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‘والعشرين

البياناتقاعدةتحديثعلىسيسركيعمل
اسأسعلىاإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائية

املصدر هذهالبياناتقاعدةوتعدمنتظم،
لصالحاإلنترنتعبر األساس ياإلحصائي

املهتمينالعالمأنحاءجميعمناملستخدمين
عاون التمنظمةبلدانحول واملعلوماتبالبيانات
.اإلسالمي

التوقعاتتقرير من2021إصدارسيسركأطلق
قرير التوهو اإلسالمي،التعاون ملنظمةاالقتصادية

تصاداالقاتجاهاتيستكشفالذيللمركز الرئيس ي
خاصةةبصور التركيز معالعامليالصعيدعلىالكلي
هامةمجموعةويعرضاملنظمة،بلدانمجموعةعلى
…ذلكفيبماوالتحليالت،اإلحصاءاتمن

إطارفيالقدراتلبناءتدريبيةأنشطةاملركز ينظم
.متخصصةقطاعاتفيمختلفابرنامجا19

لقةاملتعالقضايامنعددااألنشطةهذهوتغطي
خاللنموتنفذواالقتصادياالجتماعيباملجالين
ول الدواحتياجاتلقدراتوفقامتنوعةأساليب
.اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء
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األبحاث

التدريب

يةالنشرة اإللكترون

السياسات"ول حالدوليباملنتدىالحضور مسامععلىكلمةلسيسرك،العاماملديردبور،نبيلالسيدسعادةألقى

الحاديرن القأزمات"لعنوانالحاملةالرئيسيةالنقاشحلقةفي"والعشرينالحاديالقرن فيالجديدةوالنماذج

نعمانفيسور البرو التركيوالتنميةالعدالةحزبرئيسنائبأدارهاالتي،"العامةالسياسةومستقبلوالعشرين

اإلسالميالعالمواجهتالتيواملستقبليةالراهنةوالتحدياتاإلمكاناتعلىكلمتهفيدبور السيدوركز.كورتوملوش

عةمجمو تمتلكهاالتيالفريدةاألصول علىالضوءسلطكما.اإلسالميالتعاون ملنظمةاملشكلةدولة57الـفيممثلة

السكان:مثليةالعاملالسياسةتشكيلفيمؤثربدور االضطالعوفيشعبهاورفاهيةالتنميةتحقيقفياملنظمة

إمكاناتهامنالرغمىعلأنهإلىدبور السيدوأشار.االستراتيجيالجغرافيواملوقعالطبيعية،واملواردوالطاقةالشباب،

ساحةالعلىالفعالوالدور التنميةمناملنشودةاملستوياتإلىاإلمكاناتهذهتترجملمأنهاإالالهائلة،

هذهبينمنولكنالوضع،هذافيمتعددةأسبابساهمتفقدسيسرك،أجراهلتحليلوفقاأنهوأوضح.الدولية

.إمكاناتهاحقيقتمناإلسالميالتعاون منظمةمجموعةتمنعرئيسيةكعقبةاألمنيواملشهدالصراعيقفاألسباب،

يشتعلعالمالفيالصراعاتغالبيةوأنتصاعديا،اتجاهاُيظهراملنظمةبلدانفيالصراعاتعددأنإلىأشاركما

ملواجهةأنهوأكد.واالقتصادواملجتمعاإلنسانحياةعلىوخيمةبعواقبمصحوبةالبلدانهذهفيحاليافتيلها

ضدالوقائيةالدبلوماسيةعلىالتركيزإلىاملنظمةمجموعةتحتاجواألمن،السالمتحقيقفياملتمثلالتحدي

نشوبعلىيشجعالذيالنظامتحويلوبالتاليعليها،والقضاءالجذريةاألسبابتحديدخاللمنالنزاعات

دبور يدالسلخصالسياق،هذاوفي.الشاملةوالتنميةاإلنسانوحقوق واألمنالسالميعزز نظامإلىالصراعات

ملنظمةاألمنيةالبيئةفيالتغيراتعلىيركزبحثإجراء:خاللمناملهمةهذهدعمفيسيسركيبذلهاالتيالجهود

تعزيزوحلها؛هاوإدارتالنزاعاتنشوببمنعالغالبفيتتعلقوالتيالناتجة،الجديدةوالتحدياتاإلسالميالتعاون 

ساطةالو مناهجعلىيركزالذيالوسطاءدليلتطويرخاللمناإلسالميالتعاون منظمةفيالوساطةقدرات

املجاالتفيمياإلسال التعاون منظمةمجموعةمناملبتدئينالدبلوماسيينمناملئاتوتدريبللثقافات؛املراعية

.اإلنسانيةوالدبلوماسيةالنزاعاتوحلالوساطةمثلللمنظمةالدبلوماس ياملجتمعتهمالتي

طيبرجبئيسالر لفخامةالحكيمةالقيادةظلفيبتركياالعميقإعجابهعنباإلعرابكلمتهدبور السيدواختتم

سعادتهوشدد.اإلنسانيةوالقيموالعدالةاألخالقفيمتجذروالدبلوماسيةالسياسةفيجديدنهجإلرسائهأردوغان

تعزيزفيرائداوأصبحالجائر،الدوليللنظاماملعارضةالبلدانطليعةفيتركياجعلالجديد،النهجبهذاأنهعلى

دور يلعبحيثبالرئيسيينالسالمصناعمراتبإلىوارتقىالعاملية،الحضاراتمختلفبينوالتفاهماالنسجام

رئيس يدوليكمانحبرز كماالصراع،أماكنفيالسالمإلحاللالعالمأنحاءجميعفيالساخنةاملناطقفيالوسيط
املنطقةهذهشعوبتمنحأردوغانطيبرجبالرئيسبقيادةتركياأنإلىدبور السيدوأشار.اإلنسانيةللمساعدات

.بالخالصووعدأملبصيصبأسرهوالعالم

الحاديالقرن فيالجديدةوالنماذجالسياسات"حول الدولياملنتدىاجتذبالتركي،والتنميةالعدالةحزبوبرعاية

علىقدرتناوزيادةاملعاصرة،للسياسةفهمبلورةفياملساهمةبهدفالعالمأنحاءجميعمنالحضور "والعشرين

.جديدةواستراتيجياتنظرياتوتطويراملستقبلاستشراف
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ية مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماع
والتدريب للدول اإلسالمية



الجتماع مشاركة املدير العام لسيسرك، سعادة السيد نبيل دبور، كمتحدث رئيس ي في ا
مسيكالرابع ملنتدى البنوك املركزية املشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي والكو 

منتدىانةأمبصفتهالتركية،للجمهوريةاملركزي البنكواستضافنظم

سيك،والكوماإلسالميالتعاون منظمةبيناملشتركاملركزيةالبنوك

.تركياإسطنبول،في2022سبتمبر26-25بتاريخللمنتدىالرابعاالجتماع

منتوى املسرفيعيومسؤولينمحافظينالجتماعفرصةاالجتماعوشكل

ملناقشةياإلسالمالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانمناملركزيةالبنوك

والعالماإلسالميالتعاون منظمةمستوى علىالقائمةاالقتصاديةاآلفاق

إطاريفاملنظمةبلدانبينفيماالتعاون تعزيزبخصوصاآلراءوتبادل

.املاليبالتعاون املتعلقالكومسيكجدول 

مسامععلىكلمةلسيسرك،العاماملديردبور،نبيلالسيدسعادةوألقى

عامةورةصمعهموشاركرئيسيامتحدثابصفتهاملنتدىفيالحاضرين

مي،اإلسال التعاون منظمةلبلدانواملاليةاالقتصاديةاآلفاقبشأن

اإلسالمين التعاو ملنظمةاالقتصاديةالتوقعات"تقريرذلكفيمسترشدا

ممعظلكون دبور السيدوبإشارة.للمركزقريباسيصدرالذي"2022

العالماءأنحجميعفيكبيرةبصورةتدهورتقدالكلياالقتصادمؤشرات

مرحلةدخلقدالعالمأنأكد،19-كوفيدجائحةبسبب2020عامخالل

غيراألزمةهذهتبعاتمنتحسناشهدالذي2021عامفيالتعافي

في%6.1بنسبةقدرالعاملياالقتصادنموأنإلىأيضاوأشار.املسبوقة

في%3.1بنسبةتراجعأنبعداالقتصاديةاالنشطةاستئنافعقب2021

البلدانفيالقوي االنتعاشحفزهالتحسنهذابأنوأضاف.2020

.سواءحدعلىوالناميةاملتقدمة

مستوى علىةاألوكرانيالروسيةالحربعناملترتبةاآلثارإلىأيضاوباإلشارة

فيةغايظلتالعامليةاالقتصاديةاآلفاقأندبور السيدأفادالعالم،

اليقينعدممنحالةويكتنفها،2021فيامللحوظالتعافيرغمالهشاشة،

ضاعفالتيالحرب،ظلفي
ُ
من19-كوفيدجائحةعنالناجمالضرر ت

عالسلأسواقوتعطيلالعرض،جانبعلىللصدماتمفاقمتهاخالل

أنحاءميعجفيمسبوقةغيرمرتفعةمستوياتإلىالتضخمودفعالدولية،

اجعاتللمر الحاضرينانتباهدبور السيدأثارالسياق،هذاوفي.العالم

و2022لعاميالعاملياالقتصاديالنموتوقعاتمستوى علىالحاصلة

وليالدالنقدصندوق مثلالدولية،املنظماتمنعددعنالصادرة2023

.االقتصاديامليدانفيوالتنميةالتعاون ومنظمةالدوليوالبنك

قدالتيةاملتنامياملخاطرعلىالضوءدبور السيدسلطالخصوص،وبهذا

إمكانيةذلكلويشم.العامليةواملاليةاالقتصاديةاآلفاقعلىبظاللهاتلقي

الحربعناملترتبةواالضطرابات،19-كوفيدلجائحةجديدانتشار

للضغوطةلالستجابالتكيفبسياساتالعملوإلغاءاألوكرانية،الروسية

العاملي،الصعيدعلىالفائدةأسعاروارتفاعالتضخمحالةتفرضهاالتي

سعىتالذيالوقتفيأنهإلىأيضاوأشار.والطاقةالغذاءأسعاروارتفاع

منينعامبعد"الطبيعيةللحياةالعودة"املنظمةبلدانمنالعديدفيه

ملساراإلىالعودةجهودمنالتحدياتهذهتصعبقدالجائحة،معاملعاناة

أيضاور دبالسيدوبتطرق .كذلكاألمور تعقيدمنتزيدقدبلالصحيح،

كلمتهمختنزاعات،نشوبوإمكانيةالجيوسياسيةاملخاطرتناميملسألة

تقبال،مساملمكنةاألزماتمواجهةفياملرونةتعزيزأهميةعلىبالتأكيد

وى مستعلىفعالودور صدىللمنتدىيكون أنإلىتطلعهعنوأعرب

.اإلسالميالتعاون منظمةبلدانبينالتعاون تعزيز

لخص،"العملورشةمخرجات"عنوانحملتالتيالعملجلسةوفي

عزيزتمجالفياملمارساتأفضل"حول العملورشةمخرجاتدبور السيد

منظمةفياألعضاءالبلدانفياإلسالميالتمويلوترويجاملاليةالثقافة

مععاون بالتاملنتدىهامشعلىسيسركنظمهاالتي"اإلسالميالتعاون 

نشاطرآخهذهالعملورشةكانتوقد.التركيةللجمهوريةاملركزي البنك

وترويجاليةاملالثقافةتعزيز"سيسركمشروعإطارفياملنجزةاألنشطةمن

الذي،"مياإلسال التعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفياإلسالميالتمويل

آلليةيعمشار مقترحاتلتقديمالتاسعالنداءإطارفيالكومسيكتموله

املركزي كالبنمعبالتعاون تنفيذهويجري املشاريع،لتمويلالكومسيك

السيدوقدم.إندونيسيافياملاليةالخدماتوهيئةإندونيسياوبنكالتركي

العمل،ورشةفياملشاركون عليهاواتفقناقشهاالتيالتوصياتقائمةدبور 

فيضاءاألعالبلداندعمشأنهامنالتيالنتائجتضموثيقةباعتبارها

.اإلسالميوالتمويلاملاليةالثقافةلتعزيزالراميةجهودها



ر اإلسالمي املدير العام لسيسرك، سعادة السيد نبيل دبور يخاطب الدورة الخامسة للمؤتم
لوزراء الشباب والرياضة

ةوالرياضالشبابلوزراءاإلسالميللمؤتمرالخامسةالدورةُعقدت

(ICYSM)علىقائمةأمةأجلمنوالرياضةالشبابتنمية"شعارتحت

العربيةاململكةجدة،في2022سبتمبر09-07فترةخالل"التضامن

عةرفيوشخصياتوالرياضةالشبابوزراءاملؤتمروحضر.السعودية

مةمنظفياألعضاءالدول منوالخبراءالسياساتواضعيمناملستوى 

ةالدولياملنظماتمنعددعنفضالومؤسساتها،اإلسالميالتعاون 

دبور،نبيلالسيدسعادةالفعاليةهذهفيسيسركومثل.واإلقليمية

.العاماملدير

املنظمةيفاألعضاءالدول أمامكبيرةفرصةوأتاحاملجالاملؤتمرفسحوقد

تعراضواساملنظمة،دول فيللشبابالراهنالوضعملناقشةومؤسساتها

بشأناإلسالميالتعاون منظمةاستراتيجية"تنفيذفياملحرز التقدم

بلدانبينفيماالتعاون تعزيزسبلبشأناألفكاروتبادل،"الشباب

.ابللشبواالقتصادياالجتماعيالرفاهبمستوى للنهوضاملنظمة

كباراعباجتمالحضور مسامععلىكلمةدبور،نبيلالسيدسعادةوألقى

علىاملشاركينوأطلع2022سبتمبر07يومللمؤتمر(SOM)املسؤولين

الثالثةهاختصاصمجاالتإطارفيالشبابمجالفياملركزوبرامجأنشطة

كلمتهفيدبور السيدوسلط.والتدريبواألبحاثاإلحصاءاتفياملتمثلة

تنفيذلسعيااملركزبهااضطلعالتياألنشطةعلىالضوءخاصبشكل

ذاتوالقرارات"الشباببشأناإلسالميالتعاون منظمةاستراتيجية"

عامقدعالذيوالرياضةالشبابلوزراءالرابعاملؤتمرعنالصادرةالصلة

2018.

أبرز عندبور نبيلالسيدسعادةأعلناملسؤولين،كباراجتماعوخالل

فيعضاءاأل الدول فيالشبابوضع"حول املنتظمسيسركتقريرنتائج

معباالشتراكإعدادهتمالذي،"2022لعاماإلسالميالتعاون منظمة

الفنيةالوثيقةالتقريرويعد.(ICYF)اإلسالميالتعاون شبابمنتدى

لوضعشامالتحلياليعرضأنهإذالوزاري،للمؤتمراألساسيةاملرجعية

أبرز ديدتحبهدفاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول فيالشباب

19-يدكوفجائحةانعكاساتحول فهموبلورةيواجهونها،التيالتحديات

واقتراحاملمارساتأفضلعلىالضوءوتسليطتنميتهم،مستوياتعلى

فاهر بمستوى للنهوضبالسياساتاملتعلقةالتوصياتمنمجموعة

.الجائحةبعدمافترةفيالشباب

منعدداأنإلىأشاردبور،السيدسعادةقدمهالذيالعرضوخالل

فياملحوظتقدماأحرزتقداإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول 

معرفةالتمعدتحسينمثلالتنميةمجاالتأبرز فيالشبابوضعتحسين

:قائالوأضاف.املراهقينلدىالخصوبةمعدالتوخفضوالكتابةالقراءة

دمالتقمستوى علىتراجعتسجيلفي19-كوفيدجائحةتسببتذلك،ومع

العالم،الأنحاءجميعفيالبشريةالتنميةمجالفيعقودمدىعلىاملحرز 

واجهثحيالشبابذلكفيبماواملحرومينالضعفاءالسكانبينسيما

ماملتراوحةااألساسيةالخدماتإلىالوصول فيكثيرةصعوباتمنهمالعديد

سبببوالقلقالتوترمنعالملستوى وتعرضواوالصحةالتعليمبين

دبور السيدشددكما.19-كوفيدجائحةعناملترتبةاليقينعدمحاالت

اإلسالميالتعاون منظمةبلدانبينفيماالتعاون أواصرتمثينأهميةعلى

منائحةالجبعدمافترةفيللتعافياملبذولةالجهوددعمشأنهمنالذي

.األعضاءالدول بيناملمارساتوأفضلاملعارفتبادلخالل

قراراتمادباعتوالرياضةالشبابلوزراءالخامساإلسالمياملؤتمرواختتم

بلداننبيفيماالتعاون أواصرتمثينبهدفالشبابتنميةحول وإعالن

عاون التمنظمةاستراتيجيةلتنفيذسعيااإلسالميالتعاون منظمة

.الشباببشأناإلسالمي
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دائرة
اإلحصاءات واملعلومات

ائيةاإلحصالبياناتقاعدةتحديثعلىسيسركيعمل
أساسعلى(OICStat)اإلسالميالتعاون ملنظمة
ائياإلحصاملصدرهذهالبياناتقاعدةوتعدمنتظم،
جميعمناملستخدمينلصالحاإلنترنتعبراألساس ي

بلدانل حو واملعلوماتبالبياناتاملهتمينالعالمأنحاء
.اإلسالميالتعاون منظمة

19-كوفيدجائحةحول سيسركبياناتقاعدةتوفر
(https://www.sesric.org/sesric_covid_19-ar.php)اإلحصاءات

