
املدير العام 
لمة لسيسرك يلقي ك

خالل فعاليات 
املؤتمر الوزاري 
الثامن ملنظمة 

التعاون اإلسالمي 
حول األمن الغذائي 
والتنمية الزراعية

البياناتقاعدةتحديثعلىسيسركيعمل
(OICStat)اإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائية

هذهالبياناتقاعدةوتعدمنتظم،أساسعلى
صالحلاإلنترنتعبر األساس ياإلحصائياملصدر 

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

3

12

اإلحصاءات

16

األبحاث

التدريب

يةالنشرة اإللكترون

في(MCFSAD)الزراعيةوالتنميةالغذائياألمنحول اإلسالميالتعاون ملنظمةالوزاري للمؤتمرالثامنةالدورةعقدت
الغذائيةالنظمتحسين"شعارتحت2021أكتوبر27و25بيناملمتدةالفترةخاللالتركية،الجمهوريةإسطنبول،

رفيعومسؤولون و الزراعةوزراءاملؤتمرفيواجتمع."اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول فيالغذائيلألمنتحقيقا
وقد.عنيةاملالدوليةواملنظماتاملنظمةمؤسساتمنعددعنممثلينجانبإلىاملنظمةفيعضوابلدا35مناملستوى 

األبحاثرةدائمديرحسين،مزهروالسيدالعام،املديردبور،نبيلالسيدسعادةمنكلاملحفلهذافيسيسركمثل
.واالجتماعيةاالقتصادية

االجتماعهذاواستعرض.2021أكتوبر26و25يومياملسؤولينلكبارتحضيري اجتماععقدالوزاري االجتماعوسبق
وأنشطةاتمبادر وناقشالوزاري،للمؤتمرالسابعةالدورةعنالصادرةالقراراتتنفيذفياملحرز التقدمالتحضيري 

التحضيري،ماعاالجتفعالياتوخالل.الزراعيةوالتنميةالغذائياألمنمجالفيومؤسساتهااملنظمةفياألعضاءالبلدان
إليهاتوصلالتيالنتائجأبرز وعرضالحاضرينمسامععلىكلمتهلسيسرك،العاماملديردبور،نبيلالسيدسعادةألقى

تعاون المنظمةفياألعضاءالبلدانفيالغذائيواألمنالزراعة"حول لسيسركالدوريالتقريرمن2020عامإصدار
وأبرز ملنظمةابلدانفيالزراعيةوالتنميةالغذائيلألمنالراهنللوضعشامالتحليالالتقريرهذاويقدم."اإلسالمي
فيوالتجارةزراعية،الواإلنتاجيةاإلنتاجمثلرئيسيةلقضايابذلكويتطرق املجال،هذافيالقائمةوالتحدياتاملعيقات

وكان.أخرى اياقضجانبإلىاملائية،واملوارداألراض ي،واستخدامالزراعيةلألنشطةاملزاولينوالسكانالزراعية،السلع
الغذائياالمنجالمفيسيسركبهايضطلعالتيواألنشطةالبرامجعلىاملشاركينإلطالعدبور للسيدفرصةاالجتماع
دبور لسيداتشديدخاللومن.والتدريبواألبحاثاإلحصاءات:الثالثةاختصاصهمجاالتإطارفيالزراعيةوالتنمية

الجهودفيمساهمةللسيسركاستعدادتأكيدهجددالزراعية،التنميةلتعزيزاملنظمةبلدانبينفيماالتعاون أهميةعلى
منطقةفيتداماملسالغذائيواألمنالزراعةلتعزيزاملعنيةاألطرافومختلفاملنظمةفياألعضاءالبلدانتبذلهاالتي

.املنظمة

لك ألقاهاالتياالفتتاحيةبالكلماتاالجتماعوبدأ.2021أكتوبر27يوماملؤتمرفعالياتضمنالوزاري االجتماعوعقد
بكرور الدكتمعاليللمؤتمر،الجديدبالرئيسمتبوعا،(كازاخستان)الوزاري للمؤتمرالسابعةالدورةرئيسمن

للشؤوناملساعدالعاماألمينسينغندو،أحمدالدكتور وسعادةالتركية،الجمهوريةفيوالغاباتالزراعةوزيرباكديميرلي،
الجمهوريةرئيسلفخامةالترحيبيةللرسالةفيديوشريطعرضتمذلكوبعد.اإلسالميالتعاون منظمةفياالقتصادية

سؤولينامللكبارالتحضيري االجتماعتقريراملشاركون تناول العمل،جلساتوخالل.أردوغانطيبرجبالتركية،
الغذائياألمنبوضعالنهوضإطارفيبلدانهمجهودبشأنالوفودورؤساءالوزراءبياناتإلىواستمعواالقراراتومشروع
.الزراعيةوالتنمية

ةوالتنميالغذائياألمنحول اإلسالميالتعاون ملنظمةالوزاري للمؤتمرالثامنةالدورةفعالياتواختتمت
.2023عامخاللللمؤتمرالتاسعةالدورةعقدوتقرر .القراراتباعتمادالزراعية

يناير

ية مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماع
والتدريب للدول اإلسالمية

https://www.sesric.org/agriculture-food-security-ar.php


ى البنوك االجتماع الثالث ملنتدالسيد نبيل دبور، يخاطب املدير العام لسيسرك، سعادة 
رئيسيااملركزية املشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك بصفته متحدثا

اإلسالميتعاون المنظمةبيناملشتركاملركزيةالبنوكمنتدىأمانةبصفته

لثالثااالجتماعالتركيةللجمهوريةاملركزي البنكنظموالكومسيك،

األولويات"شعارتحت2021سبتمبر29يومافتراضياللمنتدى

."ائحةالجبعدمااإلسالميالتعاون منظمةلبلدانواملاليةاالقتصادية

وصناعاملركزيةالبنوكمحافظيالجتماعفرصةاالجتماعوشكل

اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول مناملستوى رفيعيالسياسات

وجهاتدلوتباللمنظمةالقائمةالعامليةاالقتصاديةالتوقعاتملناقشة

اإلسالمين التعاو منظمةلبلدانواملاليةاالقتصاديةاألولوياتحول النظر

التعاون منظمةلجنةأعمالجدول إطارفيالجائحةبعدمامرحلةفي

مجالفي(الكومسيك)والتجاري االقتصاديللتعاون الدائمةاإلسالمي

.املاليالتعاون 

مسامعىعلكلمةلسيسرك،العاماملديردبور،نبيلالسيدسعادةوألقى

عامةحةملعليهموعرضرئيسيامتحدثابصفتهاملوقرالجمعهذاحضور 

ظلفيمياإلسال التعاون منظمةلبلدانواملاليةاالقتصاديةالتوقعاتعن

رالتقريمنالبارزةالنقاطعلىمعضمهافيمبنية،19-كوفيدجائحة

التعاون ملنظمةاالقتصاديةالتوقعات"بعنوانللمركزاملقبلالبحثي

جميعفي19-لكوفيداالقتصاديةاآلثارعلىوبالتركيز."2021اإلسالمي

ناتجالينموأناملتوقعمنكانأنهقائالدبور السيدبدأالعالم،أنحاء

للتوقعاتوفقا،2020عامفي%3.4بنسبةالعامليالحقيقياإلجمالياملحلي

ديراتالتقتشيرذلك،رغمأنهوأضاف.الوباءقبلعنهااإلدالءتمالتي

منأقلاالنكماشهذاأنإلىوأشار.%3.2بنسبةانكماشهاإلىالحالية

ممالعام،اذلكمنسابقوقتفيبهااإلدالءتمالتياملتشائمةالتوقعات

منثانيالالنصففياملناطقمنعددفيالنمومعدالتتحسنإلىيشير

القويةةالسياسيواالستجاباتامليسرةاإلغالقعملياتبفضل2020عام

أحدثإلىةوباإلشار .الجديدةالعملأساليبمعأكثرالتكيفإلىباإلضافة

بعدملي،العااالقتصادأندبور السيدأكدالدولي،النقدصندوق تقديرات

عامفي%6بنسبةينموأناملتوقعمن،2020عامفياملسجلاالنكماش

يسهمأناملتوقعمنأنهوأضاف.2022عامفي%4.9إلىويتراجع،2021

وتوسيعقاحاتالللتغطيةاملتوقعةالسريعةوالوتيرةاإلضافي،املاليالدعم

فيلوبائيةاالحياةمعاالقتصادقطاعاتلجميعاملستمروالتكيفنطاقها،

.التعافيعملية

أكدإلسالمي،االتعاون منظمةفياألعضاءالدول فيالقائمبالوضعيتعلقوفيما

كان2020عاماملنظمةدول فياملسجلاالقتصادياالنكماشأندبور السيد

منكانلوباء،اتفش يقبلأنهأكدكما.العامليةاملتوسطاتمعباملقارنةمعتدال

عامفي%3.7اإلسالميالتعاون منظمةدول فياالقتصاديالنمويبلغأناملتوقع

بنسبةةالحقيقفيتقلصللوباء،االستثنائيةالظروفظلفيلكن،2020

أنتوقعاملمنأنهإلىدبور السيدأشارالعاملي،االنتعاشمعوبالتوازي .1.6%

املقبلينعامينالفياإلسالميالتعاون منظمةدول فياالقتصاديالنشاطيتعافى

يقاربماأي،2022عامفي%4.5و2021عامفي%4.3يبلغنموبمعدل

مجالعلى19-كوفيدتأثيرإلىوباإلشارة.املاضيةالعشرالسنواتمتوسط

4منثرأكأندبورإلىالسيدأشاراإلسالمي،التعاون منظمةدول فيالتوظيف

عاملةالبطابراثنفيوقعواقداملنظمةدول أنحاءجميعفيشخصماليين

وفقامليون،49.3إلىالعملعنللعاطليناإلجماليالعددرفعمما،2020

التعاون مةمنظدول فيالبطالةمعدلارتفعلذلك،ونتيجة.القائمةللتقديرات

أنوأضاف؛2020عامفي%7.1إلى2019عاماملسجلة%6.4مناإلسالمي

أنقبل2021في%7.2إلىالبطالةمعدلفيآخرارتفاعإلىتشيرالتوقعات

.2022في%6.7إلىيتراجع

،19-وفيدلكالسياساتمستوى علىالوطنيةاالستجاباتعلىتعليقهوأثناء

بشأناملتزايدةاوفباملخيتعلقفيمااملوقراملنتدىانتباهدبور نبيلالسيدلفت

والتيالجائحة،بعدماالتعافيفترةفيالبلدانبينواالختالفاملتكافئغيرالتعافي

نفسفيو.التعافيسياساتصياغةعنداالعتبارفيأخذهاينبغيأنهيعتقد

وليالدالنقدصندوق مثلالدولية،املنظماتمنعدداأنإلىأشارالسياق،

تتوقعالتي،والتنميةاالقتصاديالتعاون ومنظمةالدوليوالبنكاملتحدةواألمم

وتسلطاملشتركالشاغلهذاتتقاسم،2020عامبعدقوياانتعاشاجميعها

فيالكبيرةباالختالفاتالغالبفيمرتبطالوضعهذاأنأضافكما.عليهالضوء

مثلالهيكليةوالعواملاالقتصادية،السياسةدعمومدىالتلقيح،وتيرة

إلىدبور لنبيالسيدأشارذلك،إلىوباإلضافة.والتجارةالسياحةعلىاالعتماد

عاتتوقيهدددلتا،متحور مثلالفيروس،منأكثرمعديةسالالتظهور أن

.العالمأنحاءجميعفياالنتعاش

نعمبهدفتسترشدأنيجباإلنعاشجهودأنعلىكلمتهختامفيوشدد

افيةالشفأنإذاالقتصادية،التنميةفيالبلدانعبراملتزايداالختالف

أكثرنموقلتحقيضروريةأمور القويينالدوليوالتعاون والتنسيقوالتواصل

.بعدهاوما19-كوفيدجائحةمنالتعافيفترةأثناءوشموالتوازنا
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دائرة
واملعلوماتاإلحصاءات 

