستان اإلسالمية لفائدة مسؤولين تنفيذيين وخبراء من معهد األبحاث الزراعية في موزمبيق (IIAM) ومركز أبحاث القطن ومضاعفة 

 .(CIMSAN) البذور في ناميالو - موزمبيق

)OIC-CTP( برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتدريب في مجال القطن
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املدينة  في  السياحية  للرحالت  منظمة  جهات  ثالث  ألفضل  جوائز  إثره 

ملساهمتها القيمة في تنمية السياحة في املدينة.

فيها، على  املشاركين  نقاش، ومن  حلقة  تنظيم  الندوة كذلك  كما شهدت 

ومركز  البنغالية  والسياحة  املدني  الطيران  وزارة  الحصر،  ال  املثال  سبيل 

في  العاملية  السياحة  منظمة  ومكتب   (ITC) املاليزي  اإلسالمية  السياحة 

بنغالديش  جمهورية  في  الوطنية  غازيبور  وجامعة  أوزبكستان  جمهورية 

النقاش  حلقة  في  الرئيسيون  واملتدخلون  املتحدثون  وشارك  الشعبية. 

للمسلمين. وتطرقوا  املالئمة  السياحة  بأهمية  املتعلقة  معارفهم وتجاربهم 

للنقاش بشأن آفاق تنمية السياحة املالئمة للمسلمين في الدول األعضاء 

املجال  هذا  في  القائمة  التحديات  وأبرز  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 

املتخصص في قطاع السياحة، السيما في جمهورية بنغالديش الشعبية.

منطقة  في   2019 لعام  للسياحة  عاصمة  دكا  بمدينة  يحتفي  سيسرك 

منظمة التعاون اإلسالمي

وقع االختيار على مدينة دكا »عاصمة للسياحة في منطقة منظمة التعاون 

لوزراء  اإلسالمي  للمؤتمر  العاشرة  الدورة  خالل   2019 لعام  اإلسالمي« 

السياحة (ICTM) الذي عقد في الفترة املمتدة بين 5 و 7 فبراير 2018 في 

دكا، جمهورية بنغالديش الشعبية. في إطار أنشطة املؤتمر، نظم سيسرك 

برنامجا لالحتفاء بمدينة دكا بتاريخ 15 أكتوبر 2019. وشمل البرنامج ندوة 

و»حفال  دكا«  مدينة  في  للمسلمين  املالئمة  السياحة  »تنمية  حول  دولية 

بدكا« منحت على  السياحية  الرحالت  الجوائز على أفضل منظمي  لتوزيع 

)TR-CAB( برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات في مجال السياحة
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)Diplomacy-CaB( برنامج بناء القدرات الدبلوماسية

بالديبلوماسية، ومن ذلك  متعلقة  التدريبية جوانب مهمة  الدورة  وغطت 

تحليل النزاعات، والتفاوض والوساطة مع التركيز بشكل أسا�شي على منع 

اإلسالمي.  التعاون  منظمة  منطقة  أنحاء  جميع  في  وحلها  النزاعات  نشوب 

كما تم إطالع املتدربين على إطار شامل بخصوص كيفية نشوب النزاعات 

خاصة  دراسة  حاالت  تحليل  أيضا  وتم  لحلها  والتوصل  حدتها  وتصاعد 

بنزاعات محددة من أجل اإلملام التام بكل القضايا والتحديات واملشكالت 

القائمة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما قدمت الدورة 

لتنفيذ  الالزمة  باملهارات  للنهوض  التفاعلية  واملحاكاة  للمشاركة  فرصة 

وساطة فعالة وفض النزاعات.

الدبلوماسيين  لصالح  والوساطة  النزاعات  ’حل  حول  تدريبية  دورة 

املبتدئين في دول منظمة التعاون اإلسالمي‘

لصالح  والوساطة  النزاعات  »حل  حول  تدريبية  دورة  سيسرك  نظم 

التابعة  الدبلوماسية  األكاديمية  مع  بشراكة  املبتدئين«  الدبلوماسيين 

في   2019 نوفمبر   26-28 بتاريخ  وذلك  التركية،  الخارجية  الشؤون  لوزارة 

34 دبلوماسيا مبتدئا من  إسطنبول، تركيا. وحضر التدريب ما مجموعه 

28 دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي وقدمه أربعة ممارسين متميزين 

ومدربين مرموقين على الساحة الدولية في مجال حل النزاعات والوساطة.