البلدانيفواللقاحاتبالجائحةاملتعلقالوضعبشأناملرئيةوالبيانات
منلرفعافيمنهاالهدفويتمثلاإلسالمي،التعاون منظمةفياألعضاء
هلتوجيناجعةبأداةالسياساتصناعوتزويدالعامالوعيمستوى 
هذهالبياناتقاعدةوتخضع.الجائحةهذهمكافحةفيالجاريةجهودها

الفيروسباإلصابةبحاالتمتعلقةبياناتوتضمدوريبشكلللتحديث
لقحينواملجزئياامللقحيناألشخاصوعددعنهالناتجةالوفياتوأعداد

.اإلسالميالتعاون منظمةبلدانفي19-كوفيدضدكليا

قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

قاعدةتحتأضيف،2022وديسمبريوليوبينمااملمتدةالفترةوفي
عددبلغوبذلكجديدا،مؤشرا217للمنظمةاإلحصائيةالبيانات

يعودفئة27ضمن1.729القاعدةتحتويهاالتياإلجماليةاملؤشرات
.1970عامإلىتاريخها
منسالمياإل التعاون ملنظمةاإلحصائيةالبياناتقاعدةعلىاالطالعيمكن
https://www.sesric.org/oicstat.php:خالل

في البلدان 19-قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

عنشاملةملحةعرضفي(ROSE)اإلحصاءخبراءقائمةدور يتجلى
أخرى قطاعاتفيأوالرسميةاإلحصاءاتقطاعفيالعامليناملهنيين
عريفيةتملفاتالراهنالوقتفيالقائمةوتضم.إحصائيةخدماتتقدم

اون التعمنظمةفياألعضاءالبلدانمناإلحصاءمجالفيخبير882لـ
7تسجيلتم،2022وديسمبريوليوبينمااملمتدةالفترةوفي.اإلسالمي

خاللنماإلحصاءخبراءقائمةعلىاالطالعيمكن.القائمةفيجددخبراء
https://www.sesric.org/rose.php:التاليالرابط

لذياسيسركبتقريرالتقديرمععلماللكومسيك34الـالدورةأحاطت
5-1ةاملستدامالتنميةأهداف)أولويةذاتتنمويةأهدافثمانيةيحدد

التقدمحول سنوي تقريرإعدادسيسركإلىوطلبت،(13و9و8و
لتحقيقةالرامياملساعيفياإلسالميالتعاون منظمةمستوى علىاملحرز 
الدوراتخاللوتقديمهاألولويةذاتالثمانيةاملستدامةالتنميةأهداف
املذكور املرحليالتقريرإصدارعنسيسركوأعلن.للكومسيكالوزارية
.2022نوفمبر29-26فترةفيللكومسيك38الـالدورةفعالياتخالل
أهدافتحقيقنحواملحرز التقدمعنعامةملحةالتقريرهذايقدم

5-1تدامةاملسالتنميةأهداف)األولويةذاتالثمانيةاملستدامةالتنمية
ميةالتنأهداف)األخرى التسعةاملستدامةالتنميةوأهداف(13و9-8و

منيتوقعالأنهالتقريرويكشف.(17-14و12-10و7-6املستدامة
ائيةاإلنماألهدافمنأيتحقيقمنتتمكنأناملنظمةبلدانمجموعة

.الراهنةالوتيرةبنفسعملهاواصلتماإذا2030بحلول 

قائمة خبراء اإلحصاء

دول الفياألولويةذاتاملستدامةالتنميةأهدافتحقيقنحو 
2022اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

املنشورات اإلحصائية 

https://www.sesric.org/sesric_covid_19-ar.php
https://www.sesric.org/oicstat.php
https://www.sesric.org/rose.php
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سركسيعملاإلسالمي،التعاون ملنظمةالعامةاألمانةطلبعندنزوال
مةمنظعملبرنامجلتنفيذاملدةمنتصفاستعراض"تحديثعلى

مكاتبمنالواردةالردودعلىبناء"2025عامحتىاإلسالميالتعاون 
اصالخاالستبيانعلىاملنظمةفيعضوابلدا30منالوطنيةاإلحصاء

عامىحتاملنظمةعملبرنامجلتنفيذاملدةمنتصفباستعراض
2025،

قدامةاملستدالتنميةأهدافتحقيقأنعلىالضوءالتقريرويسلط
والنزاعات19-كوفيدجائحةآثاراستمرارمعصعوبةأكثريصبح

اون التعمنظمةبلدانمجموعةستبعدأنهافيشكوالاملتصاعدة،
التنميةأهدافتحقيقنحوالصحيحاملسارعنأكثراإلسالمي

:التاليالرابطخاللمنالتقريرعلىاالطالعويمكن.املستدامة
https://www.sesric.org/publications-detail-ar.php?id=559

استعراض-والفرصوالتحدياتاملكتسبات:2025نحوالطريق
2025عامحتىاإلسالميالتعاون منظمةعمللبرنامجاملدةمنتصف

ماتاملنظبياناتقواعدمنواملستخرجةاملتاحةالبياناتأحدث
.إلسالمياالتعاون منظمةمؤسساتقدمتهاالتيواملعلوماتالدولية،

طةوأنشبرامجمستوى علىاملحرز التقدمالتقريرويستعرض
107الـدافاألهلتحقيقالراميةاملساعيإطارفيأثرهاويقيماملنظمة
برنامجوثيقةفيالواردةاألولويةذات18الـاملجاالتتحتاملدرجة

التقريريقترحكما.2025عامحتىاإلسالميالتعاون منظمةعمل
حتىتبقيةاملالسنواتفيالعمليةلتسريعاملمكنةوالوسائلالسبل

.2025عام

(  DYN)‘ هل تعلم’وحدة 

معينمتلقيبلدإلىدوالر200إلرسالالتحويالتتكاليفمتوسط
املحول املبلغمنكنسبة

الإرستكاليفمتوسطفيالقائمةاالتجاهاتالوحدةهذهتعرض
فياملحول املبلغإجماليمنكنسبةمعينةمتلقيةدولةإلىالتحويالت

.اإلسالميالتعاون منظمةبلدان

نظمةاملبلدلنملجموعةالراهنالتقدمعلىالضوءالدراسةوتسلط
تكاليفخفضإلىيدعوالذيج.10اإلنمائياملقصدتحقيقنحو

وإلغاءاملرسل،املبلغمن%3منأقلإلىاملاليةالتحويالتمعامالت
عامبحلول ،%5علىتكاليفهاتربوالتياملاليةالتحويالتقنوات
2030.

https://www.sesric.org/publications-detail-ar.php?id=559
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:يليماالوحدةهذهوتعرض

الجيللشبكةنشرعملية121.559علىحالياالعالميتوفر•
30في(العاملياملعدلمن%0,6)منها686تتواجد،(5G)الخامس

وبرأكتنهايةمناعتبارااإلسالميالتعاون منظمةفيعضودول 
2022.

تستأثرالخامس،الجيلشبكةنشرلعمليةالثالثةاألنواعبينومن•
13والتجاري،للتوافرنشرعملية625املنظمةدول مجموعة

.اإلصدارقبلنشرعملية48واملحدودللتوافرنشرعملية

الكويتتشملالتي،(GCC)الخليجيالتعاون مجلسدول وتمثل•
السعوديةالعربيةواململكة،(146)والبحريننشر،عملية(226)
،(19)املتحدةالعربيةواإلمارات،(26)وقطر،(52)وعمان،(89)

مةمنظدول فيالخامسالجيلشبكةنشرعملياتمن%81.3نسبة
.اإلسالميالتعاون 

الجيللشبكةنشرعملياتأعلىعلى(13)وحدهانيجيرياوتتوفر•
حراءالصجنوبأفريقيافيالواقعةاملنظمةدول بينمنالخامس
ههذدول فيمحدودةالشبكةهذهنشرعملياتتزالوالالكبرى 
.املنظمةفياألعضاءاملنطقة

تكاليفمتوسط"بخصوص"تعلمهل"وحدةعلىاالطالعيمكن
غاملبلمنكنسبةمعينمتلقيبلدإلىدوالر200إلرسالالتحويالت

منظمةبلدانفي(5G)الخامسالجيلشبكاتنشرعمليات"و"املحول 
:خاللمن"اإلسالميالتعاون 

https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php

(  STATCAB)برنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية 

سمبرودييوليوبينمااملمتدةالفترةفي
ةاإلحصائياألنشطةتنظيمجرى ،2022

ركسيسبرنامجإطارفيالتاليةالعشرة
.(StatCaB)اإلحصائيةالقدراتلبناء

‘اإلداريةالسجالتأساسعلىالتعدادإجراء’حول تدريبيةدورة•
.2022يوليو5-4بتاريخ

.2022يوليو28-26فترةفي‘النقلإحصاءات’حول تدريبيةدورة•

14-12فترةفي‘املستدامةالسياحةمؤشرات’حول تدريبيةدورة•
.2022سبتمبر

في‘اتاملدفوعوميزانالدوليةالتجارةإحصاءات’حول تدريبيةدورة•
2022سبتمبر15-13فترة

قدراتوبناءالجدداملوظفينتهيئة’حول التجاربلتبادلبرنامج•
2022سبتمبر15في‘الوطنيةاإلحصاءمكاتبموظفي

صاءاتاإلحإنتاجفياإلداريةالسجالتاستخدام’حول تدريبيةدورة•
.2022سبتمبر20-19بتاريخ‘واالجتماعيةالديمغرافية

صاءاتاإلحإنتاجفياإلداريةالسجالتاستخدام’حول تدريبيةدورة•
.2022سبتمبر28-26بتاريخ‘االقتصادية

اإلسالميالتعاون منظمةبلدانفي(5G)الخامسالجيلشبكاتنشر 

:يليماالوحدةهذهوتعرض

دولةإلىليةاملاالتحويالتإلرسالالعامليةالتكلفةمتوسطانخفض•
فياملسجلة%6.9مناملحول املبلغإجماليمنكنسبةمعنيةمتلقية
.2021في%6.3إلى2018

دول فياملاليةالتحويالتإرسالمعامالتتكلفةمتوسطوانخفض•
إجماليمنةكنسببيانات،عنهاتتوفرالتياإلسالمي،التعاون منظمة
في%4.9إلى2018فياملسجلة%6.1منتدريجيبشكلاملحول املبلغ

2021.
وأذربيجان،(%1.5)كازاخستانتشملاملنظمة،فيدول أربعوحققت•

املقصدبالفعل(%3)وطاجيكستان،(%2.4)وأوزبكستان،(1.6%)
.2021عامفيج.10اإلنمائي

املاليةويالتللتحاملعامالتتكلفةمتوسطتسجيلتماملقابل،وفي•
عامفياملحول املبلغإجماليمن%10منأكثرمعينمتلقيبلدإلى

وسوريابنين)األعضاءواألفريقيةالعربيةالبلدانبعضفي2021
.(ولبنانوأوغنداوموزمبيقوغامبيا

للهاتف(5G)الخامسالجيلشبكاتنشرعملياتالوحدةهذهتعرض
.2022أكتوبر31مناعتبارااإلسالميالتعاون منظمةدول فياملحمول 

عوتشجيمرنة،تحتيةبنيةإرساءإلىيدعو9اإلنمائيالهدفألنونظرا
أناملتوقعفمنواالبتكار،البحثوتعزيزواملستدام،الشاملالتصنيع

قتصاداالعلىتأثيراالخامسالجيلمناملحمول الهاتفلشبكةيكون 
.سابقةتجلياتأيمنأكبرالعاملي

https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php
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2022سبتمبر 15-13بتاريخ ‘ إحصاءات التجارة الدولية’دورة تدريبية حول 

مكاتب تهيئة املوظفين الجدد وبناء قدرات موظفي’برنامج لتبادل التجارب حول 
2022سبتمبر 15بتاريخ ‘ اإلحصاء الوطنية

غرافية استخدام السجالت اإلدارية في إنتاج اإلحصاءات الديم’دورة تدريبية حول 
2022سبتمبر 20-19بتاريخ ‘ واالجتماعية

‘  صاديةاستخدام السجالت اإلدارية في إنتاج اإلحصاءات االقت’دورة تدريبية حول 
2022سبتمبر 28-26بتاريخ 

2022يوليو 28-26في فترة ‘ إحصاءات النقل’دورة تدريبية حول 

2022سبتمبر 14-12بتاريخ ‘ مؤشرات السياحة املستدامة’دورة تدريبية حول 

.2022أكتوبر12-10فترةفي‘األسعارإحصاءات’حول تدريبيةدورة•

الصناعة)9املستدامةالتنميةهدفمؤشرات"حول تدريبيةدورة•
.2022نوفمبر3-1في("التحتيةوالبنيةواالبتكار

‘املاليةو والتأمينيةاملصرفيةالخدماتإحصاءات’حول تدريبيةدورة•
.2022نوفمبر16-14فترةفي

بلدان6تسهيلها،علىسيسركسهرالتياألنشطة،هذهقدموقد
فيعضوابلدا44منهاواستفاداإلسالميالتعاون منظمةفيأعضاء
.املنظمة
بناءلسيسركبرنامجحول التفاصيلمناملزيدعلىاالطالعيمكن

:اليالتالرابطخاللمنأعالهاملذكورةواألنشطةاإلحصائيةالقدرات
https://www.oicstatcom.org/statcab.php

اإلحصائيةالقدراتبناءبرنامجبأنشطةاملتعلقةالصور بعضيليفيما
.2022وديسمبريوليوبينماالفترةفيسيسركنظمهاالتي

2022يوليو 5-4بتاريخ ‘ إجراء التعداد على أساس السجالت اإلدارية’دورة تدريبية حول 

https://www.oicstatcom.org/statcab.php
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سيسركمهانظالتيالشبكيةبالندواتاملتعلقةالصور بعضيليفيما
.2022وديسمبريوليوبينماالفترةفي

تحرير بيانات : 2020جولة تعدادات السكان واملساكن لعام ’ندوة عبر اإلنترنت حول 
2022سبتمبر 7بتاريخ ‘ التعداد والتحقق منها

‘  الرسميةتنفيذ اإلطار الوطني لضمان الجودة لإلحصاءات’ندوة عبر اإلنترنت بشأن 
2022نوفمبر 08بتاريخ 

الدورة الحادية عشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 
(OIC-StatCom)اإلسالمي 

سالمياإل التعاون ملنظمةاإلحصائيةاللجنةأمانةسيسركبصفة
(OIC-StatCom)،أنقرةفيبمقرهعشرةالحاديةاللجنةدورةنظم

مجموعةمعبالتعاون 2022أكتوبر19و18يوميالتركيةبالجمهورية
منمشاركا96الدورةهذهوحضر.(IsDB)للتنميةاإلسالميالبنك
التعاون منظمةفيعضوابلدا39فيالوطنيةاإلحصاءمكاتب

.اإلسالمي

ربيالعاملعهدتشملوإقليمية،دوليةمنظمات10ممثلوحضرهاكما
لالتصاالتالدوليواالتحاد،(AITRS)اإلحصائيةوالبحوثللتدريب

(ITU)،التعاون ملنظمةوالتجاري االقتصاديللتعاون الدائمةواللجنة
لدول ون التعامجلسلدول اإلحصائيواملركز،(الكومسيك)اإلسالمي
األوروبيلالتحاداإلحصائيواملكتب،(GCC-Stat)العربيةالخليج

(Eurostat)،آسيالغرباالقتصاديةاملتحدةاألممولجنة
(UNESCWA)،الصناعيةللتنميةاملتحدةاألممومنظمة(UNIDO)،
.(UNSD)املتحدةاألممفياإلحصاءاتشعبةو

2022أكتوبر 12-10بتاريخ ‘ إحصاءات األسعار’دورة تدريبية حول 

الصناعة واالبتكار والبنية )9مؤشرات هدف التنمية املستدامة ’دورة تدريبية حول 
2022نوفمبر 3-1بتاريخ ‘ (التحتية

16-14يخ ، بتار ‘إحصاءات الخدمات املصرفية والتأمينية واملالية’دورة تدريبية حول 
2022نوفمبر 

سلسلة ندوات سيسرك عبر اإلنترنت لتبادل الخبرات
اإلحصائية

ينالتاليتالندوتينسيسركنظم،2022وديسمبريوليوبينماالفترةفي
اإلحصائيةالخبراتلتبادلالشبكيةندواتهسلسلةإطارفياإلنترنتعبر

(https://www.oicstatcom.org/webinar-series.php):

ملعاواملساكنالسكانتعداداتجولة’حول اإلنترنتعبرندوة•
.2022سبتمبر7بتاريخ‘منهاوالتحققالتعدادبياناتتحرير:2020

ودةالجلضمانالوطنياإلطارتنفيذ’بشأناإلنترنتعبرندوة•
2022نوفمبر08بتاريخ‘الرسميةلإلحصاءات

https://www.oicstatcom.org/webinar-series.php


9/النشرة اإللكترونية لسيسرك 2023يناير

لعامليةااملتحدةاألممشبكةعمللفريقاجتماعينفياملركزشارك
بمكاتاحتياجاتتلبية"بشأناإلحصائيالتدريبملؤسسات
وساهم.2022نوفمبر2وسبتمبر1فيعقدا"الوطنيةاإلحصاء

إجراءفيرتهبخباملتعلقالنقاشإطارفياالجتماعين،هذينفياملركز
ياجاتاحتلتقييمسنتينكلاإلحصائيةالقدراتبناءاستبيان
نظمةمفياألعضاءللبلدانالوطنيةاإلحصائيةاملكاتبوقدرات
يموتنظوالقدرات،االحتياجاتهذهومطابقةاإلسالمي،التعاون 
فيدةاملستالبلدانبينفيمااإلحصائيةالقدراتتنميةأنشطة
.واملزودة