املهنيينعنشاملةملحةعرضفي(ROSE)اإلحصاءخبراءقائمةدور يتجلى
لعتضطأخرى قطاعاتفيأوالرسميةاإلحصاءاتقطاعفييعملون الذين

خبير850ـلتعريفيةملفاتالراهنالوقتفيالقائمةوتضم.إحصائيةبخدمات
الفترةيوف.اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانمناإلحصاءمجالفي

.القائمةفيجددخبراء6تسجيلتم،2021وديسمبريوليوبينمااملمتدة
الرابطخاللمناإلحصاءخبراءقائمةعلىاالطالعيمكن
https://www.sesric.org/rose-ar.php:التالي

بالغ100لكل19-كوفيدلقاحجرعاتإجمالي"بشأن"تعلم؟هل"وحدةنشرت
اإلجماليالعددتوضحوهي2021يوليو8يوم"اإلسالميالتعاون منظمةدول في

الدول في(وأكثرعاما15أعمارذوي )بالغ100لكل19-كوفيدلقاحلجرعات
.2021يوليو6تاريخحتىاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

فيبالغ100لكللقاحجرعاتثمانيمنأقلإعطاءتمالنتائج،إلىواستنادا
املنظمةدول فيحدةأشدوالوضع.اإلسالميالتعاون منظمةدول نصف

100لكلاللقاحمنجرعاتثالثيقربماإعطاءتمحيثالدخلمنخفضة
.بالغ

فائضللتحوياملنظمةمستوى علىفعالةآليةتصميمإلىحاجةهناكلذلك،
فيللمساهمةخاصبشكلاملنخفضالدخلذاتدولهاإلى19-كوفيدلقاحات
.للوباءمكافحتها

:املعنية من خالل الرابط التالي" هل تعلم؟"يمكن االطالع على وحدة 
https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php

قائمة خبراء اإلحصاء

ئيةاإلحصاالبياناتقاعدةتحديثعلىسيسركيعمل
منتظم،أساسعلى(OICStat)اإلسالميالتعاون ملنظمة

عبرياألساس اإلحصائياملصدرهذهالبياناتقاعدةوتعد
مالعالأنحاءجميعمناملستخدمينلصالحاإلنترنت
التعاون منظمةبلدانحول واملعلوماتبالبياناتاملهتمين

.اإلسالمي

قاعدةاستضافةسيسركيواصل

لصالح19-كوفيدجائحةبيانات

ن التعاو منظمةفياألعضاءالدول 

إحصاءاتتوفرالتياإلسالمي

شارانتبشأنوخريطةمرئيةوبيانات

إلىتاريخهايعود19-كوفيدجائحة

.2020يناير25

يعودبياناتأضيفت،2021وديسمبريوليوبينمااملمتدةالفترةوخالل
(األقلعلىواحدةجرعة)امللقحيناألشخاصعن2021يناير10إلىتاريخها

في57الـمياإلسال التعاون منظمةدول في(أكثرأوجرعتان)بالكاملوامللقحين
19-يدكوفجائحةحول سيسركبياناتقاعدةتحديثويتم.البياناتقاعدة
عليهاطالعاال ويمكنيوميااإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول لصالح

:خاللمن

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

(OICSTAT)قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 

البياناتقاعدةتجديدتم،2021وديسمبريوليوبينمااملمتدةالفترةوفي
األمرفيها،جديدامؤشرا12وأضيفجديدةبسماتللمنظمةاإلحصائية

فئة26ضمن1.375إلىتستضيفهاالتياإلجماليةاملؤشراتعددمنزادالذي
اإلحصائيةالبياناتقاعدةعلىاالطالعويمكن.1970عامإلىتاريخهايعود

https://www.sesric.org/oicstat-ar.php:خاللمنللمنظمة

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

لكل19-كوفيدلقاحجرعاتإجمالي"حول "تعلم؟هل"وحدة

"اإلسالميالتعاون منظمةدول فيبالغ100

https://www.sesric.org/rose-ar.php
https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php
https://www.sesric.org/sesric_covid_19-ar.php
https://www.sesric.org/oicstat-ar.php
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راتالقدوضع:اإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائيةاآلفاق
اون التعمنظمةفياألعضاءالبلدانفياألساسيةالصحية

اإلسالمي

راتالقدوضعحول اإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائيةاآلفاقتوفر
التي،اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءللبلداناألساسيةالصحية
شرت

ُ
فياألعضاءللبلدانالحاليالوضععنرؤية،2021سبتمبر13فين

لوائحالبموجبعشرالثالثةاألساسيةبالقدراتيتعلقفيمااملنظمة

.لهاواالستجابةللطوارئ االستعدادإطارفي(IHR)الدوليةالصحية

الطرفولةللدالذاتيللتقييمالسنوي اإلبالغأداةإلىالبياناتاستندتوقد
(SPAR)األساسيةالقدراتبشأنمؤشرا24باستخدامالبياناتتجمعالتي
ةاملستدامالتنميةأهدافمؤشراتبياناتقاعدةخاللمنواملتاحة13الـ

.املتحدةاألممفياإلحصاءاتلشعبةالتابعةالعاملية

تقدماسجلتقداإلسالميالتعاون منظمةدول مجموعةأنإلىالتحليلوأشار
.2020و2018عاميبيناملعنيةللقدراتاالمتثالمستوى على

منيداملز لتخصيصاملنظمةبلدانجهودتضافرإلىحاجةهناكذلك،ومع
فرق /لجانالتعزيز/وإنشاءاألساسية،القدراتلتعزيزواملاليةالفنيةاملوارد
.الدوليةالصحيةباللوائحاملعنيةالوطنيةالعمل

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

وارثالكتكلفة:اإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائيةاآلفاق

مياإلسال التعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيالطبيعية

الكوارثفةتكلحول اإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائيةاآلفاقتقريريلفت
شرالذياملنظمة،فياألعضاءالبلدانفيالطبيعية

ُ
،2021أكتوبر18فين

منملنظمةادول مجموعةفيالطبيعيةالكوارثمناملتزايدالعددإلىاالنتباه
التقرير،فيوردوكما.2020-2011فترةفي785إلى2000-1991فترةفي573
مجموعةفياملسجلةالطبيعيةالكوارثمنعددأكبروراءالفيضاناتتقبع

-2011فترةفي470إلى2000-1991فترةفي257منبزيادةاملنظمة،بلدان
2020.

مناملتضررينددعبلغفقدالطبيعية،للكوارثالبشريةبالتكلفةيتعلقوفيما
.2020-2011فترةفيمليونا199املنظمةبلدانمجموعةفيالطبيعيةالكوارث
علىبيعيةالطالكوارثحوادثعددفيالتغييرمنالكثيرأنالتقريروُيظهر
الجفافاالتحعددفيالكبيراالرتفاعبسببكاناملاضيةالثالثةالعقودمدى

ات،الغابوحرائقوالعواصفاألرضكتلةوحركاتالقصوى الحرارةودرجات
.باملناخمرتبطةأحداثاجميعهاتعتبرالتي

https://www.sesric.org/publications-oso-ar.php
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منستثماراتلال فيهااملرغوبوغيرالكافيةغيراملستوياتعلىالتقريرويؤكد
كماةالطبياإلمداداتوإنتاجتطويرفياإلسالميالتعاون منظمةدول قبل

.الطبيةاإلمداداتمنتجاتفيالتجاريةموازينهافيالكبيرالعجزمنيتضح
اإلسالميالتعاون منظمةدول منللعديداملحدودةالفنيةالقدراتإلىوبالنظر

املستقبل،يفاألوبئةانتشاراحتمالوكذاالطبية،اإلمداداتبإنتاجيتعلقفيما
يةالقضلهذهخاصةأهميةاملنظمةدول توليألنماسةحاجةهناكأنيبدو
تعطيأنجبيذلك،علىوبناء.الوطنيةاالستثماريةاستراتيجياتهاإعدادأثناء

يةاألولو اإلسالميالتعاون منظمةلدول العاماالستثماراستراتيجيات
وإنتاجطويرتفيوالفنيةالعلميةقدراتهالتطويرالكافيةاألمواللتخصيص
هذاوفي.املستقبلفياألوبئةتفش يلحاالتلالستعدادالطبيةاإلمدادات
عنفضالاملنظمةمستوى علىوالتعاون الشراكةتعزيزأيضااملهممنالصدد،
.الصلةذاتالدوليةواملنظماتالخاصالقطاعمعالتعاون 

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

يفالتجارة:اإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائيةاآلفاق
فياألعضاءالبلدانفي19-بكوفيدالخاصةالطبيةاإلمدادات

اإلسالميالتعاون منظمة

فيتجارةالبشأناإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائيةاآلفاقتقريريعرض
اون التعمنظمةفياألعضاءالبلدانفي19-بكوفيدالخاصةالطبيةاإلمدادات
شرالذياإلسالمي،

ُ
التجاري وامليزانوالصادراتالواردات،2021نوفمبرفين

الطبيةاداتباإلمديتعلقفيمااإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءللبلدان
.2020و2019عاميفي19-بكوفيدالخاصة

التعاون منظمةفياألعضاءالدول مجموعةزادتالتحليل،علىوبناء
مليار57إلى2019عاماملسجلةأمريكيدوالرمليار54منوارداتهااإلسالمي

أمريكيدوالرمليار20منصادراتهازادتبينما،2020فيأمريكيدوالر
فيالزيادةهذهوأدت.2020فيأمريكيدوالرمليار25إلى2019عاماملسجلة

داداتاإلمفياملنظمةدول ملجموعةالتجاري العجزتقليصإلىالصادرات
عاماملسجلةأمريكيدوالرمليار34حواليمن19-بكوفيدالخاصةالطبية
.2020فيأمريكيدوالرمليار32منيقربماإلى2019

تكلفةأنيرالتقر يؤكدالطبيعية،للكوارثاالقتصاديةللتكلفةوبالنسبة

عاون التمنظمةبلدانمجموعةفيالطبيعيةبالكوارثاملرتبطةاألضرار

نفسوفي.2020-2011فترةفيأمريكيدوالرمليار42بلغتقداإلسالمي

-أمريكيدوالرمليار27)الفيضاناتعنالناجمةاألضرارتكلفةكانتالفترة،

معاملقارنةباألعلىوهي(الطبيعيةالكوارثألضراراإلجماليةالتكلفةمن65%

مليار8)ل الزالز عنالناجمةالتكاليفتلتهااألخرى،الطبيعيةالكوارثأنواع

.(الطبيعيةالكوارثألضراراإلجماليةالتكلفةمن%18-أمريكيدوالر

يمكن االطالع على تقرير اآلفاق املعني من خالل الرابط 

https://www.sesric.org/publications-oso-ar.php:التالي

تقريراهاومؤسستمنهاوالوقايةاألمراضمكافحةومراكزسيسركمنكلأصدر
بلدانفي(TQS)املسوحفيبالتبغاملتعلقةاألسئلةدمجمشروعتنفيذ’حول 