 ا املجلد: 1، العدد: 1                                                                                                                                                                                                                                 النشرة اإللكترونية لسيسرك   /   20

)CB-CaB( برنامج بناء قدرات البنوك املركزية

التعاون الفني

يلعب سيسرك دورا مهما في تعزيز التعاون الفني والتنسيق بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تسهيل الدعم الفني وتبادل املعارف 
وأفضل املمارسات وتنمية املهارات وإقامة شبكات للتواصل. كما يشدد املركز على أهمية »املشاريع التنموية الخاصة بكل دولة ومنطقة« التي تصمم وفقا 
لخصائص واحتياجات كل منطقة. وبالتالي، فإن سيسرك ينخرط في شراكات مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية لتنفيذ مشاريع وأنشطة في إطار مبادرات 

التعاون الفني التي يسهر عليها املصممة خصيصا لتلبية احتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

األنشطة واملشاريع

في  املالية  النظم  في  اإلسالمية  املالية  قطاع  إدراج  عملية  في  املنخرطين 
أفغانستان اإلسالمية وجمهورية  في ذلك جمهورية  بما  بلدانهم وتطويرها، 
وجمهورية  قيرغيزستان  وجمهورية  كازاخستان  وجمهورية  أذربيجان 

طاجيكستان وجمهورية تركمانستان وجمهورية أوزبكستان.

املتعلقة  املفاهيم  بمختلف  اإلحاطة  على  التدريبية  العمل  ورشة  وركزت 
»باالقتصاد اإلسالمي« و »الخدمات املصرفية واملالية اإلسالمية«. وتمثل 
الهدف في توفير فهم عميق للتقنيات واإلطار القانوني الالزم لتحقيق فكرة 

تقاسم املخاطر في األعمال اليومية واملعامالت املالية. 

مواضيع  وتناولت  وأتراك  سودانيون  مدربون  التدريبية  الدورة  وقدم 
أماكن  وإدارة  اإلسعاف،  ومعدات  الطبية،  الطوارئ  بخدمات  متعلقة 
الصدمات،  حالة  في  املستعجل  املريض  مع  التعامل  ومقاربة  الحوادث، 
والدعم الصحي األسا�شي، وخوارزمية املعالجة لإلنعاش، ومقاربة التعامل 
مع حاالت طوارئ األطفال، وبرنامج إنعاش حديثي الوالدة (NRP)، وإدارة 
األدوية في حاالت الكوارث والطوارئ، والتخطيط للحاالت االستعجالية في 
املعدية،  األمراض  املصابين، ومكافحة  لفرز   SALT املستشفيات، وطريقة 

ومتالزمة الهرس.

وباالستفادة من آلية التعاون فيما بين بلدان الجنوب، نفذ هذا املشروع في 
إطار برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة 
5 املتعلق باالستجابة والتدخالت  2023-2014، تحت »املجال املواضيعي 
أكملت  قد  املشروع  من  األولى  املرحلة  أن  إلى  يشار  الطارئة«.  الصحية 
بنجاح، وشملت عدة دورات تدريبية للمدربين في كل من السودان وتركيا 
باإلضافة إلى ثالث دورات تدريبية تجريبية أجراها مدربون سودانيون تحت 

إشراف أخصائيين أتراك.

اإلسالمية  واملالية  املصرفية  ’الخدمات  حول  تدريبية  عمل  ورشة 
لصالح البنوك املركزية‘

التجارة  لتمويل  الدولية  اإلسالمية  املؤسسة  مع  بشراكة  سيسرك  نظم 
)ITFC) وكلية إسطنبول للبنوك املركزية (ISCB) ورشة عمل تدريبية حول 
البنوك  من  مشاركين  لصالح  اإلسالمية«  واملالية  املصرفية  »الخدمات 
املركزية في بلدان رابطة الدول املستقلة وجمهورية أفغانستان اإلسالمية، 

وذلك بتاريخ 28-25 نوفمبر 2019 في إسطنبول، تركيا.