دريبالتملؤسساتالعامليةاملتحدةاألممشبكةتعتبروللذكر،
يميةواإلقلالدوليةالتدريبمؤسساتتجمعمنصة(GIST)اإلحصائي

ديمتقخاللمنمستدامةإحصائيةقدراتبناءعلىمعاتعملالتي
منالعمستوى وعلىوالكفاءةالفعاليةأساسعلىتدريبيةدورات

التيةالشبكلهذهاملؤسسةالهيئاتمنسيسركويعد.التنسيق
.2018أبريلفيأحدثت

التعاون مع املنظمات الوطنية والدولية واإلقليمية

(GIST)اإلحصائيالتدريبملؤسساتالعامليةاملتحدةاألممشبكة

فيةالرسمياإلحصاءاتدور تغيير ’بشأناإلقليميةالعملورشة
‘مهمةالبياناتثقافةتعتبر ملاذا:قطردولة

ملاذا : تغيير دور اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر’ورشة العمل اإلقليمية بشأن 
‘تعتبر ثقافة البيانات مهمة

2022سبتمبر 22-21الدوحة، 

دور تغيير’بشأناإلقليميةالعملورشةفيسيسركشارك
،"مهمةناتالبياثقافةتعتبرملاذا:قطردولةفيالرسميةاإلحصاءات

معبالشراكة(PSA)قطرفيواإلحصاءالتخطيطجهازنظمهاوالتي
مماأل ولجنةالحوسبة،لبحوثقطرومعهدالخيرية،قطرمؤسسة
22-21في(UNESCWA)آسيالغربواالجتماعيةاالقتصاديةاملتحدة
وطنيون خبراءالعملورشةوحضر.قطرالدوحة،في2022سبتمبر

.ودوليون وإقليميون 

تعاون الملنظمةاإلحصائيةللجنةعشرةالحاديةالدورةوافُتتحت
ركزي املاملديرشنوف،رمزي السيدمنكلألقاهابكلماتاإلسالمي

ونستفيلإلحصاءالوطنياملعهدفيالتجاريةاألعمالإلحصاءات
دللمعهالعاماملديراألسود،عدنانالسيدسعادةعنبالنيابة)

للجنةالعاشرةالدورةرئيسبصفتهتونس،فيلإلحصاءالوطني
دبور،نبيلالسيدوسعادة،(اإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائية

مانةاأل ممثلخاسانوف،جاخونغيروالسيدلسيسرك،العاماملدير
ثلممهندل،ظفرحمدوالسيداإلسالمي،التعاون ملنظمةالعامة

.للتنميةاإلسالميالبنكمجموعة

نبيليدالسسعادةأعلناالفتتاحية،واملالحظاتالكلماتهذهوبعد
ديةالحاالدورةمكتبتشكيلةعنلسيسرك،العاماملديردبور،
لخالعليهااالتفاقتمكماللمنظمةاإلحصائيةللجنةعشرة

نظمةملاإلحصائيةللجنةالعاشرةالدورةمتابعةاجتماعفعاليات
انتخبتبحيث.2022فبراير17فيعقدالذياإلسالمي،التعاون 
س،للرئينواباوقطروفلسطينوالكاميرونرئيسا،باكستان

.الدورةلهذهمقررااللجنةأمانةبصفتهوسيسرك،

ظفار،أوز نعيم.دسعادةألقاهاالتياالفتتاحيةالكلمةأعقابوفي
الدورةورئيس(PBS)الباكستانياإلحصاءمكتبفياإلحصائيينكبير

دأتباإلسالمي،التعاون ملنظمةاإلحصائيةللجنةعشرةالحادية
ةأمانبصفتهسيسرك،قدمهمابعرضينالعملجلساتأشغال
جنةللالعاشرةالدورةعنالصادرةالقراراتتنفيذ(1):بشأناللجنة،

اللجنةعملبرنامجتنفيذ(2)واإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائية
.2025-2021لفترةاإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائية

لقتهاأالتيالعروضمحتوى املشاركون ناقشالجلسات،هذهوخالل
عمواضيبشأنالصلةذاتالدوليةواملنظماتاألعضاءالبلدان
:التاليةالفنياألعمالجدول 

حةجائآثارمنللتخفيفواملساكنالسكانتعداداتتغيير•
19-كوفيد

بالصناعةالصلةذات9املستدامةالتنميةهدفمؤشراترصد•
بشأنهاالتقاريروإعدادالتحتيةوالبنيةوالتصنيع

والتطويربالبحثالصلةذات9اإلنمائيالهدفمؤشراترصد•
بشأنهاالتقاريروإعدادواالبتكارالعلمي

مجاليفاملتوسطياألوروبيللتعاون الخامسالبرنامجتقديم•
اإلحصاء

الدورة الحادية عشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
2022أكتوبر 19-18مقر سيسرك، بتاريخ 

اإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائيةاللجنةاعتمدتالدورة،نهايةفي
بنودمنندبكلإطارفياملستقبليبعملهااملتعلقةالقراراتمنعددا
.األعمالجدول 
:التالياملوقعزيارةيرجىاملعلومات،منللمزيد

https://www.sesric.org/event-detail.php?id=2637

https://www.sesric.org/event-detail.php?id=2637
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للهيكلاملرجعيةالشروطمنالجديدةالنسخةمراجعةتمتكما
شملتو .املستدامةللتنميةالتامالرسميالدعملحوكمةاملستقبلي
حول ناتللبياتجريبيمشروعمناقشتها؛تمتالتياألخرى املواضيع

البيانات،صحةمنالتحققوآلية،2022عامفياملؤسسييناملستثمرين
بخصوصاملستجداتآخرعناالمانةوموجزالرئيسية،والكلمات

.املستدامةللتنميةالتامالرسميالدعمإطارتمويل

وتم2022ديسمبرفيافتراضيابدورهعشرالتاسعاالجتماععقد
لدعمبااملعنيةالعملفرقةأمانةقامت.مواضيعلعدةخاللهالتطرق 
ستجداتاملآخرعناألعضاءبإطالعاملستدامةللتنميةالتامالرئيس ي

لعاممةاملستداللتنميةالتامالرسميالدعمبياناتجمعجولةبشأن
الدعمحوكمةإطاربالتفصيلوتناولت،2021أنشطةعن2022

مور أبينمناألمانة،طرحتكما.املستدامةللتنميةالتامالرسمي
عمالدبياناتمعالجةفياالصطناعيالذكاءاستخداممسألةأخرى،
.واملداولةللنقاشاملستدامةللتنميةالتامالرسمي

اإلنصافتعزيز أجلمنالتحويليللرصدالسنوي االجتماع

(TransMonEE)

االجتماع السنوي للرصد التحويلي من أجل تعزيز اإلنصاف 
2022نوفمبر 2-1أنقرة، 

تعزيزأجلمنالتحويليللرصدالسنوي االجتماعفيسيسركشارك
نظم(TransMonEE)اإلنصاف

ُ
نمالتحويليالرصد"موضوعحول امل

املساواة،وعدمالطفلحقوق رصدمنعاما30:اإلنصافتعزيزأجل
فيجتماعاال ُعقد."الطفللحقوق شاملرصدنحوواالنتقالوالتقييم

منكلواستضافه2022نوفمبر2و1يوميالتركيةبالجمهوريةأنقرة،
ومعهد(ECARO)الوسطىوآسياألوروبااإلقليمياليونيسفمكتب

.(TurkStat)التركياإلحصاء

حصول الكيفيةعلىالضوءتسليطبهدفالورشةهذهتنظيموجرى 
علقيتفيماالناشئةاالحتياجاتلتسريعقوي بياناتنظامعلى

جتمعللموالرفاهيةاالزدهارلتحقيقوذلكواملعلومات،بالبيانات
دعماقراراتالاتخاذفيالبياناتعلىتعتمدقويةثقافةلتعميقوكذلك

فيالوطنيةةالشراكأهميةعلىوالتأكيدالوطنيةالتنميةالستراتيجيات
صياغةأجلمنوالبياناتاإلحصاءاتواستخدامونشرإنتاج

.وتنفيذهااألدلةعلىالقائمةالسياسات

ّدمق،"اإلحصائيةالبيئةتحديث"موضوعهاكانالتيالجلسةفي
رك،سيسفيواملعلوماتاإلحصاءدائرةمديركرامان،أتيالالدكتور 
ائيةاإلحصالتشريعاتتحديثفياملبذولةالجهود"بعنوانعرضا

التركيزب"إقليميمنظور :الوطنيةاإلحصائيةاألنظمةداخلوالتنسيق
ألنظمةاداخلوالتنسيقالرسمية،لإلحصاءاتاألساسيةاملبادئعلى

يسركسوجهوداإلحصائية،التشريعاتوتحديثالوطنية،اإلحصائية
منظمةيفاألعضاءللدول الوطنيةاإلحصاءمكاتبقدراتبناءمجالفي

ملنظمةائيةاإلحصللجنةاالستراتيجيةالرؤيةإطارفياإلسالميالتعاون 
.2025-2021لفترةعملهاوبرنامج2030لعاماإلسالميالتعاون 

حول تاملمارساوأفضلاملعارفلتبادلمنصةالعملورشةوفرتوقد
علىوانعكاساتهاقطرحالةفيالرسميةلإلحصاءاتاملتغيرالدور 

رؤيةتسابالكوكذلكقطرلدولةالثالثةالوطنيةالتنميةاستراتيجية
ووضععليهاواإلشرافالبيانات،حوكمةأهميةحول واضحة

.تشملهااستراتيجية

املستدامةللتنميةالتامالرسميبالدعماملعنيةالدوليةالعملفرقة
(TOSSD)

املعنيةالدوليةالعمللفرقة19والـ18الـاالجتماعينسيسركحضر
عبرماتنظيمهتماللذاناملستدامةللتنميةالتامالرسميبالدعم
ملنظمةالتابعة(DCD)اإلنمائيالتعاون مديريةقبلمناإلنترنت
أكتوبر27و25و20أيام(OECD)والتنميةاالقتصاديالتعاون 

.2022ديسمبر8-7وفيمنفصلة،أيامثالثة،2022

أعضاءقدم،2022أكتوبرفياملنعقدعشرالثامناالجتماعوخالل
وسوالدر الفضلىاملمارساتبخصوصتعليقاتهم(TF)العملفريق

بندإطاريفالتقاريرإعدادحول الرئيسيةأسئلتهموأثاروااملستفادة،
.النظراءمنالتعلم؛األعمالجدول 

ملستدامة  لفرقة العمل الدولية املعنية بالدعم الرسمي التام للتنمية ا18االجتماع الـ
2022أكتوبر 27و 25و 20



11/النشرة اإللكترونية لسيسرك 2023يناير

جنة الدورة الرابعة للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية والدورة الخامسة عشرة لل
اإلحصائية التابعتين لإلسكوا

2022نوفمبر 17-14بيروت، 

سكوالل التابعةالتنميةأجلمنالتكنولوجياللجنةالرابعةالدورة
للسكوااإلحصائيةللجنةعشرةالخامسةوالدورة

راملديدبور،نبيلالسيدسعادةترأسهسيسرك،منوفدشارك
التابعةالتنميةأجلمنالتكنولوجياللجنةالرابعةالدورةفيالعام،
الخامسةوالدورة(اإلسكوا)آسيالغرباالقتصاديةاملتحدةاألممللجنة
في2022نوفمبر17-14فترةخاللاألخيرةلهذهاإلحصائيةللجنةعشرة

فياألعضاءالبلدانعنممثلون االجتماعينوحضر.لبنانبيروت،
.والدوليةاإلقليميةاملنظماتمنوعدداإلسكوا

يوميةالتنميأجلمنالتكنولوجياللجنةالرابعةالدورةواستعرضت
ةاملتعلقاألنشطةتنفيذفياملحرز التقدم2022نوفمبر15و14

دورتهانذماإلسكواأمانةمستوى وعلىالعربيةالدول فيبالتكنولوجيا
.2021فبراير16-15فينظمتالتيالسابقة

العاماملديردبور،نبيلالسيدسعادةأطلعاالجتماع،هذاوخالل
أجراهايالتبالتكنولوجيااملتعلقةاألنشطةعلىاللجنةلسيسرك،

حصاءاتاإل :اختصاصهمجاالتإطارفيللجنةالثالثةالدورةمنذاملركز
.والتدريبواألبحاث

افيرس،بميتاملرتبطةوالتحدياتللفرصأيضاالدورةهذهوتطرقت
كنولوجيا،التعلىالقائمةاألعماللريادةاملواتيةالبيئةتعزيزومشروع

ؤسساتاملفيبالعملياتللنهوضواالبتكارالتكنولوجياواستخدام
الرقميبالتعاون للنهوضالعربيةالدول عملوبرنامجالعربية،العامة

.املقبلةالخمسالسنواتفيالرقميةوالتنمية

منالتكنولوجيالجنةمنكلنظمت،2022نوفمبر16-15فترةوخالل
إدارةثتحدي"بعنوانجلسةلإلسكوااإلحصائيةواللجنةالتنميةأجل

ستفادةاال بهدفوذلك،"الحديثةالتكنولوجياتباستخدامالبيانات
علىاملتزايدللطلبواالستجابةالبياناتإدارةلتحسينالتكنولوجيامن

.املستدامةالتنميةبقضايااملتعلقةواملعلوماتالبيانات

للتعاون نيةالفلسطيالوكالةبيناالجتماعتيسيرعلىسيسركسهر
التامالرسميبالدعماملعنيةالعملفرقةوأمانة(PICA)الدولي

ملنظمةياإلنمائالتعاون مديريةاحتضنتهالذياملستدامةللتنمية
الوكالةتعريفبهدف(OECD)والتنميةاالقتصاديالتعاون 

للتنميةامالتالرسميالدعمعملبإطارالدوليللتعاون الفلسطينية
التنميةأهدافبمؤشروعالقتهإحصائيامقياساباعتبارهاملستدامة
.1.3.17املستدامة

للدعمالعاماإلطارحول األمانةقدمتهعرضااالجتماعوتضمن
إلىاإلضافةبالبياناتجمعومنهجيةاملستدامةللتنميةالتامالرسمي
بينافيمالتعاون أنشطةعنتقاريرتقديمإمكانيةحول دارنقاش
للتعاون يةالفلسطينالوكالةمنالثالثيالتعاون أو/والجنوببلدان
يةللتنمالتامالرسميبالدعماملعنيةالعملفرقةإلىالدولي

.املستدامة
وجببمالدوليللتعاون الفلسطينيةالوكالةتأسستوللذكر،
العامةالدبلوماسيةاألداةوهي،2016ينايرفيصدررئاس يمرسوم

بلدانينبللتعاون وطنيكمنسقوتعملفلسطينلدولةالرئيسية
.والجنوبالشمالوبينالجنوب

(PICA)الدوليللتعاون الفلسطينيةالوكالةمعتمهيدياجتماع
املستدامةللتنميةالتامالرسميالدعمإطار حول 

ةمنصاإلنصافتعزيزأجلمنالتحويليالرصداجتماعوفروقد
املختصةالوزاراتوكذلك(NSOs)الوطنيةاإلحصاءمكاتبملمثلي

عنصادرةالالتوجيهيةاملبادئ"الستعراضالوسطىوآسياأوروبامن
تحسينلمؤخراتبنيهاتمالتي"األوروبييناإلحصاءمهنييمؤتمر

عاقة،اإل ذوي األطفالذلكفيبماباألطفالاملتعلقةاإلحصاءات
بالعنفةاملتعلقواإلحصاءاتالبديلةالرعايةمؤسساتفيواألطفال

الطفلحمايةمؤشراتمناألدنىالحدتطبيقوتقييماألطفال،ضد
عنحصاءاتإبتوليداملتعلقةالجيدةاملمارساتوتحديداملنطقة،في

.البديلةالرعايةمؤسساتفياألطفال

شراكةرةمباداإلنصافتعزيزأجلمنالتحويليالرصديعتبروللذكر،
أوروبامنطقةفيالوطنيةاإلحصاءمكاتببينعقودثالثةعمرهاإقليمية
باألطفالةاملتعلقالبياناتتغطيةتعزيزإلىوتهدف.الوسطىوآسيا

رعبواستخدامها،إليهاالوصول وإمكانيةوتصنيفهاوجودتها
م،ورفاههاألطفالبحقوق الصلةذاتاملجاالتمنواسعةمجموعة

لعامدامةاملستالتنميةوخطةالطفلحقوق اتفاقيةمعيتماش ىبما
2030.