8ميو ‘العمللتعزيزالدليل:اإلسالميالتعاون منظمةفيأعضاءمختارة
.2021ديسمبر

املتعلقةاألسئلةإدماجتمالتياملسوحمناملأخوذةالنتائجالتقريرويعرض
صرومديفواروكوتوتشادأذربيجان)املنظمةفيعضودولة13فيفيهابالتبغ

ن وسيراليو والسنغالوالنيجروموريتانياوماليوإندونيسياوغامبيا

كما.2019و2015عاميخاللالبياناتجمعتالتي(وتوغووطاجيكستان
%29.4وتوغوفي%3.4بينيتراوحالحاليالتبغتدخينانتشارمعدلأنيوضح

باإلقالعااهتمامأظهرواالحالييناملدخنينمنكبيرعددولكن.إندونيسيافي
.التدخينعن

املسوحفيبالتبغاملتعلقةاألسئلةدمجمشروعتنفيذعملية
(TQS)ياإلسالمالتعاون منظمةفيأعضاءمختارةبلدانفي:

العمللتعزيز الدليل

https://www.sesric.org/publications-oso-ar.php
https://www.sesric.org/publications-oso-ar.php
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يراتالتحذبينقويةعالقةوجودإلىأيضاالتقريريشيرذلك،علىوعالوة
لذلك،.نالتدخيعناإلقالعفيوالتفكيرالتبغعبواتعلىاملوجودةالصحية

محاوالتعلىتحثوبيئةتحتيةبنيةإحداثشأنمنأنإلىالنتائجهذهتشير
األمراضنمالحدمساعيفيكبيربشكلاملساهمةوتدعمهالتدخينعناإلقالع

.التبغبتعاطياملرتبطةوالوفيات

:ليالتاالرابطخاللمناإلنترنتعبركامالالتقريرعلىاالطالعيمكن
https://bit.ly/sesric-tqs-report

ملسوحافيبالتبغاملتعلقةاألسئلةدمجمشروعحول املعلوماتمنوملزيد
الرابطزيارةيرجىبالشباب،الخاصةاملسوحفيبالتبغاملتعلقةواألسئلة

https://www.oicstatcom.org/tqs.php:التالي

(StatCaB)اإلحصائيةالقدراتلبناءسيسركبرنامج

،2021روديسمبيوليوبينمااملمتدةالفترةفي

فيتاليةالالتسعةاإلحصائيةاألنشطةتنظيمتم

ائيةاإلحصالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطار

(StatCaB).

تأمينيةوالاملصرفيةالخدماتإحصاءات’حول اإلنترنتعبرتدريبيةدورة•
.2021أغسطس19-17فترةفي‘واملالية

فيجيةواإلنتاوالطلبالعرضإحصاءات’حول اإلنترنتعبرتدريبيةدورة•
.2021سبتمبر15-13فترةفي‘العملسوق 

-13فترةفي‘االجتماعيةالحمايةإحصاءات’حول اإلنترنتعبرتدريبيةدورة•
.2021سبتمبر17

سبتمبر22-20فترةفي‘األسعارإحصاءات’حول اإلنترنتعبرتدريبيةدورة•
2021.

فترةفي‘هنيةاملاملؤهالتنظام’بشأناإلنترنتعبرالخبراتلتشاركبرنامج•
.2021أكتوبر12-13

نوفمبر8في‘بنغالديشلصالحواملساكنالسكانتعداد’حول دراسيةزيارة•
2021.

السياحة)9.8اإلنمائياملقصدمؤشرات’حول اإلنترنتعبرتدريبيةدورة•
.2021نوفمبر18-16فترةفي‘(املستدامة

املسوحاتفيالجديدةالتقنياتاستخدام’حول اإلنترنتعبرتدريبيةدورة•
30-29ترةففي‘التعاونيةاإلدارةوتكنولوجياالجديدالجمعنهج:اإلحصائية

.2021نوفمبر

ديسمبر15يوم‘الصناعياإلنتاجمؤشر’حول اإلنترنتعبرتدريبيةدورة•
2021.

فيأعضاءبلدان5تسهيلها،علىسيسركسهرالتياألنشطة،هذهقدم
.عضودولة33منهاواستفاداإلسالميالتعاون منظمة

القدراتاءلبنسيسركبرنامجحول التفاصيلمناملزيدعلىاالطالعيمكن
:التاليالرابطخاللمنأعالهاملذكورةواألنشطةاإلحصائية

https://www.oicstatcom.org/statcab-ar.php

التيصائيةاإلحالقدراتبناءبرنامجبأنشطةاملتعلقةالصور بعضيليفيما
.2021وديسمبريوليوبينماالفترةفيسيسركنظمها

أمينية إحصاءات الخدمات املصرفية والت’دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول 
2021أغسطس 19-17، ‘واملالية

، ‘وق العملإحصاءات العرض والطلب واإلنتاجية في س’دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول 
2021سبتمبر13-15

2021سبتمبر 17-13، ‘إحصاءات الحماية االجتماعية’دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول 

https://bit.ly/sesric-tqs-report
https://www.oicstatcom.org/tqs.php
https://www.oicstatcom.org/statcab-ar.php
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2021سبتمبر 22-20، ‘إحصاءات األسعار’دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول 

2021نوفمبر 8، ‘تعداد السكان واملساكن لصالح بنغالديش’زيارة دراسية حول 

، ‘ت املهنيةنظام املؤهال ’برنامج لتشارك الخبرات عبر اإلنترنت بشأن 
2021أكتوبر 12-13

، ‘(السياحة املستدامة)9.8مؤشرات املقصد اإلنمائي ’دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول 
2021نوفمبر16-18

، ‘إلحصائيةاستخدام التقنيات الجديدة في املسوحات ا’دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول 
2021نوفمبر 29-30

سلسلة ندوات سيسرك عبر اإلنترنت لتبادل الخبرات
اإلحصائية

رعبالتاليتينالندوتينسيسركنظم،2021وديسمبريوليوبينماالفترةفي
التيائيةاإلحصالخبراتلتبادلالشبكيةندواتهسلسلةإطارفياإلنترنت
-https://www.oicstatcom.org/webinar-series)2020عامأطلقت

ar.php):

لتحدياتاعلىللتغلببعدعنالبياناتجمعطرق ’حول اإلنترنتعبرندوة•
يوليو6،‘19-كوفيدجائحةخاللالوطنيةاإلحصاءمكاتبتواجههاالتي

2021
الهدفمؤشراتأجلمنالطاقةإحصاءات’حول اإلنترنتعبرندوة•

2021نوفمبر9يوم‘7اإلنمائي

الفترةفييسركسنظمهاالتيالشبكيةبالندواتاملتعلقةالصور بعضيليفيما
.2021وديسمبريوليوبينما

التي طرق جمع البيانات عن بعد للتغلب على التحديات’ندوة عبر اإلنترنت حول 
2021يوليو 6، ‘19-تواجهها مكاتب اإلحصاء الوطنية خالل جائحة كوفيد

9، ‘7إحصاءات الطاقة من أجل مؤشرات الهدف اإلنمائي ’ندوة عبر اإلنترنت حول 
2021نوفمبر 

.2021ديسمبر 15يوم ‘ مؤشر اإلنتاج الصناعي’دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول 

https://www.oicstatcom.org/webinar-series-ar.php
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ياناتبوتحليلتجميع"حول افتراضيةتدريبيةعملورشةسيسركنظم

ذلكو ،"اإلسالميالتعاون منظمةبلدانفيلألغذيةالوطنيةامليزانيات

التعاون ملنظمةوالتجاري االقتصاديللتعاون الدائمةاللجنةمعبالتعاون 

املتحدةلألممالتابعةوالزراعةاألغذيةومنظمة(COMCEC)اإلسالمي

(FAO)،2021أكتوبر20-18فترةخالل.

املعنيةالوحداتمنمشاركا81التدريبيةالعملورشةفيوشارك

بلدا30منالزراعةووزاراتالوطنيةاإلحصاءمكاتبفيالزراعيةباإلحصاءات

الميةاإلساملنظمةعنممثلجانبإلىاإلسالميالتعاون منظمةفيعضوا

.(IOFS)الغذائيلألمن

خبراءأيام،3امتدادعلىاالفتراضية،التدريبيةالورشةهذهتيسيرعلىوسهر

عبةلشالتابعواألغذيةالحيوانيةوالثروةاملحاصيلإحصاءاتقسممن

واضيعاملتغطيةوتمتوالزراعةلألغذيةاملتحدةاألمممنظمةفياإلحصاءات

:التالية

األغذيةميزانيةكشف/(SUA)واالستخداماإلمدادحساباتإلىمدخل•
(FBS)
األغذيةميزانيةكشفألغراضالبياناتتجميعحول عامةنظرة•
أخرى أوليةواعتباراتالبياناتتقييم•
األغذيةميزانيةلكشفاملنهجياإلطار•
األغذيةميزانيةكشفمكونات•
ز وأبر األغذيةميزانياتبياناتتجميعحول تجارب:البلدانعروض•

التحديات
بياناتخدامباست)لألغذيةالوطنيةامليزانياتبياناتلتجميعحديثةآلية•

(تركياعن
اتبيانلتجميعالحديثةاآلليةبشأنعمليوعرضالبياناتإدخال•

لألغذيةالوطنيةامليزانيات

سركسيملشروعالعاماإلطارفيهذهالتدريبيةالعملورشةتنظيموتم

"غذيةلأل الوطنيةامليزانياتخاللمنالغذائياألمنتعزيز"لعنوانالحامل

فترةفيشتركاملللتمويلاختيارهاتمالتيالناجحةاملشاريعبينمنكانوالذي

.2021لعاماملشاريعلتمويلالكومسيكآليةتنفيذ

اإلحصائيةالعملورش

بياناتوتحليلتجميع’حول افتراضيةتدريبيةعملورشة
‘المياإلسالتعاون منظمةبلدانفيلألغذيةالوطنيةامليزانيات

المياإلسالتعاون ملنظمةاإلحصائيةللجنةالعاشرةالدورةسيسركنظم

(OIC-StatCom)،البنكمجموعةمعبالتعاون اللجنة،هذهأمانةبصفته

وذلكبعد،عناالجتماعاتلعقدمنصةخاللمن(IsDB)للتنميةاإلسالمي

مشاركا86الدورةهذهوحضر.2021أكتوبر7و5بيناملمتدةالفترةخالل

تفعالياحضركما.املنظمةفيعضوابلدا33فيالوطنيةاإلحصاءمكاتبمن

يالعرباملعهدبينهامنوإقليمية،دوليةمنظمة11عنممثلون الدورةهذه

التنميةأجلمناإلحصاءفيالشراكةو(AITRS)اإلحصائيةوالبحوثللتدريب

التعاون ملجلساإلحصائيواملركز(PARIS21)والعشرينالحاديالقرن في

آلسيااإلحصائياملتحدةاألممومعهد(GCC-Stat)العربيةالخليجلدول 

(UNSD)املتحدةاألممفياإلحصاءاتوشعبة(UNSIAP)الهادئواملحيط

للسكاناملتحدةاألمموصندوق (UNICEF)للطفولةاملتحدةاألممومنظمة

(UNFPA)العامليةالصحةومنظمة(WHO).