املركزية  البنوك  ملوظفي  خصيصا  التدريبية  العمل  ورشة  صممت  وقد 

إلى  اإلحالة  قبل  ما  الطارئة  والرعاية  الكوارث  ’طب  حول  تدريبية  دورة 
املستشفى‘

التأهب  بشأن  القدرات  وبناء  التنسيق  »بتعزيز  املتعلق  املشروع  إطار  في 
في منظمة  الدول األعضاء  في  لها  الصحية واالستجابة  الطوارئ  في حاالت 
التعاون اإلسالمي«، نظم سيسرك بالتعاون مع وزارة الصحة التركية ووزارة 
 (TİKA) التركية  والتنسيق  التعاون  ووكالة  السودانية  االتحادية  الصحة 
إلى  اإلحالة  قبل  ما  الطارئة  والرعاية  الكوارث  »طب  حول  تدريبية  دورة 
املستشفى«، وذلك خالل فترة 27-23 مارس 2019 في مقديشو، الصومال. 
وزارة  من  الصحة  قطاع  في  عامل   30 لصالح  التدريبية  الدورة  وكانت 

الصحة الصومالية.
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لألمن  اإلسالمية  واملنظمة  سيسرك 
لتعزيز  تفاهم  مذكرة  يوقعان  الغذائي 

أواصر التعاون والشراكة

الغذائي  لألمن  اإلسالمية  واملنظمة  سيسرك  وقع 
وذلك   ،2019 نوفمبر   17 بتاريخ  تفاهم  مذكرة 
والثالثين  الخامسة  الدورة  فعاليات  هامش  على 
املنظمة  وهذه  للكومسيك.  الوزاري  لالجتماع 
حديثة النشأة وهي من مؤسسات منظمة التعاون 
األمن  مجال  في  وتشتغل  املتخصصة  اإلسالمي 
 2018 مارس  في  أنشطتها  مزاولة  وبدأت  الغذائي 
جمهورية  سلطان،  نور  في  الرئي�شي  مقرها  من 

كازاخستان.

أواصر  تقوية  إلى  هذه  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
مجاالت  في  املؤسستين  بين  والشراكة  التعاون 
من  الريفية  والتنمية  والزراعة  الغذائي  األمن 
تحقيق  إلى  الرامية  للمساعي  الدعم  تقديم  أجل 
األهداف واملصالح املشتركة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. وسيعمل الطرفان معا 
على إجراء أبحاث مشتركة بشأن عدد من القضايا التي تقع في دائرة اهتماماتهما، وتنظيم دورات تدريبية، وندوات وورشات عمل، وتبادل املعلومات بشأن 

األمن الغذائي لصالح الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

مذكرات التفاهم واالتفاقيات

)Reverse Linkage( التعاون الفني

القطن  ألبحاث  نازيلي  معهد  من  كبار  خبراء  أربع  التدريبية  الدورة  وأجرى 
بهدف تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين تركيا وبنغالديش في إطار مشروع 
التعاون الفني الجاري بشأن “تعزيز القدرات في مجال تنمية أنواع القطن”.

الطريق  والبنغاليين  األتراك  الخبراء  من  األقران  بين  املعارف  تبادل  مهد 
القطن  من  جديدة  أنواع  الستكشاف  مشتركة  أبحاث  إلجراء  فرص  أمام 
يسهم  األمر  وهذا  بنغالديش،  في  والبيئية  الزراعية  والظروف  تتالءم  التي 
من  الغذائي  واألمن  بالزراعة  املتعلق   8,2 األولوية  ذي  املجال  تحقيق  في 
مجاالت برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام 2025 وكذلك أهداف 

التنمية املستدامة 8 و 12 و 17.