لرسمي تقديم إطار عمل الدعم ا: اجتماع مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي
2022نوفمبر 12التام للتنمية املستدامة، 
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املنظمةفيعضوابلدا30قدمهاالتيالبياناتإلىالتحليالتواستندت
برنامجتنفيذمدةمنتصفباستعراضالخاصاالستبيان"خاللمن

قواعدمنوكذلك"2025عامحتىاإلسالميالتعاون منظمةعمل
ملسودةاملحدثةالنسخةوتقترح.املعنيةالدوليةاملنظماتبيانات
برنامجيذتنفلتسريعاملمكنةوالوسائلالسبلبعضأيضاالوثيقة
.2025عامبلوغحتىاملتبقيةالسنواتفياملعنيالعمل

لاملشاك علىالضوءلسيسركالعاماملديرسلطكلمته،وفي
فيبماالوثيقة،تحديثعمليةفيسيسركواجههاالتيوالتحديات

املنظمةلعمبرنامجأهدافجميعفيتقريباالبارز الذاتيالطابعذلك
سعادةوأشار.الكميةاألهدافمنقليلعددمع2025عامحتى

فيةوصوبياناتمؤشراتوجودعدمملسألةأيضادبور نبيلالسيد
قبلمناناالستبيعلىالجزئيةالردودعنفضالمسبقا،عليهامتفق
امالعاملديرمالحظاتوبعد.املستجيبةاألعضاءالبلدانجميع

اإلحصاءاتدائرةمديرةكرمان،أتيالالدكتور عرضلسيسرك،
أو)2021و2016عاميبيناملحرز التقدمسيسرك،فيواملعلومات

علىبناءاملنظمةفياألعضاءالبلدانمجموعةفي(متاحةسنةآخر
.حدثةاملالوثيقةمسودةفياملحددةاملختارةالرئيسيةاملؤشرات

وليهلتلسيسركشكرهمعناملشاركون أعربالعمل،جلساتوخالل
أدلواو املدةمنتصفاستعراضوثيقةمسودةتحديثفيرائدادورا

االجتماعمواختت.املحدثةالوثيقةمجملعلىوتعليقاتهمبمالحظاتهم
.االجتماعتقريرباعتماد2022نوفمبر24في

يفاالستثمار تشجيعإطار فيالخدماترقمنة’حول عملورشة
‘اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدان

عزيزتإطارفيالخدماترقمنة"حول العملورشةفيسيسركشارك
نظمهاالتي"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفياالستثمار

اإلسالميوالبنك(ICDT)التجارةلتنميةاإلسالمياملركزمنكل
كبارحضرهاكما.2022ديسمبر20-19فيافتراضيا(ISDB)للتنمية

ومؤسساتهامةاملنظبلدانفيلالستثمارالترويجوكاالتفياملسؤولين
.الدوليةواملنظماتالصلةذات

فيدماتالخرقمنةتعزيزبهدفاإلقليميةالعملورشةتنظيمتموقد
خاللمنياإلسالمالتعاون منظمةبلدانفياالستثمارتشجيعوكاالت
ديموتقالفضلىواملمارساتالقطريةوالخبراتاملعارفتبادل

ذلكفيبماالنشطةالرائدةالدوليةللمؤسساتالفنيةاملساعدة
وبنكسركوسياالستثمارترويجلوكاالتالعامليةوالرابطةاألونكتاد
.التجارةلتنميةاإلسالميواملركزاإلسالميالتنمية

للتحول يمكنوكيفالرقمياملستقبل"لعنوانالحاملةالجلسةوفي
مدير،كرمانأتيال.دقدم،"واالستثمار؟التجارةعلىيؤثرأنالرقمي
التحول "حول عرضاسيسرك،فيواملعلوماتاإلحصاءاتداشرة
."اإلسالميالتعاون منظمةبلدانفيالرقميةواملهاراتالرقمي

للجنةعشرةالخامسةالدورةاستعرضتالفعاليات،هذهوبعد

األنشطة2022نوفمبر17-16فترةخالللإلسكوااإلحصائية

اإلسكواةأمانمستوى وعلىالعربيةالدول فيبهااملضطلعاإلحصائية

نقاشاتأعقبتها،2021فبراير11-10فياملنعقدةالسابقةدورتهامنذ

تنميةالخطةصعيدعلىاملحرز التقدمرصدعمليةتعزيزسبيلفي

القوةتعادالتواستخدامإنتاجوتطور 2030عامحتىاملستدامة

نفيذلتاإلحصاءاتلدعماملكانيةالجغرافيةواملعلوماتالشرائية،

اإلحصاءاتدائرةمديركرمان،أتيال.دأطلعكما.2030عامخطة

املركزطةأنشعلىلإلسكوااإلحصائيةاللجنةسيسرك،فيواملعلومات

الدورةمنذتيناملؤسسبيناملشتركةاألعضاءالبلدانلصالحيجريهاالتي

.2021فبرايرفيعقدتالتي14الـ

ثيقةو بشأنالدوليالحكوميالخبراءلفريقالثانياالجتماع
لتعاون امنظمةعملببرنامجاملتعلقاملدةمنتصفاستعراض
2025عامحتىاإلسالمي

االجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكومي الدولي 
2022نوفمبر 24-22جدة، 

لفريقيالثاناالجتماعاإلسالميالتعاون ملنظمةالعامةاألمانةنظمت
املتعلقدةاملمنتصفاستعراضوثيقةبشأنالدوليالحكوميالخبراء
بالصيغةوذلك،2025عامحتىاإلسالميالتعاون منظمةعملببرنامج

العربيةاململكةجدة،فيمقرهافي2022نوفمبر24-22فيالهجينة،
لبلدانلالدائميناملمثلينالجتماعفرصةالحدثوشكل.السعودية
لصلةاذاتاملؤسساتوممثلياإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء
.للمنظمةالتابعة

السيدسعادةعرض،2022نوفمبر22يوماألولىالعملجلسةوفي
استعراضوثيقةمسودةنتائجأبرز لسيسرك،العاماملديردبور،نبيل

املكتسبات:2025نحولطريقبعنواناملحدثةاملدةمنتصف
عاممنذسيسركإعدادهاعلىسهرالتي،"والفرصوالتحديات

عملبرنامجبشأنPOA-1/46رقمالقراربموجبوذلك،2019
السادسةالدورةعنالصادر(3الفقرة)2025عامحتىاملنظمة
والذي،2019عامفياملنظمةبلدانخارجيةوزراءملجلسواألربعين

صوبنظمةاملفياألعضاءالبلدانتحرزهالذيالتقدمتقييمإلىيهدف
ذاتعشرالثمانيةاملجاالتضمناملدرجة107الـاألهدافتحقيق
وتقدم.2025عامحتىاملنظمةعملبرنامجفياملحددةاألولوية
حصائيةاإل املؤشراتلبعضتحليالالوثيقةملسودةاملحدثةالنسخة
ملعبرنامجفياملحددةاألولويةذاتاملجاالتبخصوصاملختارة
.2025عامحتىاملنظمة
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الكلياالقتصاداتجاهاتلسيسركالرئيس يالتقريرهذاويستكشف

ويقدمعة،كمجمو اإلسالميالتعاون منظمةبلدانعلىالتركيزمعالعاملية

قارنةمذلكفيبمااملفيدة،والتحليالتاإلحصاءاتمنواسعةمجموعة

الناميةوالبلداناملتقدمةالبلدانمعاملنظمةلبلداناالقتصادياألداء

.العامليواملتوسطفيهااألعضاءغير

صاديةاالقتاملؤشراتمعظمأنإلىالتقريرمنالحاليةالنسخةوتشير

ةمنظمبلدانذلكفيبماالعالم،أنحاءجميعفي2021عامفيتحسنت

ومع.19-كوفيدجائحةمناملستمراالنتعاشبفضلاإلسالميالتعاون 

منحالةنفهاويكتللغايةهشةالعامليةاالقتصاديةالتوقعاتتعتبرذلك،

ضاعفالتياألوكرانية،الروسيةالحربظلفياليقينعدم
ُ
لضرر ات

،العرضجانبعلىالصدماتتفاقمزيادةخاللمنالجائحةعنالناجم

غيرفعةمرتمستوياتإلىالتضخمودفعالدولية،السلعأسواقوتعطيل

لحوظمانتعاشتسجيلمنالرغموعلى.العالمأنحاءجميعفيمسبوقة

ور ظهعودةبشأناملخاوففيغارقاالعاملياالقتصادظل،2021عام

.األوكرانيةالروسيةالحربعنالناجمةواالضطراباتالجائحة

املقدرمن،2020في%3.1بمعدللتراجعالعاملياالقتصادتسجيلوبعد

فيالقوي االنتعاشبفضلوذلك،2021في%6.1بمعدلنموايحققأن

ملاتحسباولكن.سواءحدعلى(%6.8)والنامية(%5.2)املتقدمةالبلدان

االقتصاديافيالتععلىكبيرتأثيرمنوأوكرانياروسيابينللصراعسيكون 

لنقداصندوق مثلالدوليةاملنظماتقامتفقدالجائحة،بعدالعاملي

راجعةبموالتنميةاالقتصاديالتعاون ومنظمةالدوليوالبنكالدولي

إلىاإلشارةوتمت.2023و2022لعاميالعاملياالقتصاديللنموتوقعاتها

صندوق توقعاتفي%3.2بنسبة2022لعامالعاملياالقتصاديالنمو

دائرة
األبحاث االقتصادية واالجتماعية

ملنظمةاالقتصاديةالتوقعاتتقريرمن2022نسخةسيسركأصدر

فيعقدتالتيللكومسيك38الـالوزاريةالدورةخاللاإلسالميالتعاون 

أبرز وقدم.2022نوفمبر29-26فترةفيالتركيةالجمهوريةإسطنبول،

عامالاملديردبور،نبيلالسيدسعادةاملؤتمرخاللالتقريرنقاط

.لسيسرك

2022التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 
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نقطة1.2بمقدارانخفاضيمثلما،2022يوليولشهرالدوليالنقد

اجعةمر تمتاملنوال،نفسوعلى.ينايرفيسابقااملتوقععنمئوية

بنسبةأقلمعدلعلىاستقرتأنهاإذ،2023بعامالخاصةالتوقعات

التعاون منظمةدول وسجلت.%2.9معدلعنمئويةنقطة0.9

عامفيالجائحةظروفظلفي%1.7بنسبةنموهاتقلصالتياإلسالمي،

االقتصاديالتعافيمعبالتوازي 2021عامفي%5.8بنسبةنموا،2020

املقبلينينالعامفياالقتصادينموهايتراجعأناملتوقعمنولكن.العاملي

.2023في%4.2و2022في%4.9إلى

تقليصىإلللجائحةالثانيالعامفياالقتصاديالنشاطاستئنافوأدى

%8.6منالجائحةقبلماوضعمعباملقارنةالعملساعاتفيالنقص

ةاملقابلالخسارةانخفضتوبهذا،.2021في%3.9إلى2020عاماملسجل

وتشير.مليون 114إلىمليون 250منكاملدوامبمكافئللوظائف

وظيفةمليون 32.5يعادلمافقدانفيتسببتالجائحةأنإلىالتقديرات

عامخاللاإلسالميالتعاون منظمةبلدانفي(FTE)كاملدوامبمكافئ

املسجلمليون 51.5معدلعن%37بنسبةتراجعايمثلماوهو،2021

نقطة0.4بمعدلالعالممستوى علىالبطالةوتراجعت.2020عام

ذروتهابلغتأنبعد،2021عام%6.2نسبةبذلكمسجلةمئوية،

التعاون منظمةبلدانشهدتبينما،2020عام%6.6فياملتمثلة

.%7.2نسبةليبلغالبطالةمعدلارتفاعاإلسالمي

العمل،قأسواعلىسلباوتأثيرهاالعالمأنحاءكلفيالجائحةتفش يمع

%8.8يقاربماخسارةسجل2020عامأنإلىالتقديراتأحدثتشير

ماوهذا.2019عاممناألخيربالربعمقارنةالعملساعاتإجماليمن

وارتفاعشخصمليون 33بمعدلالعملعنالعاطلينعددزيادةإلىأدى

علىمستوى أعلىوهو،%6.5بنسبةالعامليالصعيدعلىالبطالةمعدل

لينالعاطعددزاداملنظمةبلدانوفي.الزمنمنعقودثالثةآخرامتداد

نعالعاطلينإجماليبلغوبذلكشخص،ماليين4منبأكثرالعملعن

ةالبطالمعدلارتفعلذلك،ونتيجة.2020فيشخصمليون 49.3العمل

باملقارنةمعدلأعلىوهو،2019في%6.4مقابلالعامذلكفي%7.1إلى

.البلدنمجموعاتباقيمع

باشراملاألجنبياالستثمارتدفقاتمستوى علىكبيرتراجعوحصل

1يقاربماحجمهاليبلغ%34.7بمقدار2020عامفيالواردةالعاملية

بلدانالإلىالتدفقاتانخفاضكبيرحدإلىذلكومرددوالر،تريليون 

البلدانفي%12.1بنسبةانخفاضمقابل%58.3بنسبةاملتقدمة

بلدانالشاكلةعلىاملنظمةبلدانإلىالتدفقاتمسارواتجه.النامية

عامفيدوالرمليار100بذلكمسجلة،%12.5بنسبةوتراجعتالنامية

حصةارتفعتوبذلك.2019فيدوالرمليار114بمبلغمقارنة2020

الواردةيةالعاملاملباشراألجنبياالستثمارتدفقاتفياملنظمةبلدان

.املنصرمالعقدفيمعدلأعلىوهو،%10.0لنسبة

لنقلواالتجارة"بعنوانخاصاقسماالتقريرمنالعامهذاإصدارويضم

آثارالقسمهذاويستكشف."19-كوفيدجائحةظلفيوالسياحة

التجارةأياالقتصادية،املنظومةفيرئيسيةقطاعاتثالثةعلىالجائحة

ألعضاءاالبلدانعلىخاصبوجهالتركيزمعوالسياحة،والنقلالدولية

وصياتالتمنمجموعةالتقريرهذاويقترح.اإلسالميالتعاون منظمةفي

لتسريعةالثالثالقطاعاتهذهمنقطاعكلبشأنبالسياساتاملتعلقة

.املنظمةفياألعضاءالبلدانفيالصمودعلىالقدرةوتعزيزالتعافيوتيرة

عاملاإلسالميالتعاون ملنظمةاالقتصاديةالتوقعات
2022

ول الدفيالشبابوضع"حول الرئيس يتقريرهوقدمسيسركأعلن

الخامسةالدورةخالل"2022لعاماإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

-07فيعقدتالتي،(ICYSM)والرياضةالشبابلوزراءاإلسالميللمؤتمر

.السعوديةالعربيةاململكةجدة،في2022سبتمبر09

عاون التشبابمنتدىمعبالشراكةسيسركأعدهالذيالتقرير،قدم

مؤتمرللالثالثةالدورةعنالصادرالتكليفمعتمشيا،(ICYF)اإلسالمي

،2016توبرأكفيإسطنبول فياملنعقدوالرياضةالشبابلوزراءاإلسالمي

فيواجهونهايالتيالرئيسيةالتحدياتويحددالشبابلوضعشامالتحليال

مجاالتأربعةفياإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول 

(3)األعمال؛وريادةالعمالة(2)املهارات؛وتنميةالتعليم(1)مواضيعية،

اساتانعكالتقريريتناول كما.االجتماعيةاملشاركة(4)ووالرفاه؛الصحة

لىعالضوءوُيسلطالشباب،تنميةمستوياتعلى19-كوفيدجائحة

عويضاملنظمة،فياألعضاءالدول مناملستمدةاملمارساتأفضل

جائحةللاالستجابةحول بالسياساتاملتعلقةالتوصياتمنمجموعة

.الشبابفئةعلىخاصبشكلالتركيزمعمنهاوالتعافي

منظمةيفاألعضاءالدول أنالتقريريوضحالرئيسية،النتائجبينومن

فيبابالشوضعتحسينفيملحوظاتقدماأحرزتقداإلسالميالتعاون 

لكتابةواالقراءةمعرفةمعدالتتحسينمثلالرئيسيةالتنميةمجاالت

منالعديدتزالالذلك،ومع.املراهقينلدىالخصوبةمعدالتوخفض

ملةالكااإلمكاناتتحقيقعلىقادرةغيراملنظمةفياألعضاءالدول 

القتصادياالخمول بينماتتراوحالتيالتحدياتمنعددبسببلشبابها

رفاهيةوالبالصحةاملتعلقةواملخاوفاملحدودةاالجتماعيةواملشاركة

في19-يدكوفجائحةتسببتذلك،علىوعالوة.املهاراتوتنميةوالتعليم

مجالفيعقودمدىعلىاملحرز التقدممستوى علىتراجعتسجيل
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آفاق االستثمار في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

الدول فييعيشون الذينالشبابأنكما.الشبابذلكفيبماواملحرومينالضعفاءالسكانبينسيماالالعالم،أنحاءجميعفيالبشريةالتنمية

الخدماتعلىالحصول فيأكثرصعوباتمنعانوامنهمفالكثير.19-كوفيدجائحةتداعياتمنيسلموالماإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

.اليقينعدمحاالتبسببوالقلقالتوترمنعالملستوى وتعرضواوالصحةالتعليمبينمااملتراوحةاألساسية

والسكانإجماليمن%18.5يمثلون شابمليون 350.8يناهزملاموطناتعداإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول أنإلىأيضاالتقريرويشير

عامبحلول مليون 471إلىسيرتفعاملنظمةفيالشبابعددأناملتاحةالتوقعاتوتتنبأ.2022عاملحدودالعالمفيالشبابعددإجماليمن29%

االحتياجاتلبيةتأجلمنالسياساتصناعقبلمنفيهاللنظربالسياساتاملتعلقةالتوصياتمنعدداالتقريريقدمالسياق،هذاوفي.2050

التقريريشيركما.كاملكلبشواالقتصاديةاالجتماعيةإلمكاناتهمالعنانوإطالقلتنميتهم،املطلوبةاألساسيةالخدماتوتوفيرللشباب،املتزايدة

الشبابمنيداملز إلىوالوصول جديدة،وبرامجسياساتووضعإضافية،جهودبذلإلىبحاجةاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول أنإلى

.والشاملةاملستدامةالتنميةلتحقيقمجتمعاتهمفي

وضع األمن الغذائي في البلدان األقل نموا األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