متتالييننلعرضياللجنة،أمانةبصفتهسيسرك،بإلقاءالعملجلساتبدأت

نظمةملاإلحصائيةللجنةالتاسعةالدورةعنالصادرةالقراراتتنفيذحول 

تعاون الملنظمةاإلحصائيةاللجنةعملبرنامجوتنفيذاإلسالميالتعاون 

رةالدو لهذهالرئيس يالفنياألعمالجدول وغطى.2025-2021لفترةاإلسالمي

:التاليةاملواضيع

رتحري:واملساكنالسكانلتعداداتالعامليالبرنامجمن2020جولة•

واملساكن،السكانتعدادبيانات

3اإلنمائيالهدفمؤشراترصد:(SDGs)املستدامةالتنميةأهداف•

بشأنها،تقريروإعداد(الجيدةوالصحةالرفاه)

دراتالقتنميةملواصلةاملبذولةالجهود:اإلحصائيةالقدراتتنمية•

19-كوفيدجائحةتفش يظلفياإلحصائية

ميالدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسال 
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تحدةاملاألمممؤتمرمعاملشتركاملسحنتائجسيسركعرضالندوة،وخالل

فياشراملباألجنبياالستثمارإحصاءاتحول (األونكتاد)والتنميةللتجارة

تحضيرالأجلمنإجراؤهتمالذياإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدان

منظمةدول فياملباشراألجنبياالستثمارإحصاءاتحول اإلنترنتعبرللندوة

يونيو28فياألونكتادمعباالشتراكسيسركنظمهاالتياإلسالميالتعاون 

بينالتآزر تحقيقإلىالحاجةعلىسيسركأكدالعرض،وأثناء.2021

التعاون ةمنظمفياألعضاءالدول تبذلهاالتيالجهودلدعمالدوليةاملنظمات

تإحصاءاونشرومعالجةوتصنيفجمععلىقدراتهالتحسيناإلسالمي

ناعصتدعمأنشأنهامنالتيالجودةعاليةاملباشراألجنبياالستثمار

فياهمةاملسعنفضاللالستثمارترويجيةسياساتصياغةفيالسياسات

.ورصدهاالصلةذاتاملستدامةالتنميةأهدافحول تقاريرإعداد

االستثماربياناتوتحليلتجميعقضاياعلىأخرى،أمور بينمنالندوة،وركزت

منباشراملاألجنبياالستثمارسياساتصياغةفيودورهااملباشراألجنبي

للبلدانةاملحددلالحتياجاتاالستجابةووسائلسبلوناقشتإنمائي،منظور 

مستنيرةياسيةسقراراتاتخاذمنلتمكينهاوتحليلهاالبياناتتجميعفيالنامية

.املباشراألجنبياالستثمارمجالفي

لالستثماربارز الالعاملياملنبرلألونكتادالتابعالعاملياالستثمارمنتدىويعد

.العامليةنميةوالتاالستثمارلتحدياتوحلوالاستراتيجياتيضعوهو.والتنمية

فيثماراالستلتحفيزاملتعدديناملصلحةألصحابالجماعيالعملويسهل

ظمتوقد.التنمية
ُ
والدوحة(2010)وشيامن(2008)أكرافيالسابقةالنسخن

.(2018)وجنيف(2016)ونيروبي(2014)وجنيف(2012)

:للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التالي

https://worldinvestmentforum.unctad.org/

اإلحصائيةةاألنشطتنسيقللجنةوالثالثينالثامنةالدورةفيسيسركشارك

(CCSA)الدورة،وخالل.2021نوفمبر08و5بينماافتراضياعقدتالتي

وجدول ،2021للبياناتالعاملياملتحدةاألممبمنتدىتتعلقمواضيعنوقشت

ائياإلحصاألداءومؤشراتالقدرات،تنميةمجالفيوالتنسيق،2030أعمال

(SPI)،ذلكفيبما19-لكوفيداإلحصائيةاألنشطةتنسيقلجنةواستجابة

واملحافظة،(CRAF’d)املعقدةاملخاطرتحليالتوصندوق ومسحها،منشورها

خاصالواإلصدار،"اإلحصائيلالستخداماملناطقرموز أوالبلدمعيار"على

حول (SJIAOS)الرسميةلإلحصاءاتالدوليةللرابطةاإلحصائيةللمجلة

.الدوليةاإلحصاءات

(CCSA)لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 

حول (CGE)االستشاري الخبراءلفريقاإلقليميةالندوةفيسيسركشارك

منطقتيالحلص"الوطنيةاإلحصاءاتفياملناختغيربشأناإلبالغعنصرإدراج"

املتحدةاألمماتفاقيةإطارفيافتراضيانظمتالتيالشرقية،وأوروباأفريقيا

الندوةوخالل.2021سبتمبر30بتاريخ(UNFCCC)املناختغيربشأناإلطارية

مع(StatCaB)اإلحصائيةالقدراتلبناءبرنامجهحول عرضاسيسركألقى

لقةاملتعاإلحصائيةالقدراتتنميةأنشطةعلىخاصةبصورةالتركيز

.(املناخأجلمنالعمل)املستدامةالتنميةأهدافمن13الهدفبمؤشرات

ميةالناالبلدانإجراءاتتعزيزعمليةتيسيربهدفالندوةتنظيموجاء

املناختغيرأنبشاإلطاريةاملتحدةاألمماتفاقيةإطارفيبالشفافيةاملتعلقة

جمعةوأنشطاملمكنةالفرصمناالستفادةيخول نحوعلىباريسواتفاق

عنفضالاملناختغيربشأناإلبالغأجلمنالقائمةالبياناتوتحليل

لىعالقائمةالقدراتمنواالستفادةاملتاحةللموارداألمثلاالستخدام

.الوطنياملستوى 

اتفاقيةإطارفياملنشأةاألجهزةمن(CGE)االستشاري الخبراءفريقوباعتبار

األطرافيةالنامالبلدانيساعدفهواملناخ،تغيربشأناإلطاريةاملتحدةاألمم

عمليةعمويداالتفاقيةإطارفيبهاالخاصةاإلبالغبمتطلباتالوفاءعلى

أنإلىويشار.باريساتفاقمن13املادةبموجباملعزز الشفافيةإطارتنفيذ

حول 2021لعاماإلنترنتعبرندواتهسلسلةأطلقاالستشاري الخبراءفريق

تغيربشأناإلبالغألغراضالبياناتجمعفيالوطنياملستوى علىالتآزر أوجه

مثلخرى األ الدوليةالوثائقورصدباريسواتفاقاالتفاقيةإطارفياملناخ

الكوارثمخاطرمنللحدسيندايوإطار(SDGs)املستدامةالتنميةأهداف

(SFDRR).

عبراري االستشالخبراءفريقندواتسلسلةبخصوصاملعلوماتمنوملزيد

https://bit.ly/3xxNZpn:التاليالرابطعلىاالطالعيرجىاإلنترنت،

التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية

ناخ في إدراج عنصر اإلبالغ بشأن تغير امل’الندوة اإلقليمية حول 
‘اإلحصاءات الوطنية

منتدى االستثمار العاملي السابع

أثرو املباشراألجنبياالستثمارإحصاءاتحول ندوةفيسيسركشارك
االستثمارمنتدىهامشعلى2021أكتوبر19يوممتحدثبصفةالتنمية
.األونكتادنظمهالذيالسابعالعاملي

https://worldinvestmentforum.unctad.org/
https://bit.ly/3xxNZpn
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اإلنسانلحقوق املستقلةالدائمةللهيئة18الـالعاديةالدورة
(IPHRC)

للهيئةرةعشالثامنةالعاديةللدورةاملواضيعيةاملناقشةفيسيسركشارك

اإلسالميالتعاون ملنظمةالتابعة(IPRHC)اإلنسانلحقوق املستقلةالدائمة

.السعوديةالعربيةاململكةجدة،في2021نوفمبر23يوممتحدثبصفة

األخيرقريرهتنتائجاملركزقدماملواضيعية،للمناقشةالصباحيةالجلسةوفي

تموالذي"2021األولويةذاتاملستدامةالتنميةأهدافتحقيقنحو"بعنوان

.للكومسيكوالثالثينالسابعةالدورةإلىتقديمه

يدةبعاإلسالميالتعاون منظمةدول مجموعةأنسيسركأكدالعرض،وخالل

املستدامةالتنميةأهداف)14الـاألهدافمنأيلتحقيقالصحيحاملسارعن

التي(14و12-10و7-6اإلضافيةواألهداف(13و9-8و5-1األولويةذات

ستوى معلىالقائمةالتحدياتالعرضغطىكما.التقريرفيتغطيتهاتمت

الدول هاتواجهالتيالصعوباتتأتيحيثاملستدامةالتنميةأهدافتحقيق

.األول املقاميفاألهدافبهذهاملتعلقةاملشاريعتنفيذعمليةتمويلفياألعضاء

حقوق دور تداول فياملواضيعيةللمناقشةالرئيسيةاألهدافتمثلتوقد

تحدياتالوتحديداملستدامةالتنميةتعزيزفيوروابطهاوأهميتهااإلنسان

فيعضاءاأل الدول فياملستدامةالتنميةأهدافتحقيقتواجهالتيالرئيسية

.املستوياتمختلفعلىاإلسالميالتعاون منظمة

:التالياملوقعزيارةيرجىاملعلومات،منللمزيد

https://oic-iphrc.org/home/activity/513

بمؤشرلقةاملتعاألخيرةالتطوراتمناقشةفياالجتماعمنالهدفتمثلوقد

قاسةاملاملاليةالوساطةوخدماتاألساس ي،والتضخماملستهلكأسعار

األسرة،وإنفاقدخلمسوحاتوتنفيذوإعداد،(FISIM)مباشرغيربشكل

املاليةوإحصاءاتاإلحصائية،البياناتجودةوضمانوالتعدادات،

ومسحاملستدامة،التنميةأهدافومؤشراتالعام،والدينالحكومية

أنشطةعاالجتماتناول ذلك،إلىوباإلضافة.املباشراألجنبياالستثمار

.2022لعامالعملبرنامجوناقش2021عامخاللعربستاتوإنجازات

:للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التالي

https://www.amf.org.ae/en/page/about-arabstat-0

القدراتبناءبأنشطةتتعلقمدخالتسيسركعرضاالجتماع،وقبل

تقديمهاسيتماملستدامةالتنميةأهدافمؤشراتإنتاجتدعمالتياإلحصائية

املدخالتوقدمت.املتحدةلألمماإلحصائيةللجنةوالخمسينالثالثةالدورةإلى

.2021أكتوبر6فياإلحصائيةاألنشطةتنسيقلجنةأمانةإلى

بيةالعر اإلحصاءاتملبادرةالتوجيهيةللجنةالثامناالجتماع
(عربستات)

العربيةءاتاإلحصاملبادرةالتوجيهيةللجنةالثامناالجتماعفيسيسركشارك

و10يوميمتحدثبصفة(AMF)العربيالنقدصندوق نظمهالذي(عربستات)

.2021نوفمبر11

الجتماعامنالثانياليومخالل"املستدامةالتنميةأهدافمؤشرات"جلسةوفي

يقتحقنحو"بعنواناألخيرتقريرهنتائجسيسركقدم،2021نوفمبر11في

الدورةإلىتقديمهتموالذي"2021األولويةذاتاملستدامةالتنميةأهداف

منظمةول دمجموعةأنعرضهفيسيسركوأكد.للكومسيكوالثالثينالسابعة

ثمانيةالاألهدافمنأيلتحقيقالصحيحاملسارعنبعيدةاإلسالميالتعاون 

التنميةوأهداف(13و9-8و5-1املستدامةالتنميةأهداف)األولويةذات

و7-6تدامةاملسالتنميةأهداف)تغطيتهاتمتالتياإلضافيةالستةاملستدامة

سلطوي.الراهنةالوتيرةبنفسعملهاواصلتماإذاالتقريرفي(14و10-12

أكثرحيصبقداملستدامةالتنميةأهدافتحقيقأنعلىأيضاالضوءالعرض

أمامأكثرتحدياتسيشكلالذياألمر،19-كوفيدجائحةاستمرارمعصعوبة

.املستدامةالتنميةأهدافتحقيقنحواإلسالميالتعاون منظمةدول 

https://oic-iphrc.org/home/activity/513
https://www.amf.org.ae/en/page/about-arabstat-0
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‘والدوليةالقوميةالحساباتفياإلسالميةللماليةاإلحصائيةاملعالجة’حول اإلنترنتعبر ندوة