دورة تدريبية حول ’نهج جديدة في الهندسة الزراعية للقطن: تجارب 
البذار‘ 

نظم سيسرك بشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية (IsDB) والوكالة التركية 
للتعاون والتنسيق (TIKA) ومعهد نازيلي ألبحاث القطن (CRI) في تركيا دورة 
البذار”  تجارب  للقطن:  الزراعية  الهندسة  في  جديدة  “نهج  حول  تدريبية 
في  الزراعة  لوزارة  التابع   (CDB) القطن  تنمية  مجلس  من   خبراء  لصالح 
بنغالديش، وذلك خالل الفترة املمتدة بين 19 و 30 يناير 2020 في مدينة 

دكا، بنغالديش.  
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مذكرة  على  يوقعان  التقنية  أوستيم  وجامعة  سيسرك 
تفاهم لتسهيل وتعزيز التعاون الفني

وتعزيز  لتسهيل  التقنية  أوستيم  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  سيسرك  وقع 
التعاون بين املؤسستين في املجاالت ذات االهتمام املشترك، وذلك يوم 27 

فبراير 2020 في أنقرة، تركيا. 

وتوفر مذكرة التفاهم هذه إطارا للتعاون يهدف إلى تسهيل تبادل املعارف 
بين املؤسستين سعيا وراء تطوير املؤسسات الوطنية ذات الصلة في الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتشمل مجاالت التعاون املستهدفة 
نقل املعارف وأفضل املمارسات من خالل أنشطة بناء القدرات والتدريب 
لصالح املهنيين والطالب في مختلف املجاالت الهندسية واملهنية والبحث 
منظمة  عمل  برنامج  تحقيق  في  يساهم  ما  وهذا  والتكنولوجي،  العلمي 

التعاون اإلسالمي لعام 2025.

وتصميم  الخشبية  والحرف  الخياطة  حول  للمدّرِبين  تدريب 
املجوهرات

التربية  لوزارة  التابع  العام  للتعليم  داغ  ألتن  ومركز  سيسرك  بين  بتنسيق 

تدريبية  دورات  ثالث  تنظيم  التركية  أنقرة  مدينة  شهدت  التركية،  والتعليم 

املجوهرات«  »تصميم  و  الخشبية«  »الحرف  و  »الخياطة«  بشأن  متتالية 

والسنغال  وفلسطين  وعمان  واألردن  أفغانستان  من  مدربين  لصالح 

وأوزبكستان، وذلك خالل الفترة املمتدة بين 11 و 15 نوفمبر 2019 في إطار 

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب.  

خاللها  من  املشاركون  ونمى  عال  مستوى  على  تدريبا  الدورات  قدمت  وقد 

املستخدمة  والتقنيات  األدوات  أحدث  استكشاف  خالل  من  مهاراتهم 

الجديدة  املهارات  لتطبيق  فرصة  للمدربين  أتيحت  كما  املجاالت.  هذه  في 

متمرسون  مدربون  عليها  ويشرف  الود  فيها  يسود  بيئة  في  اكتسبوها  التي 

ومستعدون لتقديم الدعم من وزارة التربية والتعليم التركية. 

وعبر املشاركون عن امتنانهم وتقديرهم للدور الذي يضطلع به سيسرك في 

املعارف  وتبادل  املهارات  تعزيز  في  التي تساهم بشكل كبير  تنظيم األنشطة 

والتعلم من األقران، وهواألمر الذي يساهم بدوره في تحقيق أهداف برنامج 

االستراتيجية  الطريق  وخارطة   2025 لعام  اإلسالمي  التعاون  منظمة  عمل 

واملنهي  الفني  والتدريب  التعليم  مجال  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  لبرنامج 

.2025-2020

طور سيسرك برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (OIC-VET) لدعم جهود الدول األعضاء 
.(TVET) وتشجيعها للتغلب على التحديات واملعيقات القائمة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين جودة أنظمة التعليم والتدريب الفني واملنهي في دول املنظمة، وبالتالي املساهمة في تطوير اقتصاداتها وقدراتها التنافسية.

املدربين وورشات  التدريبية لصالح  الدورات  والتدريب من خالل عدد من األساليب، ومنها  املنهي  للتعليم  التعاون اإلسالمي  برنامج منظمة  أنشطة  وتنفذ 
العمل التدريبية واملشاريع والدورات التدريبية والزيارات الدراسية.