منظمةفياألعضاءالبلدانفيالغذائياألمنوضعهذااآلفاقتقريريستعرض

األقللدانللباألهميةذاتواالتجاهاتالقضاياعلىالتركيزمعاإلسالميالتعاون 

تحديامثليالغذائياألمنظلاملسجل،التحسنمنالرغمفعلى.املنظمةفينموا

الحالوهكمااإلسالميالتعاون منظمةمجموعةفياملنالوصعبمستمراإنمائيا

.أعقبتهاالتيالعامليةواألزمة19-كوفيدلجائحةنتيجةسيماوالآخر،مكانأيفي

انعدامتزايدعلىاملؤشراتتزايدمعقاتمة2022عامفيالغذائياألمنآفاقوإن

نموااألقلاألعضاءالبلدانبينسيماالاملنظمة،بلدانمنعددفيالغذائياألمن

.األعضاء

جائحةنعاملتبقيةباآلثارالغذائياألمنقضايامنالعظمىالغالبيةوترتبط

وقد.املناخوتغيراألمن،وانعداموالصراعاتاالقتصادي،واالنكماش،19-كوفيد

وحماية،للمخاطرالجذريةاألسبابمعالجةالقضيةلهذهاملمكنةالحلول تشمل

فيالتجاري تاحاالنفعلىوالحفاظالتحتية،البنيةوتعزيزهشاشة،األكثرالسكان

.املناختغيرمعاملتكيفةالزراعيةاملمارساتوتنفيذالزراعية،الغذائيةاملنتجات

القطاعيةلتنماإلسالميةاملؤسسةمعمشتركبشكلهذااآلفاقتقريرسيسركأعد

بماوذلك،(IsDB)للتنميةاإلسالميالبنكمجموعةفيعضووهي،(ICD)الخاص

قتصاديةاالللشؤوناإلسالميةللجنةواألربعينالرابعةالدورةتوصياتمعيتماش ى

جدة،في2022يناير13-11فترةخاللعقدتالتي،(ICECS)واالجتماعيةوالثقافية

.السعوديةالعربيةاململكة

منظمةلدانبفيوبيئتهباالستثماراملتعلقاألداءالتقريرهذاويقيمويستعرض

هذايفوالتحدياتالقضاياأبرز علىالضوءتسليطخاللمناإلسالميالتعاون 

.ستدامةاملالتنميةتمويلفياالستثمارصناديقوأهميةدور إلىاإلشارةمعاملجال،

تحظىنأاملفروضمنالتيوالقطاعاتالقائمةالفرصخاصبشكلالتقريرويبرز

تحليلمتقديخاللمنوهذااملنظمة،بلدانفيفيهااالستثمارحيثمنباألولوية

ناء،والبوالتعدينواملالبس،واملنسوجاتوالغذاء،الزراعةبشأنمفصلقطاعي

لسياساتالصناعالقطاعاتمختلفيهمدليلتوفيرقصدوذلكوالبتروكيماويات،

.املحتملةاملستثمرةوالجهات

بلدانحلصالبالسياساتاملتعلقةالتوصياتمنمجموعةبعرضالتقريرويختم

وتنويعيسيةالرئالصعوباتبعضتجاوز فيتساعدهاقدالتياإلسالميالتعاون منظمة

آلياتويرتطفيالنظروأيضااالستثمارصناديقلقدراتالعنانوإطالقاالستثمار

لقدراتاكامللتسخيرفعالةسياساتوضعمعبالتزامنجديدةاستثماروأساليب

.املنظمةبلدانبينفيماالتعاون لتعزيز
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التابعة(ITFC)التجارةلتمويلالدوليةاإلسالميةواملؤسسةسيسركمنكلانتهى

اآلثاريستعرضفنيتقريرإعدادمن(IsDB)للتنميةاإلسالميالبنكملجموعة

البلدانحالةيفالتجاريةالتدفقاتعلىاللوجستيواألداءالتجارةلتيسيراملحتملة

وماليوتشادوفاسبوركيناوهياإلسالمي،التعاون منظمةفيالساحليةغيراألفريقية

بينأبدالذيالتعاون إطارفيالبحثيةالدراسةهذهإنجازوجرى .وأوغنداوالنيجر

القاريةحرةالالتجارةمنطقةإقامةآثارحول بحثيةدراساتثالثإلنتاجاملؤسستين

زركبحيث.األفريقيةاإلسالميالتعاون منظمةبلدانعلى(AfCFTA)األفريقية

منطقةإقامةعناملترتبةاآلثارجميععلى2021عامفياملنشور األول التقرير

ويوفرتاجاإلنهياكلسيغيرالتخصصأنوبينتاألفريقيةالقاريةالحرةالتجارة

فيراطلالنخفرصةالحكوماتيمنحمااإلقليمية،القيمةسالسلإنشاءإمكانية

للثالثيةانيالثالتقريرويسلط.اإلنتاجيةالقدراتفيواالستثماراملهاراتتعزيز

لخطوةكملةُم دافعةقوةعواملباعتبارهاالتجارةتيسيرتدابيرعلىالضوءالبحثية

عنيةالساحلغيرالبلدانتخلفعدملضمانوذلكالجمركية،الرسومتخفيض

.الركب

املنظمةيفالساحليةغير البلدانحالة:التجاريةالتدفقاتعلىاللوجيستيةالخدماتوأداءالتجارةتيسير آثار 
اقعة (وأوغنداوالنيجر وماليوتشادفاسو بوركينا)أفريقيافيالو

للبلدانخاصبشكلمامهسياسياُبعداتعتبرالتياألفريقية،القاريةالحرةالتجارةمنطقةالتفاقيةالجوهريةاملكوناتأحدالتجارةتيسيرويعتبر

غيردولة16واجدتتأفريقيا،ففي.البحري النقلطريقعنالعامليةاألسواقإلىالوصول فيخطيرةعقباتتواجهألنهاالساحليةغيراألفريقية

الساحليةغيرالبلدانتلكمنوخمسة.(LDCs)نمواالبلدانأقلضمنمدرجةمنها13والكبرى الصحراءجنوبمنطقةفيجميعهاتقعساحلية،

منتنوعةممجموعةاستخدامخاللومن.اإلسالميالتعاون منظمةفيأعضاءهيوأوغندا،والنيجروماليوتشادفاسوبوركيناوهيعشر،الثالثة

شفواملنهجيات،البيانات
ُ
أعلىمستوى ذاتائدةالفهذهوتعتبر.اللوجستيةالتحتيةالبنيةوتحسينالتجارةتيسيرمنكبيرةمكاسبوجودعنك

مكاسبتحقيقالساحليةغيرنالبلداشأنمناملكاسب،أكبراللوجستياتفيالتحتيةالبنيةاستثماراتتحققفبينما.األفريقيةالبلدانحالةفيبكثير

لتيسيراملرنةالتدابيرثيراتتأمنبكثيرأعلىاللوجستيلألداءاإلجماليالتأثيريزالالذلك،ومع.التجارةتيسيرتدابيرفيالكفاءةتحسيناتمنإضافية

غيراألفريقيةسالمياإل التعاون منظمةلبلداناملحتملةاملكاسبالدراسةهذهتعرضكما.الساحليةوالبلدانالساحليةغيرالبلدانمنكلفيالتجارة

.بهاالخاصةالتجارةتيسيرأداءفيمفترضتحسنحدوثحالةفيالخمسةالساحلية

لألمنسالميةاإل املنظمةنظمتهاالتياملستديرةاملائدةفيسيسركشارك

حول (IsDB)للتنميةاإلسالميالبنكمعبالتعاون (IOFS)الغذائي

ستدامةاملاإلدارةلتحقيقالسياساتلصناعالعامةالتوجيهيةاملبادئ"

"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيالزراعةقطاعفيللمياه

فياملياه"شعارتحتعقدالذي2022للمياهالقاهرةأسبوعهامشعلى

."املناخأجلمنالعملقلب

سلطاتالعنرئيسيون ممثلون املستديرةاملائدةمناقشاتفيوشارك

فينخرطتالتياإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول فيالحكومية

ممثلينإلىافةباإلضاملياهإدارةفيواالستراتيجياتالسياساتأطرتطوير

واألمنزراعةوالاملياهمجاالتفيالنشطةواإلقليميةالدوليةاملنظماتعن

ومناقشةيمتقدفياملستديرةللمائدةالرئيس يالهدفوتمثل.الغذائي

املستدامةدارةاإل لتحقيقالسياساتلصناعالعامةالتوجيهيةاملبادئ’حول املستديرةاملائدةفييشاركسيسرك
‘اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيالزراعةقطاعفيللمياه

خاللمنالغذائياألمنلضمانتنفيذهاتمالتيامللموسةالسياسيةوالحلول الجيدة،الدوليةواملمارساتاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانتجارب

.الزراعيةالتنميةفيللمياهاملستدامةاإلدارة

قطاعفيلمياهلمستدامةإدارةنحو":بعنوانعرضاوقدماملستديرةاملائدةمناقشاتفيسيسركفراسينفاديالسيداملساعدالعاماملديرومثل

إلىوتطرق والغذائياملائياألمنبينالوثيقةالعالقةعلىعرضهفيفراسينالسيدوشدد".اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيالزراعة

الضوءفراسينيدالسسلطالتحديات؛وملواجهة.اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانتواجهالتيالرئيسيةوالتحدياتالحاليةاالتجاهات

وفرصللقياس،يةقابلأكثروأهدافاملياه،إلدارةاستدامةأكثرممارساتتبنيخاللمنسيماالاملنظمة،فيالبينيالتعاون تعزيزإلىالحاجةعلى

.التعاون خاللمنالقدراتبناءوتحسيناملناخ،معالتكيفوبرامجالتحتيةللبنيةأوسعتمويل
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دائرة
التدريب والتعاون الفني

برامج سيسرك لبناء القدرات

فيمختلفابرنامجا19إطارفيالقدراتلبناءتدريبيةأنشطةاملركزينظم

هذهيذتنفأثناءمختلفةأساليباستخدامويجري .متخصصةقطاعات

نظمةمفياألعضاءالبلدانوقدراتاحتياجاتمعيتماش ىبمااألنشطة

لىعاألخيرةهذهمساعدةفيجهدااملركزيدخروال.اإلسالميالتعاون 

آلياتاعباتبالقطاعاتمختلففيواملؤسسيةالبشريةقدراتهاتنمية

معالتعاون خاللمنذلكويتحقق.الجنوببلدانبينفيماالتعاون 

فييتمثلرئيس يبهدفاألعضاءالبلدانمناملختصةالوطنيةاملؤسسات

فياألخرى ضاءاألعالبلدانفينظرائهامعوكفاءاتهاودرايتهاخبراتهاتقاسم

.املنظمة

الجانبسيماوالوكفاءتها،اإللكترونيةاملنصاتمالءمةإلىوبالنظر

ماداعتاملركزيواصلأوسع،جماهيريةقاعدةإلىبالوصول املتعلق

تنفيذيفمفيدةوسيلةباعتبارهااإلنترنتشبكةعبراملتاحةالحلول 

عملالوورشالتدريبيةالدوراتمنعددتنفيذوتم.أنشطتهمختلف

منأكثرجمعت2022عاممنالثانيالنصففياإلنترنتعبروالندوات

يليوفيما.القدراتلبناءسيسركبرامجمظلةتحتمتدرب1500

:النظرقيدالفترةخاللاملنفذةاألنشطةبعضنستعرض

ةبرنامج بناء القدرات في مجال التنمية االجتماعي
(SD-CaB)

فيماعيةاالجتوالخدماتاألسرةوزيرةيانيك،ديرياالسيدةمعالي
لورشةةاالفتتاحيالجلسةفيكلمةتلقيالتركية،الجمهورية

جالمفيالعاملةالوطنيةاملؤسساتقدراتتعزيز "حول العمل
التعاون منظمةفياألعضاءالدول فياالجتماعيةالتنمية

العامةةاألمانمعمشتركبشكلسيسركنظمهاالتي"اإلسالمي
اإلسالميالتعاون ملنظمة

ألول االوزاري املؤتمرعنالصادرةالصلةذاتالقراراتتنفيذإطارفي

فيعقدالذياالجتماعيةالتنميةحول اإلسالميالتعاون ملنظمة

املنعقدةالخارجيةوزراءملجلس48الـوالدورة2019ديسمبرفيإسطنبول 

العامةواألمانةسيسركمنكلنظم،2022مارسفيأبادإسالمفي

املؤسساتقدراتتعزيز"حول عملورشةاإلسالميالتعاون ملنظمة

منظمةفياألعضاءالدول فياالجتماعيةالتنميةمجالفيالعاملةالوطنية

منصةخاللمن2022أغسطس04-02فترةفي"اإلسالميالتعاون 

.بعدعناملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونية

منكبيرومسؤولخبير216الجتماعفرصةالعملورشةشكلت

دولة26فياالجتماعيةالتنميةمجالفيالصلةذاتالوطنيةاملؤسسات

اتذاملنظمةومؤسساتأجهزةومناإلسالميالتعاون منظمةفيعضوا

الهيئةو واإليسيسكو،للتنمية،اإلسالميالبنكذلكفيبماالصلة،

تجارة،اللتنميةاإلسالميواملركزاإلنسان،لحقوق املستقلةالدائمة

إلسالميةاوالغرفةاإلسالمية،والثقافةوالفنون للتاريخاألبحاثومركز

زيا،ماليفيالدوليةاإلسالميةوالجامعةوالزراعة،والصناعةللتجارة

منظمةو اإلسالمي،التضامنوصندوق اإلسالمي،التعاون شبابومنتدى

ذلكفيمابوالدولية،اإلقليميةاملنظماتمنعددعنفضالاملرأة،تنمية

العملومنظمة،(AOPD)اإلعاقةذوي لألشخاصالعربيةاملنظمة

.(UNDP)اإلنمائياملتحدةاألمموبرنامج،(ILO)الدولية
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ياحةالسمركزمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةتقديمعلىوسهر

لصالحةاملاليزيوالثقافةوالفنون السياحةلوزارةالتابع(ITC)اإلسالمية

املعنيةةالوطنيواملؤسساتالسياحةوزاراتمنتنفيذياومديراخبيرا79

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوابلدا23فيبالسياحة

فيسسيةواملؤ البشريةالقدراتتعزيزفيالتدريبيةالدورةهدفوتمثل

فيياحيةالسللوجهاتالتنافسيةالقدرةلتحسينالحاللالسياحةمجال

فهمايهافاملشاركون وطور .اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدان

مناطقعلوضواالستراتيجياتالسياساتتصميمووسائللطرق أفضل

.يةتنافسإسالميةسياحيةكوجهاتبلدانهمفيمختلفةومقاطعات

اعةصنمجالفياملؤسسيةالقدراتتعزيز "حول تدريبيةدورة
"ياحيةالسللوجهاتالتنافسيةالقدرةلتحسينالحاللالسياحة

سيسركجبرنامإطارفيأيضاتنظيمهاجاءالتيالعمل،ورشةهدفوتمثل

تحديدإلى،(SD-CaB)االجتماعيةالتنميةمجالفيالقدراتلبناء

مجالفيالعاملةالوطنيةاملؤسساتتواجهالتيوالعقباتالتحديات

على19-دكوفيلجائحةالسلبيةاآلثارذلكفيبمااالجتماعية،التنمية

يجياتاستراتلعرضاالجتماعية،والتنميةللخطراملعرضينالسكان

ماعيةاالجتبالتنميةالصلةذاتاإلسالميالتعاون منظمةعملوخطط

تومؤسساوأجهزةاألعضاءالدول بينفيماالتعاون لتعزيزوكذلك

والعمللالتواصتسهيلعلىأساسابالتركيزاإلسالمي،التعاون منظمة

.االجتماعيةالتنميةمجالفياملشترك

برنامج بناء القدرات في مجال السياحة
(Tourism-CaB)

الدبلوماسيةالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

(Diplomacy–CaB)،األكاديميةمعبشراكةاملركزنظم

شبابدىومنتالتركيةالخارجيةالشؤونلوزارةالتابعةالدبلوماسية

الدبلوماسية"حول تدريبيةدورة،(ICYF)اإلسالميالتعاون 

عاون التمنظمةفياملبتدئينالدبلوماسيينلصالحاإلنسانية

منصةخاللمن2022أكتوبر27-24فترةخاللوذلك،"اإلسالمي

ةالدور هذهوحضر.بعدعناملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونية

فيعضودولة30خارجيةوزاراتمنمبتدئادبلوماسيا97التدريبية

.اإلسالميالتعاون منظمة

كيفيةحول ةاملعرفتوفيرفيالتدريبيةالدورةمنالرئيس يالهدفوتمثل

ينبالتفاعلوفهمدوليإطارفياإلنسانيةالدبلوماسيةتنفيذ

.لعشرينواالحاديالقرن فيالخارجيةوالسياسةاإلنسانيةالدبلوماسية

املهاراتحول الحالةدراسةوتحليلتفاعليةمحاضراتوتضمنت

.اإلنسانيةالدبلوماسيةممارسةفياملستخدمةوالتقنيات

برنامج بناء القدرات الدبلوماسية
(DIPLOMACY-CAB)

لصالحاإلنسانيةالدبلوماسية’حول تدريبيةدورة
‘ياإلسالمالتعاون منظمةفياملبتدئينالدبلوماسيين

فيةالصحيالسياحةآفاق"حول اإلنترنتعبر تدريبيةندوة
"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدان

السياحةمجالفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

(Tourism-CaB)الدورةعنالصادرةالصلةذاتالقراراتمعوتماشيا

إلسالمياللمؤتمرعشرةالحاديةوالدورةللكومسيكوالثالثينالسابعة

اإلسالمياملركزمعبالتعاون سيسركنظم،(`ICTM)السياحةلوزراء

الصحيةةالسياحآفاق"حول اإلنترنتعبرتدريبيةندوةالتجارةلتنمية

من2022نوفمبر9-8في"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفي

.بعدعناملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخالل

السياحةمجالفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

(Tourism-CaB)راملؤتمعنالصادرةالصلةذاتالقراراتمعوتماشيا

48الـالدورةوكذلك(ICTM)السياحةلوزراءعشرالحادياإلسالمي

دريبيةتدورةاملركزنظماإلسالمي،التعاون منظمةخارجيةوزراءملجلس

الحاللالسياحةصناعةمجالفياملؤسسيةالقدراتتعزيز"حول 

.2022يوليو21-19في"السياحيةللوجهاتالتنافسيةالقدرةلتحسين

وريةالجمهمنوأكاديميون مختصون خبراءالتدريبيةالندوةهذهقدم

الصحةو السياحةوزاراتمنتنفيذيينومديرينخبراءلصالحالتركية

التعاون منظمةفيعضوابلدا25فيالصلةذاتالوطنيةواملؤسسات

.اإلسالمي
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عديةاملاألمراضمنالوقايةاستراتيجيات’حول تدريبيةدورة
‘املعديةوغير 

الصحةمجالفيالقدراتلبناءسيناابنبرنامجإطارفي

(IbnSina-CaB)،الدورةعنالصادرةالصلةذاتالقراراتمعوتماشيا

معون بالتعاسيسركنظمالصحة،لوزراءاإلسالميللمؤتمرالسابعة

الوقايةاستراتيجيات"حول تدريبيةدورةاملصريةوالصحةالسكانوزارة

أغسطس17-15فترةخاللوذلك،"املعديةوغيراملعديةاألمراضمن

.دبععناالجتماعاتلعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2022

ضبعمنبارزون وأكاديميون مختصون خبراءالتدريبيةالدورةوقدم

وزاراتمنمشاركين104لصالحاملصريةوالجامعاتالوطنيةاملؤسسات

التعاون منظمةفيعضوابلدا21فياملعنيةالوطنيةواملؤسساتالصحة

.اإلسالمي

فيالعاملينمختلفبينالجمعفيالتدريبيةللدورةالرئيسالهدفوتمثل

فينيةاملعالوطنيةواملؤسساتالصحةوزاراتمنالصحيةالرعايةمجال

بشأنبراتهمخمنواالستفادةدراياتهملتعزيزاملنظمةفياألعضاءالبلدان

والوقايةةاملعديوغيراملعديةاألمراضبمكافحةاملتعلقالعامليالتحدي

منالوقايةاستراتيجياتاعتمادأهميةإلىالتدريبيةالدورةوتطرقت.منها

راءالخبوقدراتمعارفتعزيزفيالتدريبيةالندوةهذههدفوتمثل

شأنبعامةصورةوتقديمالسياحةمجالفيالتنفيذيينواملديرين

فياتهاوإمكانالصحيةالسياحةمفهومحول تحومالتيالجوانبمختلف

.التجاريةاوعالمتهلهاالترويجعنفضالاإلسالمي،التعاون منظمةبلدان

ملشاركينابينفيمااملمارساتوأفضلالخبراتلتبادلمنصةوفرتكما

حيالسياالسوق هذافياملنظمةبلدانبينفيماالتعاون لتعزيز

افةالثقوزارةعنممثلون قدمذلك،إلىباإلضافة.الهاماملتخصص

فيقافةوالثوالفنون السياحةووزارةالتركية،الجمهوريةفيوالسياحة

ومجلسماليزيا،فيالعالجيةالسياحةومجلس،(MOTAC)ماليزيا

عروضال،السنغاجمهوريةفيوالترفيهالسياحةووزارةاألردني،السياحة

.املجالهذافينجاحهاوقصصبلدانهمتحدياتعنشاملة

-ج-بدالكالتهابفيروسقبيلمنواملزمنة،املعديةاألمراضمختلف

(HCV)،اهمةللمسالدموية،واألوعيةوالقلبالتنفس يالجهازوأمراض

تواجههايالتالتحدياتلتجاوز املنظمةفياألعضاءالبلدانجهوددعمفي

العمللبرنامج2املواضيعياملجالإطارفيوذلكالصعيد،هذاعلى

(OIC-SHPA)الصحةمجالفياإلسالميالتعاون ملنظمةاالستراتيجي

.2023-2014لفترة

برنامج ابن سينا لبناء القدرات في مجال الصحة 
(IBNSINA-CAB)

ئي برنامج بناء القدرات في مجال الزراعة واألمن الغذا
(Agri-CaB)

ري الأنظمةخاللمنالغذائياألمنتعزيز ’حول تدريبيةدورة
‘الفعالة

منواأل الزراعةمجالفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

املاليزي املعهدمعبالتعاون املركز،نظم،(Agri-CaB)الغذائي

الزراعةلوزارةالتابع(MARDI)الزراعيوالتطويرللبحث

األمنتعزيز"حول تدريبيةدورةماليزيا،فيالغذائيةوالصناعات

أغسطس25-23فترةفي"الفعالةالري أنظمةخاللمنالغذائي

.بعدعناالجتماعاتلعقدإلكترونيةمنصةخاللمن2022

ثللبحاملاليزي املعهدمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةوقدم

الوزاراتمنتنفيذياومديراخبيرا91لصالحالزراعيوالتطوير

داملوار وإدارةالزراعةعناملسؤولةالصلةذاتالوطنيةواملؤسسات

عنن ممثلو قدمكما.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوابلد22فياملائية

مةاملنظذلكفيبماالصلة،ذاتاإلسالميالتعاون منظمةمؤسسات

(IsDB)للتنميةاإلسالميوالبنك،(IOFS)الغذائيلألمناإلسالمية

هذافياملبذولةجهودهمعلىالضوءسلطتشاملةعروضاوسيسرك،

.املجال

ياهاملإنتاجيةبشأنرؤىتوفيرفيالتدريبيةالدورةهدفوتمثل

أجلمنالري نظمفياملستخدمةالجديدةواالبتكاراتوالتكنولوجيات

شاركون املاستفادكما.الغذائيةواالستدامةللمواردالرشيداالستخدام

هذاحول ومناطقهمبلدانهممنخبراتهملتبادلالفرصةهذهمن

.املوضوع
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ريادةأنشطةوتعزيز املعرفةاقتصاد’حول تدريبيةعملورشة
ظمةمنمنطقةفيالرسميةغير العمالةمنوالتقليصاألعمال
‘اإلسالميالتعاون 

العامةالتوظيفخدماتمجالفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

(PES-CaB)اإلسالميالتعاون منظمةشبكةعملخطةمعوتماشيا

نظم،2022-2021لفترة(OIC-PESNET)العامةالتوظيفلخدمات

وتعزيزةاملعرفاقتصاد"حول اإلنترنتعبرتدريبيةعملورشةسيسرك

قةمنطفيالرسميةغيرالعمالةمنوالتقليصاألعمالريادةأنشطة

منصةخاللمن2022نوفمبر03-01في"اإلسالميالتعاون منظمة

.بعدعناالجتمعاتلعقدإلكترونية

الورشةتقديمعلىاألردنيةالعملوزارةمنمختصون خبراءوسهر

السلطات/الوكاالتمنتنفيذياومديراخبيرا42لصالحالتدريبية

منظمةفيأعضاءبلدان9منالعامةالتوظيفبخدماتاملعنيةالوطنية

.العربيةباللغةناطقةاإلسالميالتعاون 

شغيلالتإلنعاشالوطنيةالوكالةمنمختصون خبراءالورشةهذهوقدم

واملقاولةاالقتصادياإلدماجلوزارةالتابعة،(ANAPEC)والكفاءات

ومديراخبيرا63لصالحاملغربيةاململكةفيوالكفاءاتوالتشغيلالصغرى 

البلدانمنبلدا11مناملعنيةالوطنيةواملؤسساتالوزاراتمنتنفيذيا

.بالفرنسيةالناطقةاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

ملشاركيناإطالعفيهذهالتدريبيةالعمللورشةالرئيس يالهدفوتمثل

لةالفعاواالستراتيجياتالسياساتتطويرعمليةمنجوانبعلى

االجتماعيةبالتنميةالنهوضبهدفالفقروطأةمنللتخفيف

وكانت.نظمةاملفياألعضاءالبلدانفياألفرادرفاهيةوتعزيزواالقتصادية

ساتاملؤستواجههاالتيوالعقباتالتحدياتملشاركةفرصةالورشة

ساتاملمار أفضلعلىالضوءوتسليطاملجالبهذااملعنيةالوطنية

.املنظمةمنطقةفيالتجاربمناملستخلصةوالدروس

عامة برنامج بناء القدرات في مجال خدمات التشغيل ال
(PES-CaB)

هنية برنامج بناء القدرات في مجال الصحة والسالمة امل
(OSH-CaB)

يفالتخفواستراتيجياتسياسات’حول تدريبيةعملورشة
ناطقةالاإلسالميالتعاون منظمةبلدانلصالح‘الفقروطأةمن

بالفرنسية

لفقر برنامج بناء القدرات في مجال التخفيف من وطأة ا
(PA-CaB)

تيشالتفعملياتدور ’حول تدريبيةعملورشةينظمسيسرك
التعاون منظمةبلدانلصالح‘املخاطرمنالوقايةفيالروتينية
بالفرنسيةالناطقةاإلسالمي

املهنيةةوالصحالسالمةمجالفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

(OSH-CaB)اإلسالميالتعاون منظمةشبكةعملخطةمعوتماشيا

نظم،2022-2021لفترة(OIC-OSHNET)املهنيةوالصحةللسالمة

فينيةالروتيالتفتيشعملياتدور "حول تدريبيةعملورشةسيسرك

منصةخاللمن2022نوفمبر30-29بتاريخ"املخاطرمنالوقاية

.بعدعناالجتماعاتلعقدإلكترونية

للصحةالتونس ياملعهدمنمختصون خبراءالتدريبيةالورشةهذهوقدم

وريةالجمهفياالجتماعيةالشؤونلوزارةالتابع(TOSHI)املهنيةوالسالمة

عنيةاملالوطنيةالسلطاتمنتنفيذياومديراخبيرا83لصالحالتونسية

بلدا13مناملهتمةالوطنيةواملؤسساتاملهنيةوالصحةبالسالمة

اون التعمنظمةفياألعضاءالبلدانمنبالفرنسيةناطقاأفريقيا

.اإلسالمي

ياتعملعنعامةصورةتقديمفيالتدريبيةالعملورشةهدفوتمثل

وصحتهمالالعمسالمةضمانترومالتيالعملألماكناملنتظمةالتفتيش

ساعدتكما.املهنيةواألمراضواإلصاباتالحوادثمنوالوقاية

بالتفتيشةاملتعلقالدوليةللمتطلباتأحسنفهمبلورةعلىاملشاركين

علىأيضاوركزت.العملأماكنفياملحتملةالصحيةاملخاطرعن

وتقييمراملخاطتحديدبعمليةيتعلقفيماالصلةذاتالفنيةالجوانب

.ومراقبتهااملهنيةاملخاطر

منفالتخفيمجالفيالقدراتلبناءبرنامجهإطارفيسيسرك،نظم

ةواملقاولاالقتصادياإلدماجوزارةمعوبالتعاون (PA-CaB)الفقروطأة

ل حو تدريبيةعملورشةاملغربية،والكفاءاتوالتشغيلالصغرى 

فترةخاللوذلك،"الفقروطأةمنالتخفيفواستراتيجياتسياسات"

.بعدعناالجتماعاتلعقدمنصةخاللمن2022نوفمبر15-16
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التعاون الفني

وتبادلالفنيالدعمرتيسيخاللمناإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماوالتعاون الفنيالتعاون تعزيزفيهامادوراسيسركيؤدي

التي"ومنطقةدولةلبكالخاصةالتنمويةاملشاريع"أهميةعلىاملركزيشددكما.للتواصلشبكاتوإقامةاملهاراتوتنميةاملمارساتوأفضلاملعارف

وأنشطةمشاريعنفيذلتودوليةوإقليميةوطنيةمؤسساتمعشراكاتفيينخرطسيسركفإنوبالتالي،.منطقةكلواحتياجاتلخصائصوفقاتصمم

.المياإلسالتعاون منظمةفياألعضاءالبلداناحتياجاتلتلبيةخصيصاواملصممةعليهايسهرالتيالفنيالتعاون مبادراتإطارفي

(Reverse Linkage)التعاون الفني 

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

Reverse)الفنيالتعاون مشروعإطارفي Linkage)فيبيةتدريدوراتثالثسيسركنظم،"الزالزل رصدمجالفياألبحاث"حول وتركياباكستانبين

البحثملجلسالتابعلألبحاثمرمرةومركز(TIKA)التركيةوالتنسيقالتعاون ووكالة(IsDB)للتنميةاإلسالميالبنكمعبالتعاون وذلكمتزامن،وقت

TÜBİTAK)تركيافيوالتكنولوجيالعلمي MRC)الباكستانيةالجويةاألرصادوإدارة(PMD)،املواقعلتحديدالعامليالنظام"حول تدريبيةدورةشملت

(GPS):فيالتدريبيةالدوراتوأجريتبشأنهاوالتقريرالبياناتجمع،"الزالزل بياناتوتحليلمعالجة"حول تدريبيةودورة،"البياناتومعالجةجمع

.باكستانأباد،إسالمفيالباكستانيةالجويةاألرصادإدارةمقرفي2022سبتمبر6وأغسطس29بينمااملمتدةالفترة

تقييمفيدفهاهوتمثل.الباكستانيةالجويةاألرصادإدارةمنمتدربينلصالحلألبحاثمرمرةمركزمنأكفاءمدربون التدريبيةالدوراتهذهوقدم

لألبحاثمرمرةمركزمقرفي2022مارسفيأجريتالتيالتدريبيةالدوراتمناألولىاملجموعةخاللاملوكلةاملهاممستوى علىاملحرز االجماليالتقدم

بكفاءةاألنظمةملعلضمانالبياناتوتحليلالعيناتجمعذالكفيبماالفنيوالدعمللمعارفالالزماإلثراءقدمتكما.تركياكوجائلي،-غيبزةفي

والكشفالزالزل رصدفيتانباكسقدراتتعزيزسبيلفيالباكستانيةالجويةاألرصادإدارةتبذلهاالتيالجهودفيالتدريبيةالدوراتوستساهم.وفعالية

.مخاطرهاوتقييمعنها

تطوير أصناف القطن :  لصالح بنغالديش( Reverse Linkage)التعاون الفني 

مشاريع سيسرك املمولة من طرف الكومسيك

قدمهامشاريعثالثةتمويلإلى(CCO)الكومسيكتنسيقمكتبعمداملشاريع،لتمويلالكومسيكآلليةمشاريعمقترحاتلتقديمالتاسعالنداءإطارفي

البشريةوارداملتعزيزبهدفاألعضاءالبلدانفيالصلةذاتالوطنيةاملؤسساتمعبالتعاون املشاريعصممتوقد.2022لعامالتنفيذفترةفيسيسرك

.اإلسالميالتعاون نظمةمفياألعضاءالبلدانفيالفقروطأةمنوالتخفيفواالتصاالتوالنقلالتمويلمجاالتفيالتعاون إطارفياملؤسسيةوالقدرات

:ضمنهااملنفذةواألنشطةاملمولةالثالثةاملشاريعنستعرضيليوفيما
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دورة،التركيةللجمهوريةاملركزي البنكمعبالتعاون سيسرك،نظم

-05تاريخفي"املاليةالثقافةتعزيزفياملركزيةالبنوكدور "حول تدريبية

فيوذلكبعد،عناالجتماعاتلعقدمنصةخاللمن2022سبتمبر06

تمويلالوترويجاملاليةالثقافةتعزيز"لعنوانالحاملمشروعهسياق

تمولهالذي"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفياإلسالمي

جاري والتاالقتصاديللتعاون الدائمةاإلسالميالتعاون منظمةلجنة

يةآللمشاريعمقترحاتلتقديمالتاسعالنداءإطارفي(كومسيك)

.املشاريعلتمويلالكومسيك

وريةللجمهاملركزي البنكمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةوقدم

دالنقوسلطاتاملركزيةالبنوكمنعددمنمشاركا123لصالحالتركية

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوابلدا29من

سيسركبرنامجإطارفيكذلكنظمتالتيالتدريبية،الدورةهذهوهدفت

شاملةصورةتقديمإلى،(CB-CaB)املركزيةالبنوكقدراتلبناء

وضوعاملهذابشأنالوعيإذكاءآلياتوتعزيزاملاليةالثقافةبخصوص

لكافيةابالدرايةاإلسالميالتعاون منظمةمجتمعاتتمتعلضماناملهم

توعيةالمبادرةعلىالضوءسلطالنشاطهذاأنكما.املاليةبالقضايا

ملركزي االبنكأطلقهاالتي"للجميعاالقتصاد"املعنونةاالقتصادية

.املبادرةدهاتعتمالتيالتواصلوأنشطةاألدواتأبرز واستعرضتالتركي،

مناملجالاهذفياملشاركينقدراتبناءفيالتدريبيةالدورةهدفوتمثل

ازاتإنجمنتحققماعلىالتركيزمعالتركية،التجربةمشاركةخالل

أكبرةبصور الوعينشرصوباملتاحةواآلفاقالقائمةالتحدياتوعرض

.اليةاملالثقافةلتعزيزاملاليةاملؤسساتتلعبهالذيالدور بشأن

‘اون اإلسالميتعزيز الثقافة املالية وترويج التمويل اإلسالمي في البلدان األعضاء في منظمة التع’مشروع بشأن 