صاءات،اإلحدائرةمديركرمان،أتيالالدكتور قدماإلنترنت،عبرالندوةوخالل
اون التعمنظمةلدول الراهنةاملمارسات"بعنوانسيسركلتقريرملخصا

"سيسركحمسنتائج:اإلسالميةواملاليةاملصرفيةالبياناتمجالفياإلسالمي
شرالذي

ُ
فيالقدراتبناءاحتياجاتتقييم"علىالتركيزخاللمن2019عامن
إطالعوكذلك"املاليةواإلحصاءاتاإلسالميةاملصرفيةالخدماتمجال

بياناتقاعدةيفاملستضافةاإلسالميةوالصيرفةاملاليةمؤشراتعلىاملشاركين
.(OICStat)اإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصاءات

لتقدماعنللبياناتاملجمعةالجهاتإعالمبهدفالندوةهذهتنظيمجرى وقد
ورتهاطالتياإلسالميةباملاليةالخاصةالتوجيهمذكرةمستوى علىاملحرز 

نظامحديثتبرنامجإطارفياإلسالميةباملاليةاملعنيةاملشتركةالعملمجوعة
يثحالدولي،االستثمارووضعاملدفوعاتميزانودليلالقوميةالحسابات

حول رالنظوجهاتوتبادلاإلسالمية،باملاليةالخاصةالبحثمواضيعقدمت
عضبتطوعإمكانيةواستكشافالجديدة،والتوصياتاملستخدمطلبات
.التجريبيواالختبارالجديدةللتوصياتاملبكرللتنفيذالجهات

قبلمنتشكلتاإلسالميةاملاليةبشأناملشتركةالعملمجموعةأنالعلممع
(ISWGNA)ةالقوميبالحساباتاملعنيالعامةاألماناتبيناملشتركالعملفريق
األبحاثمنمزيدإلجراء(BOPCOM)املدفوعاتميزانإحصاءاتولجنة

لحساباتافياإلسالميةاملاليةمعالتعاملبخصوصودالئلمنهجياتوتطوير
.الخارجيةالقطاعاتوإحصاءاتالقومية

:التاليالرابطزيارةيرجىاملعلوماتمنملزيد

https://www.unescwa.org/events/statistical-treatment-islamic-
finance-national-and-international-accounts

ةاملعالج"حول اإلنترنتعبرندوةفيمتحدثبصفةسيسركشارك
ظمتهان"والدوليةالقوميةالحساباتفياإلسالميةللماليةاإلحصائية
اآسيلغربواالجتماعيةاالقتصاديةاملتحدةاألمملجنةافتراضيا

(UNESCWA)املاليةبشأناملشتركةالعملمجموعةمعبالتنسيق
16يوم(UNSD)املتحدةاألممفياإلحصاءاتوشعبة(IFTT)اإلسالمية
.2021ديسمبر

https://www.unescwa.org/events/statistical-treatment-islamic-finance-national-and-international-accounts
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ماوهومسبوقةغيرعامليةوإنسانيةصحيةأزمةفي19-كوفيدجائحةتسببت
الوخيمةتالتداعياجانبفإلى.العالمفياألشخاصمالييرحياةعلىسلباأثر
ويبرز.يةعاملوماليةاقتصاديةانتكاسةأيضاالجائحةأثارتالناس،صحةعلى

بصورةالكلياالقتصادمؤشراتمعظمتدهور شهد2020عامأنالتقرير
ستثناءااإلسالميالتعاون منظمةبلدانتكنولمالعالم،أنحاءجميعفيحادة
.الوضعهذامن

كانتحدياتتبسببالعاملياالقتصاديالنموملعدلاملستمرالتراجعظلوفي
املحليتجالناأنالراهنالوقتفييقدرالجائحة،تفش يبدايةقبلحتىقائمة

هذاوبعد.2020في%3.2بنسبةتراجعاسجلقدالحقيقيالعاملياإلجمالي
2021في%6بنسبةنمواالعاملياالقتصاديحققأناملتوقعمنالتراجع،
-كوفيدضدلةالشامالتلقيحلعمليةاملتسارعةوالوتيرةاملاليةالحوافزبفضل

الذيعالوضمعالتكيفعلىللقدرةالقطاعاتمختلفاكتسابعنفضال19
نسبياانكمشتالجائحة،ظلفي2020عاموخالل.الجائحةتفرضه

تشهدأناملرتقبومن%1.6متوسطهبمعدلاملنظمةبلداناقتصادات
بمعدلأي–2022في%4.5و2021في%4.3بينيتراوحنموبمعدلانتعاشا
.املاضيةالعشرالسنواتمتوسطمنقريب

شيرتمسبوقة،غيرسلبيةوتداعياتآثارمنالجائحةخلفتهماظلوفي
،2020عامفي%8.5بمعدلتراجعقدالدوليةالتجارةحجمأنإلىالتقديرات

سريعةالللوتيرةراجعوذلكسابقااملتوقعةاألرقاممننسبياأقلرقموهو
فيامليةالعالتجارةتراجعتالقيمة،حيثومن.البضائعتجارةقطاعلتعافي

مناملنظمةبلدانصادراتحجمتراجعمستوى وكان.%7.3بنسبةالبضائع
أمريكي،دوالرتريليون 1.49ليسجل%17بنسبةأيحدة،أكثرالبضائع

2020في%8.6أيالعاملية،الصادراتإجماليفيأقلبحصةبذلكواستاثرت
لدانللباملنظمةبلدانصادراتحجمتراجعفبينما.2019عامفي%9.6مقابل
فيماالصادراتحجمتراجع،%18.5بنسبةاملنظمةفياألعضاءغيرالنامية

أمريكي،دوالرمليار290ليبلغ%9.5بنسبةقدرأقلبمعدلاملنظمةبلدانبين
ماليإجفياملنظمةبلدانبينفيماالتجارةحصةزيادةفيتجسدماوهذا

،2020في%19.5إلى2019في%18.7مناملنظمة،لبلدانالتجاريةاملعامالت
.املنصرمالعقدامتدادعلىتسجيلهتممعدلأعلىوهو

دائرة
األبحاث االقتصادية واالجتماعية

ملنظمةاالقتصاديةالتوقعاتتقريرمن2021إصدارسيسركأطلق
اتجاهاتفيستكشالذيللمركزالرئيس يالتقريروهواإلسالمي،التعاون 

علىخاصةبصورةالتركيزمعالعامليالصعيدعلىالكلياالقتصاد
اإلحصاءاتمنهامةمجموعةويعرضاملنظمة،بلدانمجموعة

باداءمةاملنظلبلداناالقتصادياألداءمقارنةذلكفيبماوالتحليالت،
ملتوسطوبااملنظمةفياألعضاءغيرالناميةوالبلداناملتقدمةالبلدان
.العاملي

2021إصدار عام -التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
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على بلدان مختارة من منظمة التعاون إلسالمي (AfCFTA)اآلثار املحتملة ملنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

،(ITFC)التجارةلتمويلالدوليةاإلسالميةواملؤسسةسيسركمنكلأعد
اآلثاراول يتنفنياتقريراللتنمية،اإلسالميالبنكمجموعةفيعضووهي

على(AfCFTA)األفريقيةالقاريةالحرةالتجارةمنطقةإلقامةاملحتملة
رومصديفواركوتمنكلوهياإلسالمي،التعاون منظمةبلدانبعض
العامالتوازن نموذجالدراسةوتستخدم.وأوغنداوتونسوموزمبيقوغينيا
أجلمن(GTAP)العامليةالتجارةتحليلمشروعطورهالذيللحسابالقابل
علىبناءو .البلدانهذهعلىلالتفاقيةاألجلطويلةاملحتملةاآلثارتقدير
مذلك، ِّ

بشكلتركيزالمعوالرفاهيةوالتجارةالناتجتأثيراتالتقريرُيقي 
نحويةالسياساتالتوجيهاتبعضويقدمالستةالبلدانهذهعلىأساس ي

.املتوقعةالنتائجعلىبناءلالتفاقيةأفضلاستخدام

عبرخاصةةفعاليتنظيمتمالتقرير،هذانتائجأبرز علىالضوءولتسليط
،لسيسركالعامالديردبول،نبيلالسيدمشاركةوشهدتاإلنترنت

الدوليةيةاإلسالمللمؤسسةالتنفيذياملديرسنبل،سالمهانيواملهندس
غربفيياإلقليمدون املكتبمديرةديوب،نغونيوالسيدةالتجارة،لتمويل

ساليووالسيد،(UNECA)ألفريقيااالقتصاديةاملتحدةاألممللجنةأفريقيا
والسيدةغينيا،لاألفريقيةالقاريةالحرةالتجارةملنطقةاملفاوضينكبيرسو،
األفريقيةالقاريةالحرةالتجارةملنطقةاملفاوضينكبيرنائبةس ي،أستو

التحادواالعربيةالدول معالتعاون مديرجبالي،شوقيوالسيدللسنغال،
.التونسيةالتعاون وزارةفياألفريقي

حيزخلتدالتياألفريقية،القاريةالحرةالتجارةمنطقةاتفاقيةوتعتبر
ةاإلقليميالتجارةتعزيزاتجاهفيمهمةخطوة،2021يناير01فيالتنفيذ

فيتساهمأناملتوقعومن.األفريقيةالبلدانبينفيمااالقتصاديوالتكامل
املتعلقةالتحدياتمنوالتخفيفالتجاريةالنظموتنسيقومواءمةتيسير

فقطتقتصرالجنيهااملتوقعواملزايا.القارةفيالتجاريةاالتفاقياتبتداخل
تكاملالمناملزيدتحفزأناالتفاقيةهذهشأنفمن.الدوليةالتجارةعلى

تيسيرفيموتساهاملحلية،للصناعاتالتنافسيةالقدرةوتعزز االقتصادي،
منزيداملاستقطابعلىوتساعدأفضل،نحوعلىاملواردتخصيصعملية

.املباشراألجنبياالستثمار

تشيرعمل،الأسواقعلىسلباوتأثيرهاالعالمأنحاءكلفيالجائحةتفش يمع
إجماليمن%8.8يقاربماخسارةسجل2020عامأنإلىالتقديراتأحدث
عددزيادةإلىأدىماوهذا.2019عاممناألخيربالربعمقارنةالعملساعات

علىالبطالةمعدلوارتفاعشخصمليون 33بمعدلالعملعنالعاطلين
عقودثالثةآخرامتدادعلىمستوى أعلىوهو،%6.5بنسبةالعامليالصعيد

ماليين4منبأكثرالعملعنالعاطلينعددزاداملنظمةبلدانوفي.الزمنمن
.2020فيشخصمليون 49.3العملعنالعاطلينإجماليبلغوبذلكشخص،
في%6.4مقابلالعامذلكفي%7.1إلىالبطالةمعدلارتفعلذلك،ونتيجة
.البلدنمجموعاتباقيمعباملقارنةمعدلأعلىوهو،2019