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب
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الدورة الوزارية الخامسة والثالثون للكومسيك ترحب بخارطة 
الطريق االستراتيجية لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي في 

مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي 2025-2020

والثالثون  الخامسة  الدورة  رحبت 
إسطنبول،  في  عقدت  التي  للكومسيك 
 2019 نوفمبر   28-27 بتاريخ  تركيا، 
لبرنامج  االستراتيجية  الطريق  بخارطة 
منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم 
والتدريب الفني واملنهي لفترة 2025-2020. 
خارطة  تنفيذ  عملية  رصد  مهمة  وأوكلت 
خالل  من  وسيسعى  لسيسرك،  الطريق 
التعاون  آليات  نطاق  توسيع  املهمة  هذه 

بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في تنفيذ هذه االستراتيجية املهمة.

لبرنامج  االتصال  نقاط  بذلتها  التي  الكبيرة  الجماعية  الجهود  توجت  وقد 
واالجتماعات  والتدريب  املنهي  التعليم  مجال  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
وورشات العمل التي نظمتها خالل فترة 2017-2018 بتطوير بخارطة الطريق 
والتدريب  التعليم  مجال  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  لبرنامج  االستراتيجية 
نقاط  حددت  االجتماعات،  هذه  وخالل   .2025-2020 لفترة  واملنهي  الفني 
االتصال الوطنية أربعة مجاالت للتعاون و 16 مجاال ذا أولوية تحتها 33 هدفا 
لتعزيز قدرات وأداء أنظمة التعليم والتدريب الفني واملنهي وممارساتها في الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

للتنمية والجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا ومنتدى شباب التعاون اإلسالمي، 

وهواألمر الذي ساهم في إنجاح هذه الفعالية.

واحتياجات  بقدرات  يتعلق  ما  كل  االجتماع  خالل  املشاركون  وناقش 

تطوير  أجل  من  بلدانهم  في  واملنهي  الفني  والتدريب  التعليم  مؤسسات 

مشاريع وأنشطة ملموسة بهدف النهوض بأنظمة التعليم والتدريب الفني 

واملنهي وتجاوز كل التحديات التي تعيق تطورها. وفي نهاية االجتماع، توصل 

املشاركون لصياغة خطة العمل التنفيذية التي تغطي أربعة مجاالت تعاون 

من مجاالت التعاون الواردة في خارطة الطريق االستراتيجية واعتمدوها من 

أجل فترة 2025-2020.

ويرمي تنفيذ خطة العمل إلى املساهمة في تحقيق العديد من استراتيجيات 

استراتيجية  مثل  متنوعة،  مجاالت  تغطي  التي  اإلسالمي  التعاون   منظمة 

التعاون  بالشباب، واستراتيجية منظمة  املعنية  التعاون اإلسالمي  منظمة 

اإلسالمي لسوق العمل، برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام 2025، 

فضال عن أهداف التنمية املستدامة، السيما الهدف اإلنمائي الرابع.

االجتماع السادس للجنة االستشارة والرصد التابعة لبرنامج 
منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم املنهي والتدريب

توجه سيسرك، بصفته الجهاز التنفيذي لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي 

في مجال التعليم املنهي والتدريب، بدعوة ألعضاء لجنة االستشارة والرصد 

لعقد »االجتماع السادس للجنة« في 19-20 ديسمبر 2019 في إسطنبول، 

»ببرنامج  املتعلقة  التنفيذية  العمل  خطة  بلورة  على  االجتماع  وركز  تركيا. 

-2020 التعليم والتدريب الفني واملنهي  التعاون اإلسالمي في مجال  منظمة 

.»2025

وقد شارك في االجتماع ممثلون عن نقاط االتصال الوطنية من أذربيجان 

وجيبوتي  وتشاد  والكاميرون  فاسو  وبوركينا  وبنين  وبنغالديش  والبحرين 

ومالي  وماليزيا  واألردن  وإندونيسيا  بيساو  وغينيا  وغينيا  وغامبيا  والغابون 

وسورينام  والصومال  والسنغال  وقطر  وفلسطين  وباكستان  ونيجيريا 

وتونس وتركيا وتركمانستان، إلى جانب ممثلين عن أجهزة منظمة التعاون 

اإلسالمي ذات الصلة، بما في ذلك األمانة العامة للمنظمة والبنك اإلسالمي 
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’ريادة  حول  املدربين  لصالح  »بناء«  لبرنامج  تدريبية  دورة 
األعمال وتطوير املشاريع الصغيرة واملتوسطة‘