ليةاملاالخدماتوهيئةإندونيسيابنكمعبالتعاون سيسرك،نظم‘املاليةافةالثقتعزيز فياملركزيةالبنوكدور ’حول تدريبيةدورة

(FINTECH)املاليةالتقنياتاستخدام"حول تدريبيةدورةاإلندونيسية،

منصةخاللمن2022سبتمبر08-07تاريخفي"اإلسالميالتمويلفي

لعنوانالحاملمشروعهسياقفيوذلكبعد،عناالجتماعاتلعقد

فياألعضاءالبلدانفياإلسالميالتمويلوترويجاملاليةالثقافةتعزيز"

مياإلسال التعاون منظمةلجنةتمولهالذي"اإلسالميالتعاون منظمة

التاسعالنداءإطارفي(كومسيك)والتجاري االقتصاديللتعاون الدائمة

.املشاريعلتمويلالكومسيكآلليةمشاريعمقترحاتلتقديم

ةوهيئإندونيسيابنكمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةوقدم

املركزيةالبنوكمنمشاركا148لصالحاإلندونيسيةاملاليةالخدمات

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوابلدا30منالنقدوسلطات

رنامجبإطارفيكذلكنظمتالتيالتدريبية،الدورةهذههدفوتمثل

شاملةصورةتقديمفي،(CB-CaB)املركزيةالبنوكقدراتلبناءسيسرك

مع(FINTECH)اإلسالميالتمويلفياملاليةالتتقنياتاستخدامعن

الضوءطتسلكما.اإلسالميةاملاليةالتقنياتوآفاقإمكاناتإلىالتطرق 

المياإلساالقتصادتطويرفياإلندونيسيةالدفعنظامسياسةعلى

وذلك،الصلةذاتاألخرى املواضيعمنعددبينمناإلسالمي،والتمويل

التجربةتقاسمخاللمناملجالهذافياملشاركينقدراتلبناء

وآفاقُووجهتالتيوالتحدياتتحققتالتيواإلنجازاتاإلندونيسية

.املاليةبالتقنياتوالنهوضاإلسالميالتمويلتطوير

في(FINTECH)املاليةالتقنياتاستخدام’حول تدريبيةدورة
‘اإلسالميالتمويل

ةالثقافتعزيز مجالفياملمارساتأفضل’حول عملورشة
منظمةفياألعضاءالبلدانفياإلسالميالتمويلوترويجاملالية

‘اإلسالميالتعاون 

عملورشة،التركيةللجمهوريةاملركزي البنكمعبالتعاون سيسرك،نظم

وترويجةاملاليالثقافةتعزيزمجالفياملمارساتأفضل"حول تدريبية

بتاريخ"المياإلسالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفياإلسالميالتمويل

املركزيةالبنوكمنتدىفعالياتهامشعلى2022سبتمبر25-26

تركيا،ول،إسطنبفيوالكومسيكاإلسالميالتعاون منظمةبيناملشترك

ترويجو املاليةالثقافةتعزيز"لعنوانالحاملمشروعهسياقفيوذلك

الذي"المياإلسالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفياإلسالميالتمويل

ياالقتصادللتعاون الدائمةاإلسالميالتعاون منظمةلجنةتموله

اريعمشمقترحاتلتقديمالتاسعالنداءإطارفي(كومسيك)والتجاري 

.املشاريعلتمويلالكومسيكآللية
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ينبللشراكاتالتنظيمياإلطار"حول تدريبيةدورةسيسركنظم

سبتمبر14-13تاريخفي"النقلقطاعفي(PPPs)والخاصالعامالقطاعين

سياقفيوذلكبعد،عناالجتماعاتلعقدمنصةخاللمن2022

نبيللشراكاتالتنظيمياإلطارتحسين"لعنوانالحاملمشروعه

منظمةفياألعضاءالبلدانفيالنقلقطاعفيوالخاصالعامالقطاعين

دائمةالاإلسالميالتعاون منظمةلجنةتمولهالذي"اإلسالميالتعاون 

لتقديمالتاسعالنداءإطارفي(كومسيك)والتجاري االقتصاديللتعاون 

.املشاريعلتمويلالكومسيكآلليةمشاريعمقترحات

لدىالعامليناملوظفينكبارمنمشاركا75التدريبيةالدورةوحضر

راتوالوزاوالخاصالعامالقطاعينبينبالشراكةاملعنيةالسلطات

علقةاملتالوطنيةوالسياساتاالستراتيجياتتنفيذعناملسؤولة

عضوابلدا21منالنقلمجالفيوالخاصالعامالقطاعينبينبالشراكة

.اإلسالميالتعاون منظمةفي

لمشاركينلالفنيةالقدراتتعزيزفيالتدريبيةالدورةمنالهدفوتمثل

ميالتنظيباإلطاراملتعلقةالنظريةالجوانبمنمجموعةبخصوص

والقوانينالسياساتذلكفيبماوالخاص،العامالقطاعينبينللشراكات

تنظيمةالتدريبيالدورةهذهوأعقب.واإلجراءاتواملؤسساتوالتنظيمات

ضلوأفوالخبراتاملعرفيةاألدواتتبادلبهدفتكميليةعملورشة

فيعضاءاأل البلدانفياملعنيةالوطنيةالسلطاتبينفيمااملمارسات

.اإلسالميالتعاون منظمة

بلدان األعضاء تحسين اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل في ال’مشروع حول 
‘في منظمة التعاون اإلسالمي

قطاعينالبينللشراكاتالتنظيمياإلطار "حول تدريبيةدورة
"النقلقطاعفي(PPPs)والخاصالعام

بلدانفيدالنقوسلطاتاملركزيةالبنوكمنآخرينومتحدثيناملستوى رفيعيأكفاءخبراءقبلمنشاملةعروضإلقاءالورشةأشغالوشملت

وإدراجاملاليةقافةالثلتعزيزاملمكنةوالوسائلالسبلالورشةعملجلساتوغطت.املجالهذافيمتخصصينبارزينأكاديميينعنفضالاملنظمة،

أفضلكةملشار أيضافرصةالورشةوكانت.شموليةأكثرماليةألنظمةللتوصلسعيااإلسالميالتمويلعملياتفي(FINTECH)املاليةالتقنيات

.املنظمةمنطقةصعيدعلىاملجالهذافياملبذولةالجهودعلىالضوءوتسليطاملمارسات

خاللمناملنجزللعملاستمرارا،(CB-CaB)املركزيةالبنوكقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفيأيضاتنظيمهاجاءالتيالعمل،ورشةوتمثل

والدورة"املاليةالثقافةزتعزيفياملركزيةالبنوكدور "حول التدريبيةالدورةوهماالكومسيك،مناملمول للمشروعالتمهيدييناالفتراضيينالنشاطين

.التواليعلى،2022سبتمبر08-07و2022سبتمبر06-05فياملنعقدتين"اإلسالميالتمويلفي(FINTECH)املاليةالتقنياتاستخدام"حول التدريبية

تحديدفيةاملشاركاألعضاءالدول مساعدةبهدفاملشروعمنكمخرجاتالعملورشةنهايةفياملشاركينمعالتوصياتمنقائمةصياغةتمتكما

.الطويلاملدىعلىمستدامةنتائجتحقيقنحوقدمااملض يطريق

قطاعينالبينللشراكاتالتنظيمياإلطار"حول عملورشةسيسركنظم

خاللمن2022أكتوبر19-18تاريخفي"النقلقطاعفيوالخاصالعام

الحاملمشروعهسياقفيوذلكبعد،عناالجتماعاتلعقدمنصة

والخاصعامالالقطاعينبينللشراكاتالتنظيمياإلطارتحسين"لعنوان

الذي"ياإلسالمالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيالنقلقطاعفي

ياالقتصادللتعاون الدائمةاإلسالميالتعاون منظمةلجنةتموله

اريعمشمقترحاتلتقديمالتاسعالنداءإطارفي(كومسيك)والتجاري 

.املشاريعلتمويلالكومسيكآللية

لدىالعامليناملوظفينكبارمنمشاركا74العملورشةوحضر

راتوالوزاوالخاصالعامالقطاعينبينبالشراكةاملعنيةالسلطات

علقةاملتالوطنيةوالسياساتاالستراتيجياتتنفيذعناملسؤولة

عضوابلدا23منالنقلمجالفيوالخاصالعامالقطاعينبينبالشراكة

القطريةالخبراتلتبادلجلساتوتضمنت.اإلسالميالتعاون منظمةفي

األبانيفيالصلةذاتالوطنيةاملؤسساتمنممثلون سلطحيث

وتركياوباكستانواألردنوإندونيسياومصرديفواروكوتوبنغالديش

.املجالذاهفيببلدانهمالخاصةواملبادراتاملمارساتأفضلعلىالضوء

آرائهمالخاصالقطاعمؤسساتمنممثلون تبادلذلك،علىعالوة

بماص،والخاالعامالقطاعينبينالشراكةمشاريعبشأننظرهمووجهات

النقلطاعقفياالستثماروقراراتالعامة،السلطاتمعمشاركتهمذلكفي

.والخاصالعامالقطاعينبينالشراكةمشاريعفياملخاطروإدارة

ينالقطاعبينللشراكاتالتنظيمياإلطار ’حول عملورشة
‘النقلقطاعفيوالخاصالعام
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تكنولوجياحلول تعزيز"لعنوانالحاملسيسركمشروعإطارفي
في(PES)العامةالتوظيفخدماتفعاليةلتحسين(IT)املعلومات

إطاريفتمويلهتمالذي"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدان
يللتمو الكومسيكآلليةمشاريعمقترحاتلتقديمالتاسعالنداء

منظمةذلكيفبمااملشروعفيالشركاءمعبالتعاون املركز،نظماملشاريع،
جمهوريةفيالعاملةالقوى ووزارة(SOCSO)املاليزيةاالجتماعيالضمان

حول افتراضيةعملورشة،(İŞKUR)التركيةالتوظيفووكالةإندونيسيا
بلدانفيبفعاليةالعامةالتوظيفخدماتتقديمفيالرقميةالحلول دور "

منصةخاللمن2022سبتمبر15-14فترةفي"اإلسالميالتعاون منظمة
.بعدعناالجتماعاتلعقدإلكترونية

مناملسؤولينوكبارالخبراءمنمشاركا97العملورشةوجمعت
(PES)ةالعامالتوظيفبخدماتاملعنيةالوطنيةالسلطات/املؤسسات
التعاون منظمةفيعضودولة22فيالصلةذاتالوطنيةواملؤسسات

/ساتللمؤسالفضلىواملمارساتالبلدانتجاربوتضمنت.اإلسالمي
رئيسيةعروضإلىباإلضافةالعامة،التوظيفبخدماتاملعنيةالسلطات

لخدماتالعامليةوالرابطة(ILO)الدوليةالعملمنظمةمنكلقدمها
.(WAPES)العامةالتوظيف

منظمةةشبكإطارفيأيضاتنظيمهاجاءالتيالعمل،ورشةهدفوتمثل
ناءلبسيسركوبرنامجالعامةالتوظيفلخدماتاإلسالميالتعاون 
تسليطفي،(PES-CaB)العامةالتوظيفخدماتمجالفيالقدرات
عاليةفتحسينفيالتكنولوجياالعتمادالجوهريةاألهميةعلىالضوء
ركةاملشتالتحدياتملناقشةمنصةووفرتالعامةالتوظيفخدمات
ينللمشاركمجاالأتاحتكما.املجالهذافياملمكنةالحلول وتداول 
ستوياتموبلورةاملوضوعهذابشأناملمارساتوأفضلالخبراتلتبادل

سساتمؤ وأولوياتالقدراتتنميةمستوى علىلالحتياجاتأفضلفهم
.إلسالمياالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيالعامةالتوظيفخدمات

في البلدان (PES)تعزيز حلول تكنولوجيا املعلومات لتحسين فعالية خدمات التوظيف العامة "مشروع بشأن 
"  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

خدماتتقديمفيالرقميةالحلول دور ’حول عملورشة
‘سالمياإل التعاون منظمةبلدانفيبفعاليةالعامةالتوظيف

والخاصالعامطاعينالقبينبالشراكةاملعنيةالسلطاتلدىالعامليناملوظفينكبارأمامفرصةإتاحةفيهذهالعمللورشةالرئيس يالهدفوتمثل
العامالقطاعينينبللشراكاتمتينتنظيميإطارلتطويراملمكنةالتعاون فرصواستكشافاملمارساتأفضلومشاركةاملعرفيةأدواتهملتعزيز

نقاشجلساتىإلباإلضافةاألعضاءالدول منحالةودراساتعروضاالعملبرنامجوتضمن.اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيوالخاص
والخاص،عامالالقطاعينبينالشراكةأسباب)املشروعإعدادمرحلةمثلوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةمشاريعتخصمختلفةجوانبحول 

لقدرةوا،(ذلكإلىوماوالتنفيذوالبناءوالتمويل،املناقصة،عملية)املشروعتنفيذومرحلة،(VfM)املالمقابلالقيمةوتحليلالجدوى،ودراسات
وآليةوالخاص،مالعاالقطاعينبينالشراكةعناملسؤولةالوحدةوهيكلالقانوني،اإلطار)والخاصالعامالقطاعينبينالشراكةلنموذجاملؤسسية
النجاحصوقصاملمارساتألفضلجامعة(مستودعبحكم)وثيقةإنتاجفيالعملورشةساهمتكما.الخاصالقطاعوآفاق(إلخوالرصد،املراجعة
منظمةفياألعضاءانالبلدفيوالخاصالعامالقطاعينبينفعالةشراكةمشاريعلتنفيذالتنظيمياإلطارتعزيزأجلمناملشاركةالدول مناملستقاة
.اإلسالميالتعاون 

تكنولوجياحلول تعزيز"لعنوانالحاملسيسركمشروعإطارفي

في(PES)العامةالتوظيفخدماتفعاليةلتحسين(IT)املعلومات

إطاريفتمويلهتمالذي"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدان

يللتمو الكومسيكآلليةمشاريعمقترحاتلتقديمالتاسعالنداء

املعلوماتياتكنولوجحلول تعزيز"حول تدريبيةاملركزدورةنظماملشاريع،

(IT)العامةالتوظيفخدماتفعاليةلتحسين(PES)األعضاءالبلدانفي

خاللمن2022أكتوبر20-19فترةفي"اإلسالميالتعاون منظمةفي

.بعدعناالجتماعاتلعقدإلكترونيةمنصة

زيةاملالياالجتماعيالضمانمؤسسةمنمختصون خبراءالدورةوقدم

(SOCSO)ةاملعنيالوطنيةالسلطات/الوكاالتمنمشاركا91لصالح

.ياإلسالمالتعاون منظمةفيعضوابلدا26منالعامةالتوظيفبخدمات

الفنيةاملعارفو املهاراتتعزيزفيالتدريبيةللدورةالرئيس يالهدفوتمثل

فيرقميةالوالتطبيقاتاملعلوماتتكنولوجيادمجحول املشاركينلدى

قدمتكما.الخدماتفعاليةلتحسينكحلالعامةالتوظيفخدمات

ماتاملعلو بتكنولوجياالصلةذاتالفنيةاملواضيععنعامةصورة

ع،للجمياملشورةوتقديمالوظائفعنالبحثخدماتتوافرلضمان

.املجتمعمنالضعيفةللفئاتوخاصة

لتحسيناملعلوماتتكنولوجياحلول تعزيز "بشأنتدريبيةدورة
فياألعضاءالبلدانفي(PES)العامةالتوظيفخدماتفعالية
"اإلسالميالتعاون منظمة
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عامةالالتوظيفلخدماتاإلسالميالتعاون منظمةشبكةإطارفي

(OIC-PESNET)سهر،2022-2021لفترةعملهاخطةمعوتماشيا

الالزمفنيالالدعموتقديمتيسيرعلىالشبكة،أمانةبصفتهسيسرك،

لدىلاألعماريادةمهاراتتنمية"حول اإلنترنتعبرالتدريبيةللندوة

،(İŞKUR)التركيةالتوظيفوكالةنظمتهاوالتي"اإلعاقةذوي األشخاص

.2022أغسطس03يومالشبكة،رئيسبصفتها

حول رؤىقديمتفياإلنترنتعبرالتدريبيةللندوةالرئيس يالهدفوتمثل

تركيةالالتوظيفوكالةتتبعهاالتيالدعمونماذجالجيدةاملمارسات

(İŞKUR)اإلعاقةذوي األشخاصلدىاألعمالريادةمهاراتتنميةفي

غرضالإلىتطرقتكما.العملسوق فيالفعالةمشاركتهملتشجيع

اصيلتفوقدمتكمامنها،املتوقعةوالنتائجالدعمآلياتمناألساس ي

.واإلجراءاتوالقواعدالتنفيذعمليةحول 

الشبكات
االجتماعيةاملجاالتفمختلفيالعاملةاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيالوطنيةاملؤسساتبينللتقريبجبارةجهوداسيسركيبذل

إقامةآليةخاللمنمشتركةوبرامجومشاريعمبادراتوإطالقوالخبراتاملعارفوتبادلملشاركةوثيقةتعاون عالقاتإقامةبهدفواالقتصادية

جهاتمعوثيقتعاون لظفيللتواصلاجتماعاتيعقدبعدهاثمالشبكاتبهذهاملتعلقةاالحتياجاتتحليلعلىسنويااملركزويعمل.للتعاون شبكات

للسالمةسالمياإل التعاون منظمةشبكةأيرئيسيتين،شبكتينعلىحالياسيسركويشرف.الصلةذاتباملؤسساتالخاصةالوطنيةاالتصال