العامليةشراملبااألجنبياالستثمارتدفقاتمستوى علىكبيرتراجعوحصل
دوالر،تريليون 1يقاربماحجمهاليبلغ%34.7بمقدار2020عامفيالواردة
%58.3سبةبناملتقدمةالبلدانإلىالتدفقاتانخفاضكبيرحدإلىذلكومرد

لىإالتدفقاتمسارواتجه.الناميةالبلدانفي%12.1بنسبةانخفاضمقابل

مسجلة،%12.5بنسبةوتراجعتالناميةالبلدانشاكلةعلىاملنظمةبلدان
.2019فيدوالرمليار114بمبلغمقارنة2020عامفيدوالرمليار100بذلك
املباشرياألجنباالستثمارتدفقاتفياملنظمةبلدانحصةارتفعتوبذلك
.املنصرمالعقدفيمعدلأعلىوهو،%10.0لنسبةالواردةالعاملية

لوالنقالتجارة"بعنوانخاصاقسماالتقريرمنالعامهذاإصدارويضم
الجائحةآثارالقسمهذاويستكشف."19-كوفيدجائحةظلفيوالسياحة

دوليةالالتجارةأياالقتصادية،املنظومةفيرئيسيةقطاعاتثالثةعلى
نظمةمفياألعضاءالبلدانعلىخاصبوجهالتركيزمعوالسياحة،والنقل
لقةاملتعالتوصياتمنمجموعةالتقريرهذاويقترح.اإلسالميالتعاون 

التعافيرةوتيلتسريعالثالثةالقطاعاتهذهمنقطاعكلبشأنبالسياسات
.املنظمةفياألعضاءالبلدانفيالصمودعلىالقدرةوتعزيز
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إصالح اإلدارة العامة في ليبيا

 إطاًراالدراسةتقترح
ً
العامةاملؤسساتتنظيمإعادةكيفيةحول شامال

أنعاملتوقومن.أفضلمؤسس يوأداءقويةعامةخدماتإلنتاجالليبية

علىليبياحكومةوتساعدالليبيةالدولةبناءعمليةفيالدراسةهذهتساهم

مليةعاستخدامخاللمنالبالدفيوالسالماالستقرارواستدامةضمان

نظرالبغضالليبيالشعبأطرافجميعآراءمراعاةمعشاملةقرارصنع

.السياسيةواالنتماءاتوالجنسالعرق عن

لليبياالبرنامجمعبالشراكة

(LPRD)والتنميةلإلدماج

ةدراسإعدادسيسركأنهى

رةاإلداإصالح"حول بحثية

والتي،"ليبيافيالعامة

سياسيةخياراتتقدم

إصالححول ملموسة

مةالعااإلدارةقطاعوتعزيز

.ليبيافي

إصالح النظام الصحي في ليبيا

فيالزمةالواألولوياتاإلصالحمقترحاتمنمجموعةالدراسةتقترحبحيث

معلخاصةاليبياالحتياجاتشاملعملإطارلتصميمالليبيالصحةقطاع

الدراسةعتضكما.املمارساتوأفضلالدوليةالتجاربمنأيًضااالستفادة

ليةعمخطواتاتخاذيمكنبحيثالليبيينللمسؤولينطريقخارطة

اميكياتودينسياقإلىبالنظراإلصالح،مبادراتنجاحمستوى لتحسين

.ليبيافيالصحيالقطاع

يالبحثاملشروعمنكجزء

العامةاإلدارةإصالححول 

كسيسر أكملليبيا،في

حول قطاعيةحالةدراسة

فيالصحةقطاعإصالح"

جعةمراتقدموالتي،"ليبيا

ةالقائمللتحدياتشاملة

خياراتمنعدًداوتقدم

قطاعبشأناإلصالح

.الصحة

اتجاهات وسياسات هجرة اليد العاملة في الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

اليينملومستقبلةمرسلةجهاتاإلسالميالتعاون منظمةبلدانتعتبر

إلىالعامليةالهجرةمن%31تمثلوهيسواء،حدعلىالدولييناملهاجرين

فئةمناملهاجرينغالبيةوتعد.الوافدةالعامليةالهجرةمن%27والخارج

اقتصاديةبألسبااألصليةبلدانهميغادرونالذيناالقتصادييناملهاجرين

مالالعحقوق حمايةأنإلىالتجريبيةواألدلةالبياناتوتشير.بحتة

انتهاكيسهمبينماواإلنتاجية،اإلنمائيةالهجرةمنافعتعزز املهاجرين

.واالقتصادياالجتماعيالتفككفيحقوقهم

االتجاهاتتقييمإلىهذاالتوقعاتتقريريهدفالصدد،هذاوفي

اليدهجرةبواملتعلقةاإلسالميالتعاون منظمةدول فيالحاليةوالسياسات

التنميةىعلوتأثيراتهاالهجرة،طبيعةعلىواسعةعامةنظرةويقدم.العاملة

قوانينللمراجعةإلىباإلضافةواملستضيفة،املرسلةالبلدانمنلكل

تقديممت.املنظمةدول فياملهاجرينالعمالبإدارةاملتعلقةوالسياسات

ديللتصاإلسالميالتعاون منظمةلدول السياسيةالتوصياتمنعدد

أفضلكلبشواالستفادةاملهاجرونالعماليواجههاالتيالتحدياتلبعض

.إمكاناتهممن
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ن وضع األطفال الذين يعملون في الشوارع والذي’ندوة حول 
‘سالمييعيشون فيها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل 

2020فعاليات دبي إكسبو ضمن 

إكسبودبيخاللاملبرمجة(OIC)اإلسالميالتعاون منظمةأنشطةإطارفي

وارعالشفييعملون الذيناألطفالوضع"حول ندوةسيسركنظم،2020

يوم"سالمياإل التعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيفيهايعيشون والذين

فيبافيون تيراقاعةفيم07:00وم05:00الساعةبين2021نوفمبر20

زإبراملناقشةمنصةالندوةووفرت.املتحدةالعربيةاإلماراتدبي،

الشوارعفييعملون الذيناألطفاليواجههاالتياألبعادمتعددةالتحديات

جتماعيةاال السياساتيةالتدابيرمختلفوتوضيحفيهايعيشون والذين

األعضاءلدول افيالضعيفةالفئةهذهرفاهيةلتعزيزوالبرامجواالقتصادية

.اإلسالميالتعاون منظمةفي

العامراملديفراسين،فاديالسيدسعادةخاطباالفتتاحيةالجلسةفي

نبيلالسيدسعادةرسالةأمامهموألقىالندوةحضور لسيسرك،املساعد

قديرهوتشكرهعنفارسينالسيدأعربإذ.لسيسركالعاماملديردبور،

2020إكسبوملعرضاملضيفةالدولةاملتحدة،العربيةاإلماراتلدولة

وةالندلتنظيمتسهيلهاعلى(OIC)اإلسالميالتعاون ملنظمةالعامةواألمانة

املتمثلةالعصيبةاألوقاتهذهظلفيالدوليةاالفعالياتأكبرإحدىخالل

.19-كوفيدجائحةفي

االقتصاديةاألبحاثدائرةمديرحسين،مظهرالسيدأشرفوقد

نقاشحلقةشملتالتيالندوةإدارةعلىسيسرك،فيواالجتماعية

ةالدوليالعملومنظمةواإليسيسكو،سيسرك،منأعضاءبمشاركة

(ILO).

ة في املسنون واألشخاص ذوو اإلعاق’سيسرك ينظم ندوة حول 
اليات ضمن فع‘ البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

2020دبي إكسبو 

إكسبودبيفعالياتضمن(OIC)اإلسالميالتعاون منظمةأنشطةإطارفي

فياإلعاقةذوو واألشخاصاملسنون "حول ندوةسيسركنظم،2020

بين2021ديسمبر02يوم"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدان

ربيةالعاإلماراتدبي،فيأوديتوريومتيراقاعةفي18:00و16:00الساعة

التحدياتأبرز علىالضوءوتسليطملناقشةمنصةالندوةووفرت.املتحدة

آفاققييموتاإلعاقة،ذوي واألشخاصاملسنينفئةتواجههاالتياملشتركة

املجال،اهذفياملمارساتوأفضلاملعرفةوتبادلحياتهم،بجودةالنهوض

بلدانينبفيماالتعاون أواصرتعزيزصوباملبذولةالجهودنطاقوتوسيع

.املنظمة

العامديراملفراسين،فاديالسيدسعادةألقىاالفتتاحية،الجلسةوخالل

سالةر وألقىالندوةفيالحاضرينمسامععلىكلمةلسيسرك،املساعد

راسينفالسيدأعربإذ.لسيسركالعاماملديردبور،نبيلالسيدسعادة

ضيفةاملستالدولةاملتحدة،العربيةاإلماراتلدولةوتقديرهشكرهعن

تهارعايعلىاإلسالميالتعاون ملنظمةالعامةواألمانة2020إكسبوملعرض

.19-وفيدكجائحةتفرضهاالتيالعصيبةاألوقاتهذهظلفيالندوةلهذه

مثلتاإلعاقةذوي واألشخاصاملسنينفئةأنإلىفراسينالسيدوأشار

ياتهمحجودةوأناملنظمةفياألعضاءالبلدانفيالسكانمنمهمةنسبة

سياساتالعلىكبيرحدإلىتتوقفاملجتمعفياملشاركةعلىوقدرتهم

.الداعمةالوطنيةوالبرامج

ةاالقتصادياألبحاثدائرةمديرحسين،مزهرالسيدالندوةهذهوأدار

يسركسمنمشاركينمعنقاشحلقةوتضمنتسيسرك،فيواالجتماعية

ووزارة(واإيسك)آسيالغربيواالجتماعيةاالقتصاديةاملتحدةاألممولجنة

.التركيةاالجتماعيةوالخدماتاألسرةشؤون
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دائرة
والتعاون الفنيالتدريب 

برامج سيسرك لبناء القدرات

فيمختلفابرنامجا19إطارفيالقدراتلبناءتدريبيةأنشطةاملركزينظم

ةاملتعلقالقضايامنعددااألنشطةهذهوتغطي.متخصصةقطاعات

وفقاةمتنوعأساليبخاللمنوتنفذواالقتصادياالجتماعيباملجالين

عدوب.اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول واحتياجاتلقدرات

طريقعنللتدريبفرصايوفروالقدراتاالحتياجاتلهذهسيسركمطابقة

والخبراتتواملهاراالدراياتوتبادلنقلوتيسيرمتخصصينخبراءتعبئة

التيالجهودوترمي.املنظمةفياألعضاءللدول الوطنيةاملؤسساتبينفيما

منعدديدصععلىواملؤسسيةالبشريةالقدراتتطويرإلىاملركزيبذلها

.الجنوببلدانبينفيماالتعاون آلياتخاللمنالقطاعات

إلى19-كوفيدجائحةتفش يمعالرقميةللحلول السريعاالعتمادأدىوقد

ولذلك،.يعاملنطاقعلىالخدماتوتقديماألنشطةاستمراريةفيكبيرحد

عبرلقدراتالبناءأنشطتهوقدممبكروقتفيالفرصةهذهسيسركتبنى

يبيةالتدر لخدماتهالسلسالتقديملضمانجديدةكطريقةاإلنترنت

.الئمةاملالرقميةالبيئةهذهمثلفيأوسعجماهيريةقاعدةإلىوالوصول 

هخدماتتقديماملركزواصلحديثا،املعتمدةالطريقةهذهخاللومن

برامجمختلفخاللمناإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءللدول 

خاللةاملنفذاملختارةاألنشطةبعضيليوفيما.القدراتبناءوأنشطة

:النظرقيدالفترة

‘الحد من املهدر من األغذية’دورة تدريبية حول 

-10ترةففي"األغذيةمناملهدرمنالحد"حول تدريبيةدورةسيسركنظم

عبراملؤتمراتلعقدإلكترونيةمنصةخاللمن2021أغسطس12

ليزي املااملعهدمنمتخصصون خبراءالتدريبيةالدورةوقدم.الفيديو

والصناعاتالزراعةلوزارةالتابع(MARDI)الزراعيوالتطويرللبحث

العاموالتطهيرالصلبةالنفاياتإدارةومؤسسةماليزيا،فيالغذائية

(SWCorp)78الحلصماليزيافياملحليةوالحكومةاإلسكانلوزارةالتابعة

التعاون منظمةفيعضودولة24فيالصلةذاتالوزاراتمنخبيرا

.اإلسالمي

برنامج بناء القدرات في مجال الزراعة واألمن 
(AGRI-CAB)الغذائي 
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دورة،(ATCT)الفنيللتعاون التونسيةالوكالةمعبالتعاون سيسرك،نظم