نظم سيسرك، بصفته الجهاز التنفيذي لبرنامج »بناء«، دورة تدريبية مدتها 

املشاريع  وتطوير  األعمال  »ريادة  حول   (ToT) املدربين  للصالح  أيام  ستة 

سبتمبر   22 و   17 بين  املمتدة  الفترة  خالل  وذلك  واملتوسطة«،  الصغيرة 

 في مجال املشاريع 
ً
2019 في إسطنبول، تركيا. واستفاد من التدريب 14 خبيرا

لهم  خصيصا  مصمما  تدريبا  تلقوا  بحيث  ليبيا،  من  واملتوسطة  الصغيرة 

حول منهج مشروع برنامج »بناء« لريادة األعمال وتنظيم املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.

لجلسات  متعددة  مقاربات  ضمت  التي  الدورة،  هذه  فعاليات  وجرت 

العمل  عمل  وورشات  ميدانية  وزيارات  عملية  ودروسا  التفاعلية  التدريب 

وغطت  إسطنبول،  في  »بناء«  برنامج  حاضنة  مقر  في  للترويج،  وجلسات 

التدريب  التدريب، ودليل  سلسلة من املواضيع مثل منهجيات وديناميات 

والعمليات اإلجرائية، والتدريب الفردي على مواد التطوير الخاصة بمنهج 

وأنشطة  وأهداف  واملتوسطة،  الصغيرة  املشاريع  وتنظيم  األعمال  ريادة 

برنامج »بناء«. وعقد كل هذا تقييم ملا بعد االختبارات للمدربين من أجل 

تقييم جدوى التدريب على تنمية معارفهم ومهاراتهم ومقاربتهم بخصوص 

ريادة األعمال وتنظيم املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

االجتماعيين  القادة  لصالح  السالم‘  ’بناء  حول  تدريبية  دورة 

الليبيين

السالم«  »بناء  حول  تدريبية  دورة  تنظيم  الليبية  طرابلس  مدينة  شهدت 

 29 بين  املمتدة  الفترة  خالل  وذلك  الليبيين،  االجتماعيين  القادة  لصالح 

برنامج  مشروع  إطار  في  التدريب  وكان   .2020 يناير   14 و   2019 ديسمبر 

’بناء‘ لبناء القدرات. والبرنامج مبادرة مشتركة بين سيسرك والبرنامج الليبي 

.(IsDB) ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية (LPRD) لإلدماج والتنمية

20 مشاركا، وسيقع  الذي استمر ألسبوعين  التدريب املحلي   وحضر هذا 

االختيار بعدها على 10 مشاركين بعد تقييم دقيق للمشاركة في تدريب على 

مستوى متقدم من املقرر تنظيمه في إسطنبول، تركيا، بهدف تعزيز قدرات 

وأداء املتفوقين املحتملين.

وغطى التدريب عددا من املواضيع، ومنها:

مفهوم األمن االجتماعي في السياقات املحلية 	•

التنسيق من أجل األمن االجتماعي 	•

سبل إقامة شراكات تستهدف تقوية التماسك االجتماعي 	•

تقييم االحتياجات املحلية لألمن االجتماعي وبرامج التنمية املحلية 	•

املجتمعات  مع  التفاعل  خالل  من  قوية  عالقات  بناء  	•

املحلية

برنامج »بناء« عبارة عن برنامج تنموي دولي يهدف إلى مساعدة الدول الهشة مثل ليبيا على تجاوز التحديات التي تتخبط فيها من خالل إعادة بناء القدرات 
البشرية واملؤسسية على أساس االحترافية والكفاءة والشفافية والحكم الرشيد. والبرنامج مبادرة مشتركة بين سيسرك والبرنامج الليبي لإلدماج والتنمية 

)LPRD) ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية (IsDB). ويضطلع سيسرك بدور الجهاز التنفيذي للبرنامج.

برنامج بناء
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الجال�شي،  والتنمية، والسيد صالح  الليبي لإلدماج  للبرنامج  العام   املدير 

مدير املكتب اإلقليمي ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في تركيا، والسيد 

عي�شى توغوت إنجي، نائب املدير العام ملجمع العلوم والتكنولوجيا لجامعة 

يلدز، باإلضافة إلى ثلة من املمثلين رفيعي املستوى من عدد من املؤسسات 

والجهات الفاعلة.