التياألنشطةببعضقائمةيليوفيما.(OIC-PESNET)العامةالتوظيفلخدماتاإلسالميالتعاون منظمةوشبكة(OIC-OSHNET)املهنيةوالصحة

:أعالهاملذكورةالشبكاتإطارفيالنظرقيدالفترةخاللتنفيذهاتم

دماتلخاإلسالميالتعاون منظمةشبكةأمانةبوصفهسيسرك،نظم

ةالتركيالتوظيفوكالةمعبالتعاون ،(OIC-PESNET)العامةالتوظيف

(İŞKUR)،الاالتصلجهاتالسنوي االجتماعالشبكة،رئيسبوصفها

منصةخاللمن2022نوفمبر17يومللشبكة(NFPs)الوطنية

.بعدعناالجتماعاتلعقدمخصصة

/الوكاالتمناملستوى رفيعيمندوبا61للقاءفرصةاالجتماعوشكل

عضوابلدا27منالعامةالتوظيفبخدماتاملعنيةالوطنيةاملؤسسات

خطةى مستو علىاملحرز التقدمملناقشةاإلسالميالتعاون منظمةفي

ثالثالاالجتماعخاللاعتمادهاتمالتي،2022-2021لفترةالشبكةعمل

هاونتائجاملنجزةاألنشطةلتقييموأيضا،2021يونيوشهرفيللشبكة

اأيضاالجتماعواستعرض.العملخطةومقاصدأهدافتحقيقصوب

تاريخلغايةاتنفيذهسيتموالتيالعملخطةإطارفيلهااملخططاألنشطة

.للشبكةالرابعاالجتماع

مةمنظلشبكةالوطنيةاالتصاللجهاتالسنوي االجتماع
(OIC-PESNET)العامةالتوظيفلخدماتاإلسالميالتعاون 

(OIC-PESNET)شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة 

عمالاأل ريادةمهاراتتنمية"حول اإلنترنتعبر تدريبيةندوة
"اإلعاقةذوي لألشخاص

(OIC-OSHNET)شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية 

عميمتبشأناستراتيجياتتطوير ’حول تدريبيةعملورشة
‘التعليمنظمفياملهنيةوالصحةالسالمةمفهوم

ملهنيةاوالصحةللسالمةاإلسالميالتعاون منظمةشبكةعملإطارفي

(OIC-OSHNET)2022-2021لفترةالشبكةعملخطةمعوتماشيا،

الالزمفنيالاادعمالدعمللشبكة،الفنياملنسقبصفتهسيسرك،قدم

بشأناتاستراتيجيتطوير"حول التدريبيةالعملورشةإجراءلتيسير

نظمتهاالتي"التعليمنظمفياملهنيةوالصحةالسالمةمفهومتعميم

العمللوزارةالتابعة(DGOSH)املهنيةوالصحةللسالمةالعامةاملديرية

بكة،وذلكالشأمانةبصفتهاالتركية،الجمهوريةفياالجتماعيوالضمان

لعقدمخصصةمنصةخاللمن2022أكتوبر26-25فترةفي

.بعدعناالجتماعات
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منطقةفيالسالمةثقافةتعزيزإلىهذهالتدريبيةالعملورشةوهدفت

والصحةالسالمةمفهوملتعميماستراتيجياتتطويرخاللمناملنظمة

جاربوالتاملعرفةمشاركةطريقعنوذلكالتعليم،نظمفياملهنية

والصحةالمةبالساملعنيةالوطنيةاملؤسساتبينفيمااملمارساتوأفضل

يمكنلتيااألساليبعلىأيضاالتدريبوركز.املنظمةبلدانفياملهنية

التيواضيعاملإدراجخاللهامناملنظمةبلدانفيالوطنيةالتعليمألنظمة

.الدراسيةمناهجهافيوالصحةالسالمةملجالبصلةتمت

"العملأماكنمخاطر منالوقاية"حول تدريبيةدورة

هنيةاملوالصحةللسالمةاإلسالميالتعاون منظمةشبكةإطارفي

(OIC-OSHNET)،الضروري الفنيوالدعمالتسهيالتسيسركوفر

ريةمدينظمتها"العملأماكنمخاطرمنالوقاية"حول تدريبيةلدورة

دنيةاألر اململكةفيالعمللوزارةالتابعةاملهنيةوالصحةالسالمة

لعقدإلكترونيةمنصةخاللمن2022ديسمبر07-06بتاريخالهاشمية،

.بعدعناالجتماعات

الدورةتقديمعلىاألردنيةالعملوزارةمنمختصون خبراءوسهر

لوزاراتامنتنفيذيينومديرينمختصينمهنيينلصالحالتدريبية

منامةالعالتوظيفبخدماتاملعنيةالصلةذاتالوطنيةواملؤسسات

.لعربيةاباللغةالناطقةاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدان

خاطراملعلىعامةبصورةالضوءتسليطإلىالتدريبيةالدورةوهدفت

املخاطرصر،الحالاملثالسبيلعلىذلك،فيبماالعمل،بيئةفياملهنية

عنضالفالبشرية،العواملومخاطروامليكانيكيةوالكهربائيةاملادية

الدورةهذهخاللأيضاوجرى .والكيميائيةالبيولوجيةاملخاطر

لتجنبيةاملهناملخاطرلتقييماملصممةالعملياتمناقشةالتدريبية

العملمكانفياألخطارمعالتعاملوخصوصيةالعملأماكنفياملخاطر

.الخاصةالفئاتلبعضبالنسبة

البوابات اإللكترونية

الصلةذاتاإلسالميالتعاون منظمةمحافلفياملتخذةالقراراتمعيتماش ىبمااإللكترونيةالبواباتمنعددوصيانةتطويربمهمةسيسركيضطلع

الرئيسيةاملنصاتبمثابةاإللكترونيةالبواباتفهذه.املنظمةفياألعضاءالدول فياملعنيةالجهاتبيناملعارفوتبادلوالتعاون التواصلتعزيزبهدف

ويستضيف.املجاالتبهذهقةاملتعلوالتقاريراملنشوراتلجميعمكتبةتمثلأنهاكمااألنشطة،تنسيقوتسهلالصلة،ذاتاملجاالتفياملعلوماتلتبادل

املواردبشأناإلسالميالتعاون منظمةوبوابةاملهنيةوالصحةللسالمةاإلسالميالتعاون منظمةلشبكةاإللكترونيةالبوابةالراهنالوقتفيسيسرك

موقعخاللمنجميعهاهاعلياالطالعيمكنالتيالتبغ،منللتحرر اإلسالميالتعاون منظمةوبوابةالصحةبشأناإلسالميالتعاون منظمةوبوابةاملائية

./https://www.sesric.org:سيسرك

(OIC-VET)برنامج التعليم املنهي والتدريب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

التحدياتعلىللتغلبوتشجيعهااألعضاءالدول جهودلدعم(OIC-VET)والتدريباملنهيللتعليماإلسالميالتعاون منظمةبرنامجسيسركطور 

دول فيواملنهيالفنيوالتدريبالتعليمأنظمةجودةتحسينإلىالبرنامجهذاويهدف.(TVET)واملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجالفيالقائمةواملعيقات

منوالتدريباملنهيللتعليممياإلسال التعاون منظمةبرنامجأنشطةوتنفذ.التنافسيةبقدراتهاوالنهوضاقتصاداتهاتطويرفياملساهمةوبالتالياملنظمة،

يليوفيما.نترنتاإل عبروالندواتالتدريبيةوالدوراتالتدريبيةالعملوورشاتاملدربينلصالحالتدريبيةالدوراتذلكومناألساليب،منعددخالل

:النظرقيدالفترةخاللاملنفذةاألنشطةبعض

‘ةاملهنيللمؤهالتوطنيإطار تطوير ’حول تدريبيةدورة

بشأنةعامصورةتقديمفيالتدريبيةللدورةالرئيس يالهدفوتمثل

هناملمنبمجموعةالخاصةاملهنيةاملؤهالتوتطويرتصميمعملية

ىيعنومستدامفعالوطنينظامأجلمنمتينةقواعدإرساءبغرض

دواتاأل أحدثعلىلالطالعللمشاركينفرصةأتاحتكما.باملؤهالت

تحديثأوةالجديداملهنيةاملؤهالتتطويرفياملعتمدةواملناهجواملواد

.منهاالقائمة

التعاون نظمةمفياألعضاءللدول والتدريباملنهيالتعليمبرنامجإطارفي

مةملنظاالستراتيجيةالطريقخارطةمعوتماشيا(OIC-VET)اإلسالمي

-2020فترةلواملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجالفياإلسالميالتعاون 

التللمؤهوطنيإطارتطوير"حول تدريبيةدورةسيسركنظم،2025

إلكترونيةمنصةخاللمن2022يوليو28-26فترةفيوذلك،"املهنية

.بعدعناالجتماعاتلعقد

هنيةاملاملؤهالتهيئةمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةهذهوقدم

(VQA)يةاملعنالسلطاتمنتنفيذياومديراخبيرا115لصالحالتركية

26منلصلةاذاتالوطنيةواملؤسساتواملنهيالفنيوالتدريببالتعليم

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوابلدا

https://www.sesric.org/
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إلنترنتاعبر والتعلمبعدعنالتعليم’حول تدريبيةعملورشة
‘واملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجالفي

التعاون ظمةمنفياألعضاءللدول والتدريباملنهيالتعليمبرنامجإطارفي

مةملنظاالستراتيجيةالطريقخارطةمعوتماشيا(OIC-VET)اإلسالمي

-2020فترةلواملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجالفياإلسالميالتعاون 

تعلموالبعدعنالتعليم"حول تدريبيةعملورشةسيسركنظم،2025

-20فترةفيكوذل،"واملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجالفياإلنترنتعبر

.بعدعناالجتماعاتلعقدإلكترونيةمنصةخاللمن2022سبتمبر22

يةاملعنالوطنيةالهيئاتمنتنفيذياومديراخبيرا129بينوجمعت

28فيصلةالذاتالوطنيةواملؤسساتواملنهيالفنيوالتدريببالتعليم

دراتهمقلتعزيزاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانمنبلدا

املفاهيميثحمناإللكترونيوالتعلمبعدعنبالتعليمومعرفتهمالفنية

كنولوجياتتلعبهالذيبالدور الوعيإذكاءعنفضالوامليزات،والتقنيات

واملنهييالفنوالتدريبالتعليمتقديمخدمةفيواالتصاالتاملعلومات

.وأنظمته

دريبالتمؤسسةمنمختصون خبراءقدمهاالتيالورشة،هذهوتضمنت

اتالخبر لتبادلجلساتالهاشمية،األردنيةاململكةفي(VTC)املنهي

تعليمبالاملعنيةالوطنيةاملؤسساتعنممثلون سلطحيثالقطرية

ومبادراتممارساتأفضلعلىالضوءالصلةذاتوالفنياملنهيوالتدريب

املؤسساتمنممثلون تبادلذلك،علىعالوة.املجالهذافيبلدانهم

تجاربهمالصلةذاتاإلسالميالتعاون منظمةومؤسساتالدولية

.بالتدريبالصلةذاتاملواضيعفياملبذولةوجهودهم

اقعتصميم’حول املدربينلصالحتدريبيةدورة لكترونيةاإلاملو
‘والبرمجة

فيكينللمشار الفنيةواملعارفاملهاراتتحسينإلىالدورةهذهوهدفت

بتحديدلقيتعفيماسيماوالاإللكترونية،املواقعوتطويرتصميممجال

األماميةالواجهاتمطورويستخدمهاالتيالشائعةواألطرالتكنولوجيات

فيدمةاملستخالحديثةالهندسةحول رؤىوفرتكما.للمواقعوالخلفية

مواقعناءببشأنللبرمجةعمليةجلساتوتضمنتاإللكترونيةاملواقع

.اإلنترنتمكوناتباستخدامإلكترونية

افيالتصميم’حول املدربينلصالحتدريبيةدورة كيالغر
‘الصور طباعةوتقنيات

األعضاءبلداناللصالحوالتدريباملنهيللتعليمسيسركبرنامجإطارفي

الطريقخارطةمعوتماشيا(OIC-VET)اإلسالميالتعاون منظمةفي

الفنيتدريبوالالتعليممجالفياإلسالميالتعاون ملنظمةاالستراتيجية

امةالعاملديريةمعبالتعاون سيسرك،سينظم،2025-2020لفترةواملنهي

لصالحتدريبيةورةدالتركية،الوطنيةالتربيةوزارةفيوالفنياملنهيللتعليم

فترةفي"الصور طباعةوتقنياتالغرافيكيالتصميم"حول (ToT)املدربين

عناجتماعاتلعقدإلكترونيةمنصةخاللمن2022ديسمبر13-15

.بعد

املنهيعليمللتالعامةاملديريةمنمختصخبيرالتدريبيةالدورةهذهوقدم

يمبالتعلاملعنيةالسلطاتمنومهنيامدربا132لصالحالتركيةوالفني

عضوابلدا24فيالصلةذاتالوطنيةواملؤسساتواملنهيالفنيوالتدريب

.اإلسالميالتعاون منظمةفي

املدربيندراتوقمهاراتتعزيزفيالتدريبيةللدورةالرئيس يالهدفوتمثل

ميمالتصمجالفياإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفي

تعزيزفيتسهمأنشأنهامنالتيالصور طباعةوتقنياتالغرافيكي

رؤىوفيرتإلىهدفتكما.الحديثةباملمارساتللطالباملهنيةاملعارف

قاتوالتطبيواألدواتوالتصميم،البصريةالفنون أساسياتحول 

الصور يلوتعدالفوتوغرافيوالتصويرالتصميمعمليةفياملستخدمة

.الرقميةالطباعةوأساسيات

التعاون نظمةمفياألعضاءللدول والتدريباملنهيالتعليمبرنامجإطارفي

مةملنظاالستراتيجيةالطريقخارطةمعوتماشيا(OIC-VET)اإلسالمي

-2020فترةلواملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجالفياإلسالميالتعاون 

املواقعمتصمي’حول املدربينلصالحتدريبيةدورةسيسركنظم،2025

منصةخاللمن2022أكتوبر13-12فترةفي‘والبرمجةاإللكترونية

.بعدعناالجتماعاتلعقدإلكترونية

اتوالخبر القدراتمناالستفادةخاللمنالتدريبيةالدورةوأجريت

أبوالسيداوقدمه.اإلنترنتتطبيقاتتطويرمجالفيلسيسركالداخلية

ديمحموالسيداملعلوماتوتكنولوجياالنشردائرةمديرهدى،ناصر

ومهنياخبيرا116وحضرهااملعلومات،تكنولوجياعنأول مسؤولفتى،

الوطنيةواملؤسسات(TVET)واملنهيالفنيوالتدريبالتعليمسلطاتمن

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضودولة24منالصلةذات
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3العدد ( 2022)43املجلد 

التعاون مجلةمن3العدد(2022)43املجلديتضمن
ملحركةاالعواملتدرسمقاالتثمانيةوالتنميةاالقتصادي

فيمابمختارة،ناميةبلدانفياالقتصاديللنموالحالية
سيماالو اإلسالمي،التعاون منظمةفياألعضاءالبلدانذلك

ياأفريقوشمالاألوسطالشرق منطقةفيمنهاالواقعة
(MENA)آسياشرق جنوبومنطقة.

:خاللمناإلصدارهذاإلىالولوجللقراءويمكن

https://www.sesric.org/publications-jecd-
articles-ar.php?jec_id=126

ISSN)والتنميةاالقتصاديالتعاون مجلة الدول بيناالقتصاديالتعاون بمجلةسابقاتعرفوالتي،(1308-7800
ISSN)اإلسالمية 0252-953X)،األصليةاالتاملقاملجلةوتستقبل.التنميةاقتصاداتمجالفيالتطبيقيللبحثمجلةهي

لألوراقخاصاتمامااهاملجلةوستولي.الناميةللدول املباشراالهتمامذاتاالجتماعيةواالقتصاديةاملواضيعتتناول التي
باللغةاملجلةدرتص.الناميةالدول بينوالفنياالقتصاديالتعاون نطاقوتوسيعتطويرإمكانياتتتناول التيالعلمية

،(SCOPUS)سكوبوسمستخلص/فهرسفيمسجلةوهي.عامكلمنوديسمبروسبتمبرويونيومارسفياإلنجليزية
األمريكيةيةاالقتصادللجمعيةاإللكترونيةوالببليوغرافياالعلميةاملجالتمقاالتواقتباسملوجزبياناتوقاعدة

(JEL/Econlit)،اإلنترنتعلىتامولتحكيمالنظراءملراجعةالخاضعةالتربويةالتعليميةواملنصة(i-Journals)،قاعدةوأكبر
.(i-Future)و،(i-Focus)االختراعاتوبراءاتاملؤتمراتووقائعاملجالتمقاالتواقتباسملوجزبيانات

مجلة التعاون االقتصادي والتنمية

4العدد(2022)43املجلد

التعاون مجلةمن4العدد(2022)43املجلديتضمن
تثماراالسعلىتركزمقاالتثمانيةوالتنميةاالقتصادي

سهماأل وأسواقمختارة،إسالميةدول فياملباشراألجنبي
املاليةاألزمةأثناءالعدوى مناملحصنةاإلسالمية

اداتاالقتصفيالخارجيةللمساعداتاملاليةواالستجابة
.للمساعداتاملتلقية

:خاللمناإلصدارهذاإلىالولوجللقراءويمكن

https://www.sesric.org/publications-jecd-
articles-ar.php?jec_id=125
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