من2021سبتمبر09-06فترةفي"والجفافالتصحرمكافحة"حول تدريبية

الدورةدموق.الفيديوعبراملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخالل

لوزارةتابعالمدنين،فيالجافةاملناطقمعهدمنمختصون خبراءالتدريبية

ومديراخبيرا47لفائدةتونس،فيالسمكيةوالثروةاملائيةواملواردالزراعة

منظمةفيأعضاءبلدان10فيالصلةذاتالوطنيةالسلطاتمنتنفيذيا

.اإلسالميالتعاون 

أسبابعنمةعامعلوماتتقديمفيالتدريبيةللدورةالرئيس يالهدفوتمثل

بلسعلىالتأكيدمعالعامليةوالجفافالتصحرظاهرةومظاهروعوامل

علىوةوعال .الظاهرةهذهومكافحةعنهاالناتجةالتداعياتمقاومةووسائل

يةواالستراتيجالتجربةعنعامةملحةالتدريبيةالدورةقدمتذلك،

ارةوإد(التآكل/التعرية)التربةانجرافمكافحةمجالفيالتونسية

ومكافحةالرياحبفعلالتعريةفيالتحكممجالوكذلكاملياه،مستجمعات

.التصحر

"مكافحة التصحر والجفاف"دورة تدريبية حول 

املائيةارداملو وإدارةلتنميةاإلسالميةالشبكةمعبالتعاون سيسرك،نظم

(INWRDAM)،نذاراإل ونظاماملياهرصدشبكة"حول تدريبيةعملورشة

إلكترونيةمنصةخاللمن2021أغسطس19-16فترةفي"املبكر

هذهيةالتدريبالعملورشةوقدم.الفيديوعبراملؤتمراتلعقدمخصصة

مالوشطرابلسفيوالزراعةوالصناعةالتجارةغرفةمنمختصون خبراء

املائيةارداملو وإدارةلتنميةاإلسالميةوالشبكةاللبنانيةوالجامعةلبنان

دولة21يفاملائيةباملوارداملعنيةالوطنيةالسلطاتمنمشاركا88لصالح

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضو

الفنيةدراتالقتعزيزفيالتدريبيةالعملورشةمنالرئيس يالهدفوتمثل

.الجيدةاتواملمارسوالخبراتاملعارفتبادلخاللمناملحترفينللموظفين

ذاتةالفنياملواضيعحول جديدةرؤىالتدريبيةالعملورشةقدمتكما

-Eco)ياإليكولوجالنظامعلىالقائمةالكوارثمخاطرمنالحدمثلالصلة

DRR)،يةامليكروبيولوجواالختباراتاملبكر،اإلنذارأنظمةورقمنة

.املياهةمراقبوشبكةاملياهاختبارتقنياتوأحدثوالسريعةالتقليدية

ام شبكة رصد املياه ونظ’ورشة عمل تدريبية حول 
‘اإلنذار املبكر

كيفيةعنمعلوماتتقديمفيالتدريبيةالدورةمنالرئيس يالهدفوتمثل

اإلمداد،و اإلنتاجسالسلطول علىاألغذيةمنواملهدرالفاقدومراقبةإدارة

.االستهالكو بالتجزئةوالبيعالحصادبعدوماالحصادمستوياتذلكفيبما

فياليزيةاملالتجربةعنعامةملحةالتدريبيةالدورةقدمتذلك،علىوعالوة

التطرق ىإلباإلضافةللحيوانات،وأعالفسمادإلىالطعاممخلفاتتحويل

مواردللالحكيماالستخدامأجلمنالتوعيةوبرامجاالستراتيجياتإلى

.األغذيةقطاعواستدامة

ية برنامج بناء القدرات في مجال إدارة املوارد املائ
(WATER-CAB)

برنامج بناء القدرات في مجال البيئة 

(ENVIRONMENT-CAB)
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يلالتمو مؤسساتفياملخاطرإدارة"حول تدريبيةدورةسيسركنظم

إلكترونيةمنصةخاللمن2021ديسمبر16-14فترةفي"اإلسالمي

براءخالدورةتقديمعلىوسهر.الفيديوعبراملؤتمراتلعقدمخصصة

البنوكمنتنفيذياومديراخبيرا59لصالحإندونيسيابنكمنمختصون 

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضودولة18فيالنقديةوالسلطاتاملركزية

لفنيةاالقدراتتعزيزفيالتدريبيةالدورةمنالرئيس يالهدفوتمثل

األعضاءلبلدانلالنقديةوالسلطاتاملركزيةالبنوكفيالفنيينللموظفين

ملحةبيةالتدريالدورةووفرت.والخبرةاملعرفةتبادلخاللمناملنظمةفي

الكلياالحترازي الجانبمثلالصلةذاتالفنيةاملواضيععنعامة

الميةاإلساملاليةالخدماتمجلسومعياراإلسالمي،والتمويللالقتصاد

(IFSB)ومعيار،والهيكليةاالحترازيةاإلسالميةاملاليةباملؤشراتالخاص

القائماملالورأساملخاطر،إلدارةاإلسالميةاملاليةالخدماتومجلسبازل 

.أخرى أمور بينمناإلسالمية،للبنوكاملخاطرعلى

مويل إدارة املخاطر في مؤسسات الت"دورة تدريبية حول 
"اإلسالمي

إدارة أنظمة الضمان ’ورشة عمل تدريبية حول 
‘االجتماعي

(CB-CaB)برنامج بناء قدرات البنوك املركزية 

اعي برنامج بناء قدرات مؤسسات الضمان االجتم
(SSI-CaB)

،(IbnSina-CaB)الصحةمجالفيالقدراتلبناءسيناابنبرنامجإطارفي

تدريبيةورةدالتركية،الجمهوريةفيالصحةوزارةمعبالتعاون سيسركنظم

2021أكتوبر07-04فترةفي"األوبئةوإدارةاملعديةاألمراضانتشار"حول 

رةالدو وقدم.الفيديوعبرمؤتمراتلعقدإلكترونيةمنصةخاللمن

ول حاالستشاري العلميباملجلسأعضاءمختصون خبراءالتدريبية

بلدا17فيالصحةوزاراتمنمشاركا85لصالحبتركياكورونافيروس

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوا

في"عياالجتماالضمانأنظمةإدارة"حول تدريبيةعملورشةسيسركنظم

لعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2021أكتوبر27-25فترة

نممختصون خبراءالتدريبيةالوشةوقدم.الفيديوعبراملؤتمرات

خبيرا38لصالحالتركيةالجمهوريةفي(SGK)اإلجتماعيالضمانمؤسسات

عضودولة19فيالوطنيةاالجتماعيالضمانمؤسساتمنتنفيذياومديرا

.اإلسالميالتعاون منظمةفي

الفنيةدراتالقتعزيزفيالتدريبيةالعملورشةمنالرئيس يالهدفوتمثل

لبلدانلالوطنيةاالجتماعيالضمانمؤسساتفيالفنيينللموظفين

.لفضلىاواملمارساتوالخبرةاملعرفةتبادلخاللمناملنظمةفياالعضاء

إدارةمثلالصلةذاتالفنيةاملواضيعفيعامةمعلوماتالورشةووفرت

وفروعامل،الشالصحيالتأمينوأنظمةالنامية،للبلداناالجتماعيالضمان

منلتركي،ااالجتماعيالضماننظامفياألجلوطويلةاألجلقصيرةالتأمين

.عديدةأخرى أمور بين

ة انتشار األمراض املعدية وإدار ’دورة تدريبية حول 
‘األوبئة

حة برنامج ابن سينا لبناء القدرات في مجال الص
(IBNSINA-CAB)
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املهنيةةوالسالمالصحةمجالفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

(OSH-CaB)اإلسالميالتعاون منظمةشبكةعملخطةمعوتماشيا

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

التابعة(DGOSH)املهنيةوالصحةللسالمةالعامةاملديريةمعبالتعاون 

تدريبيةلعمورشةالتركية،الجمهوريةفياالجتماعيوالضمانالعمللوزارة

في"العملنأماكفيوتعزيزهااملهنيةوالصحةالسالمةثقافةتحسين"حول 

عناملؤتمراتلعقدمخصصةمنصةخاللمن2021أكتوبر21-18فترة

.الفيديوطريق

المةللسالعامةاملديريةمنأكفاءخبراءالتدريبيةالعملورشةوقدم

فيآخرينمرموقيندوليينوخبراءالتركيةالجمهوريةفياملهنيةوالصحة

المةللسالوطنيةالسلطاتمنتنفيذياومديراخبيرا42لصالحاملجال

منظمةفيعضوابلدا18فيالصلةذاتواملؤسساتاملهنيةوالصحة

.اإلسالميالتعاون 

املشاركينبينالجمعفيالتدريبيةالعملورشةمنالرئيس يالهدفوتمثل

فياألعضاءالبلدانفي(OSH)املهنيةوالصحةالسالمةمؤسساتمن

لتحسينيةالفنواملهاراتاملعارفوتعزيزلتطويراإلسالميالتعاون منظمة

الورشةتهدفكما.العملأماكنفياملهنيةوالصحةالسالمةثقافةوتعزيز

لتيااملهنيةاملخاطرعلىالسيطرةوأدواتآلياتحول رؤىتقديمإلى

كلبشاملجالهذاتواجهالتيالتحدياتملواجهةالشركاتداخلتحدث

.العملبيئةفيالسالمةثقافةديمومةعلىوالحفاظأفضل

تحسين ثقافة السالمة’ورشة عمل تدريبية حول 
‘والصحة املهنية وتعزيزها في أماكن العمل