الجهات  مع  وبشراكة  مختلفة  مستويات  على  عملها  الحاضنة  وستجري 

في  الناشئة  املشاريع  وتنمية  األعمال  ريادة  أنشطة  لدعم  املعنية  الفاعلة 

ليبيا من خالل تزويدها بخدمات استشارية وتوجيهية ودعمها على مستوى 

إقامة عالقات مع مختلف الجهات ذات الصلة.

حفل افتتاح حاضنة ’بناء‘

نظم سيسرك بشراكة مع البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية (LPRD) والبنك 

وذلك  »بناء«،  برنامج  حاضنة  افتتاح  حفل   (IsDB) للتنمية  اإلسالمي 

الحفل سعادة  تركيا. وحضر هذا  في إسطنبول،   2019 نوفمبر   28 بتاريخ 

الدكتور علي العيساوي، وزير االقتصاد والصناعة الليبي، وسعادة السيد 

عبد  السيد  وسعادة  املركزي،  ليبيا  مصرف  محافظ  الكبير،  الصديق 

محمد  بن  بندر  الدكتور  وسعادة  تركيا،  لدى  ليبيا  سفير  مختار،  الرزاق 

بن حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وسعادة السيد 

نبيل دبور، املدير العام لسيسرك، وسعادة الدكتور وليد الوهيب، املدير 

الساقزلي،  مصطفى  والسيد  للتنمية،  اإلسالمي  التضامن  صندوق  العام 

وحظيت بالجوائز الثالث األولى املقدمة من طرف املنظمين. وباإلضافة 

إلى ذلك، اختارت لجنة التحكيم خمسة مشاريع فائزة إضافية تم منحها 

حق الحصول على قرض إنشاء املشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 150,000 

.(SEED) ليرة تركية من جمعية تنمية العمالة وريادة املشاريع

إلى أن »مسابقة نماء لريادة األعمال« قد أطلقت في حاضنة بناء  يشار 

املجتمع  إنشاء  وتيسير  الحرة  األعمال  أنشطة  دعم  بهدف   2019 سنة 

العربي في إسطنبول، تركيا، ملشاريع جديدة.

حفل تخرج الفائزين بـ ’مسابقة نماء لريادة األعمال‘

تخرج  حفل  التركية  إسطنبول  مدينة  في  »بناء«  برنامج  حاضنة  شهدت 

وجاء   .2020 مارس   02 في  األعمال«  لريادة  نماء  »مسابقة  بـ  الفائزين 

تنظيم هذه الفعالية في إطار »مشروع تطوير وتمكين املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة« الذي أطلقه برنامج »بناء«.

 خالل هذه الفعالية، تنافست 10 مشاريع محتضنة بعد مرور 100 يوم 

تحكيم  هيئة  أمام  أعمالها  وعرضت  واإلرشاد  االحتضان  ماراثون  من 

فائزة  مشاريع   3 عن  باإلعالن  الحفل  واختتم  بارزين.  وضيوف  محلفة 



 ا املجلد: 1، العدد: 1                                                                                                                                                                                                                                 النشرة اإللكترونية لسيسرك   /   26

ويتوفر املركز برنامجين رئيسيين للتدريب الداخلي:
.(OIC Intern) برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي للتدريب الداخلي 	•

•	 برنامج سيسرك للتدريب الداخلي.
الجامعة  في  الثالثين ويتابعون دراستهم  التعاون اإلسالمي ممن عمرهم دون  في منظمة  الدول األعضاء  البرنامجين يستهدفان املواطنين الشباب من   كال 

(السنة الثالثة فما فوق أو الدراسات العليا).

 برامج التدريب الداخلي

)OIC Intern( برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي للتدريب الداخلي

اكتساب مهارات متعلقة بالتفاعل والتواصل الثقافي بين الثقافات.

منظمة  برنامج  إطار  في  طالب   800 مع  مقابالت  أجريت   2019 عام  وفي 

التعاون اإلسالمي للتدريب الداخلي، بدأ 600 منهم تدريبهم في 55 مؤسسة 

من القطاعين العام والخاص، ليصل العدد اإلجمالي منذ انطالق البرنامج 

تتدريبهم  طالبا   234 يبدأ  أن  املقرر  ومن  تدريبا.   940 و  مقابلة   1380 إلى 

الداخلي خالل عام 2020.

تدريبيا  برنامجا  الداخلي  للتدريب  اإلسالمي  التعاون  منظمة  برنامج  يعتبر 

عن  املنهي  ملسارهم  التخطيط  خالل  من  الشباب  توجيه  إلى  يهدف  دوليا 

طريق  تعزيز معارفهم األكاديمية املكتسبة أثناء دراستهم باملمارسة العملية.

العمل  بيئة  على  لالطالع  الشباب  أمام  ثمينة  فرصة  البرنامج  هذا  ويتيح 

املهنية وبالتالي اكتساب أسس أخالقيات العمل واالنضباط في بيئة العمل 

فرصة  البرنامج  فيه  يجسد  الذي  الوقت  وفي  أخرى.  مهارات  إلى  باإلضافة 

من  كذلك  يمكنهم  فإنه  وتقنية،  مهنية  خبرة  الكتساب  املتدربين  أمام 
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املجلد 41 )2020( العدد 1
يتألف املجلد 41 (2020) العدد 1 من املجلة من ست مقاالت تركز 

وتنويع  الصكوك،  على  القائمة  التحتية  البنية  في  االستثمار  على: 

الطاقة  قطاع  وتحليل  الصكوك،  على  القائمة  األسواق  محافظ 

الرو�شي، والتحليل االقتصادي لبنغالديش، وتأثير اإلنفاق الحكومي 

التنمية  على  التعليم  وتأثير  السودان،  في  االقتصادي  النمو  على 

للقراء  يمكن  إندونيسيا.  في  الريفية  املناطق  في  الشاملة  االقتصادية 

الكرام االطالع على هذا اإلصدار  من خالل: 

https://www.sesric.org/publications-jecd-articles.php?jec_id=113

املجلد 41 )2020( العدد 2
املجلة سبع مقاالت حول  2 من  العدد   (2020)  41 املجلد  يضم 

وتنظيم  التركية،  القطاعية  الصادرات  على  الصرف  سعر  آثار 

رأس املال املتعلق باألداء املصرفي، وقياس رضا العمالء، وتقاسم 

للمصارف  املتزايد  واالنتشار  اإلسالمي،  التمويل  في  املخاطر 

القطاعين  في  االئتمانات  وتخصيص  البلقان،  دول  في  اإلسالمية 

الصناعي والزراعي للدفع بعجلة النمو االقتصادي وأداء التعليم 

الكرام  للقراء  يمكن  اإلسالمي.  التعاون  منظمة  دول  في  العالي 

االطالع على هذا اإلصدار  من خالل: 

https://www.sesric.org/publications-jecd-articles.php?jec_id=114
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953X)، هي مجلة للبحث التطبيقي في مجال اقتصادات التنمية. وتستقبل املجلة املقاالت األصلية التي تتناول املواضيع االقتصادية واالجتماعية 

التعاون  نطاق  وتوسيع  تطوير  إمكانيات  تتناول  التي  العلمية  للمقاالت  خاصا  اهتماما  املجلة  وستولي  النامية.  للدول  املباشر  االهتمام  ذات 

االقتصادي والفني بين الدول النامية. وتصدر املجلة باللغة اإلنجليزية في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام. وهي مسجلة في فهرس/ 

االقتصادية  للجمعية  اإللكترونية  والببليوغرافيا  العلمية  املجالت  مقاالت  واقتباس  ملوجز  بيانات  وقاعدة   ،(SCOPUS) اسكوبوس  مستخلص 

بيانات  (i-Journals)، وأكبر قاعدة  اإلنترنت  تام على  النظراء ولتحكيم  الخاضعة ملراجعة  التربوية  التعليمية  (JEL/Econlit)، واملنصة  األمريكية 

.(i-Future)و ،(i-Focus) ملوجز واقتباس مقاالت املجالت ووقائع املؤتمرات وبراءات االختراعات

مجلة التعاون االقتصادي والتنمية     