مة برنامج بناء القدرات في مجال الصحة والسال 
(OSH-CaB)املهنية 

،(IbnSina-CaB)الصحةمجالفيالقدراتلبناءسيناابنبرنامجإطارفي

سابعةوالالسادسةالدورتينعنالصلةالصادرةذاتالقراراتمعوتماشيا

لرعايةا"حول تدريبيةدورةاملركزنظمالصحة،لوزراءاإلسالميللمؤتمر

وذلك،"اءالصحر جنوبأفريقيافيواألطفالالوالدةوحديثيلألمالصحية

مخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2021ديسمبر08-06فترةخالل

.بعدعناملؤتمراتلعقد

ربيةاملغباململكةالصحةوزارةمنأكفاءخبراءالتدريبيةالدورةوقدم

فيعضودولة11منالصحةوزاراتمنتنفيذياومديراخبيرا29لصالح

راءالصحجنوبأفريقيامنطقةفيالواقعةاإلسالميالتعاون منظمة

.الكبرى 

ملهنيينيةالفالقدراتتعزيزفيالتدريبيةللدورةالرئيس يالهدفوتمثل

يفاألعضاءالبلدانفيالصحةوزاراتلدىالعاملينالصحيةالرعاية

اتالخدمبجودةللنهوضالصحراءجنوبأفريقيامنطقةفياملنظمة

التقييمو الرصدعنفضالواألطفالالوالدةوحديثياألمبصحةاملتعلقة

شاملةصورةالتدريبيةالدورةوقدمت.بلدانهمفيالخدماتلهذهالفعال

باقيإلىنقلهانيمكالتيواالستراتيجياتواآللياتاملغربيةالتجربةبخصوص

الوفياتمنالتقليصوتيرةمنالتسريعبهدفاملنطقةفياملنظمةبلدان

املواضيعياملجالإطارفيوذلكواألطفال،الوالدةحديثيووفياتالنفاسية

مجالفياإلسالميالتعاون ملنظمةاالستراتيجيالعملبرنامجمنالثالث

.2023-2014لفترة(OIC-SHPA)الصحة

الرعاية الصحية لألم وحديثي ’دورة تدريبية حول 
‘الوالدة واألطفال في أفريقيا جنوب الصحراء

مناركيناملشبينالجمعفيالتدريبيةالدورةمنالرئيس يالهدفوتمثل

عزيزلتاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيالصحةوزارات

لشاملةااإلدارةذلكفيبمااملوضوع،جوانبمختلففيالفنيةقدراتهم

العالجاتوممارساملخالطين،وتقص يالصحة،مجالفيوالسياساتلألوبئة

.الوقائيةوالتدابير19-كوفيدحاالتفياملكثفةوالرعايةوالتشخيص
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عملورشة،)İŞKUR)التركيةالتوظيفوكالةمعبالتعاون سيسرك،نظم

"هاراتواملالتوظيفمجالفيناجحةاستراتيجةتطوير"حول تدريبية

مخصصةإلكترونيةمنصةطريقعن2021سبتمبر30-28فترةخالل

فيدراتالقلبناءبرنامجهإطارفيوذلكاإلنترنت،عبراملؤتمراتلعقد

شبكةعملخطةمعوتماشيا(PES-CaB)العامةالتشغيلخدماتمجال

لفترة(OIC-PESNET)العامةالتوظيفلخدماتاإلسالميالتعاون منظمة

2021-2022،.

يفالتوظوكالةمنمختصون خبراءهذهالتدريبيةالعملورشةوقدم

خدماتسلطاتمنتنفيذياومديراخبيرا77لصالح(İŞKUR)التركية

بلدا23منالصلةذاتالوطنيةواملؤسسات(PES)العامةالتوظيف

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوا

رتطويبشأنالنظروجهاتمختلفالتدريبيةالعملورشةوعرضت

شأنهامنالتيباملهارات،والنهوضالتوظيفمجالفيناجحةاستراتيجية

إطارفيماسيالالوطنية،املستوياتعلىوالكبيراملستدامالنموتعزيز

مختلفالورشةطرحتكما.19-كوفيدبعدمامرحلةفيالتعافيعملية

املهاراتةلتنميوشاملةناجحةاستراتيجياتتنفيذسبلبخصوصالرؤى

.العملسوق الحتياجاتوفقا

ة في تطوير استراتيجة ناجح’ورشة عمل تدريبية حول 
‘مجال التوظيف واملهارات

ل برنامج بناء القدرات في مجال خدمات التشغي
(PES-CaB)العامة 

برنامج بناء القدرات في مجال السياحة 
(Tourism-CaB)

عال التخطيط االستراتيجي الف’دورة تدريبية حول 
‘لتعزيز تنمية السياحة املستدامة

لتعزيزلالفعااالستراتيجيالتخطيط"حول تدريبيةدورةسيسركنظم

منصةخاللمن2021أغسطس26-24في"املستدامةالسياحةتنمية

.الفيديوعبراملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونية

فيفنون والوالثقافةالسياحةوزارةمنمختصخبيرالتدريبيةالدورةوقدم

بلدا13فيالوطنيةالسياحةهيئاتمنمشاركا36لصالحبنينجمهورية

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوا

للمشاركيننيةالفالقدراتتعزيزفيالتدريبيةللدورةالرئيس يالهدفوتمثل

كما.بلدانهمفيالسياحةبقطاعللنهوضاالستراتيجيالتخطيطتطويرفي

آثارو مفاهيمذلكفيبمامختلفة،مواضيعحول عامةصورةالدورةوفرت

وضعفيدمةاملستخواألدواتوالطريقةوالنهجاملستدامة،السياحيةالتنمية

ملستوييناعلىاملستدامةالسياحةلتنميةالفعالاالستراتيجيالتخطيط

.واملحليالوطني

لح الدبلوماسية الثقافية لصا’دورة تدريبية حول 
تعاون الدبلوماسيين املبتدئين في بلدان منظمة ال

‘اإلسالمي

برنامج بناء القدرات الدبلوماسية 
(DIPLOMACY-CAB)

الشؤونةلوزار التابعةالدبلوماسيةاألكاديميةمعبشراكةسيسرك،نظم

صالحلالثقافيةالدبلوماسية"حول تدريبيةدورةالتركية،الخارجية

16-13رةفتفي"اإلسالميالتعاون منظمةفياملبتدئينالدبلوماسيين

روحض.الفيديوطريقعناملؤتمراتلعقدمنصةخاللمن2021سبتمبر

دولة33خارجيةوزاراتمنمبتدئادبلوماسيا86التدريبيةالدورةهذه

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضو

لوماسيةالدببينالعالقةحول املعرفةتوفيرفياألساس يهدفهاوتمثل

ساتممار ورصدصياغةعملياتوتحديدالخارجية،والسياسةالثقافية

بشأنعامةملحةالدورةوفرتكما.الفعالةالثقافيةالدبلوماسية

والتقدمةالعوملوتأثيرالثقافيةالدبلوماسيةفيالتاريخيةالتطورات

.ممارستهاعلىالتكنولوجي
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التعاون الفني

املعارفوتبادلالفنيالدعمتيسيرخاللمناإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماوالتعاون الفنيالتعاون تعزيزفيهامادوراسيسركيؤدي

وفقاتصمملتيا"ومنطقةدولةبكلالخاصةالتنمويةاملشاريع"أهميةعلىاملركزيشددكما.للتواصلشبكاتوإقامةاملهاراتوتنميةاملمارساتوأفضل

مبادراتإطارفيطةوأنشمشاريعلتنفيذودوليةوإقليميةوطنيةمؤسساتمعشراكاتفيينخرطسيسركفإنوبالتالي،.منطقةكلواحتياجاتلخصائص

.اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول احتياجاتلتلبيةخصيصاواملصممةعليهايسهرالتيالفنيالتعاون 

الشبكات
البلدانيفالوطنيةاملؤسساتبينللتقريبجبارةجهوداسيسركيبذل

املجاالتمختلففيالعاملةاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

شاركةمبغيةوثيقةتعاون عالقاتإقامةبهدفواالقتصاديةاالجتماعية

منةمشتركوبرامجومشاريعمبادراتوإطالقوالخبراتاملعارفوتبادل

علىسنويااملركزويعمل.للتعاون شبكاتإقامةترومالتياملركزآليةخالل

ماعاتاجتيعقدبعدهاثمالشبكاتبهذهاملتعلقةاالحتياجاتتحليل

الخاصةالوطنيةاالتصالجهاتمعوثيقتعاون ظلفيللتواصل

أييسيتين،رئشبكتينعلىحالياسيسركويشرف.الصلةذاتباملؤسسات

(OIC-OSHNET)املهنيةوالصحةللسالمةاإلسالميالتعاون منظمةشبكة

-OIC)العامةالتوظيفلخدماتاإلسالميالتعاون منظمةوشبكة

PESNET).

صحة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة وال
(OIC-OSHNET)املهنية 

تطبيق مواصفات منظمة التعاون "دورة تدريبية حول 
مية معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسال / اإلسالمي

(OIC/SMIIC )بشأن السالمة والصحة املهنية"

والصحةمةللسال اإلسالميالتعاون منظمةلشبكةالفنياملنسقبصفته

بيقتط"حول افتراضيةتدريبيةدورةإجراءعلىسيسركسهراملهنية،

لدول لواملقاييساملواصفاتمعهد/اإلسالميالتعاون منظمةمواصفات

23-21فترةفي"املهنيةوالصحةالسالمةبشأن(OIC/SMIIC)اإلسالمية

والصحةللسالمةالعامةاملديريةالدورةهذهنظمتوقد.2021يونيو

ريةالجمهو فياالجتماعيوالضمانالعمللوزارةالتابعة(DGOSH)املهنية

والصحةةللسالماإلسالميالتعاون منظمةشبكةأمانةبصفتهاالتركية،

.2022-2021لفترةالشبكةعملخطةإطارفي(OIC-OSHNET)املهنية

توجيهيةالاملبادئأهميةعلىالضوءتسليطإلىالتدريبيةالدورةوهدفت

ييسواملقااملواصفاتمعهد/اإلسالميالتعاون منظمةملواصفةالعامة

علوماتموتقديماملهنيةوالصحةالسالمةمعاييربشأناإلسالميةللدول 

المةللسالعامةاملتطلباتمثلالصلةذاتالفنيةاملواضيعحول عامة

والعملخاطر،املوتقييموالبيولوجية،الفيزيائيةوالعواملاملهنية،والصحة

.العملوبيئةالشخصية،الحمايةومعداتاملرتفعات،فياآلمن

ح التعريف والتصنيف واللوائ’دورة تدريبية حول 
"منظور شامل: املتعلقة بالعوامل البيولوجية

والصحةمةللسال اإلسالميالتعاون منظمةلشبكةالفنياملنسقبصفته

لتعريفتا"حول افتراضيةتدريبيةدورةإجراءعلىسيسركسهراملهنية،

فترةفي"لشاممنظور :البيولوجيةبالعواملاملتعلقةواللوائحوالتصنيف

للسالمةالعامةاملديريةالدورةهذهنظمتوقد.2021سبتمبر20-22

فياالجتماعيوالضمانالعمللوزارةالتابعة(DGOSH)املهنيةوالصحة

للسالمةياإلسالمالتعاون منظمةشبكةأمانةبصفتهاالتركية،الجمهورية

-2021لفترةالشبكةعملخطةإطارفي(OIC-OSHNET)املهنيةوالصحة

2022.

:التاليةاملواضيعالتدريبيةالدورةهذهوغطت

البيولوجية،العواملوتصنيفتعريف

ية،بيولوجلعواملالعمالتعرضالتيوالوظائفالصناعاتتحديد•

بالعواملاملرتبطةالصحيةواآلثارالبيولوجيةللعواملالتعرضسبل•
البيولوجية،

للعوامتعرضهماملحتملأواملعرضينللعمالالصحيةاملراقبة•
بيولوجية،

البيولوجية،العواملمخاطرتقييم•

أومنهاحدالأوالبيولوجيةاملخاطرعلىللقضاءالرقابةتدابيرتنفيذ•
عليها،السيطرة

.العامليةاالستجابات:العملأماكنفي19-كوفيدمنالوقاية•
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سالمياإل التعاون منظمةلشبكةالفنياملنسقبصفتهسيسرك،نظم

الصحةو للسالمةالعامةاملديريةمعبالتعاون املهنية،والصحةللسالمة

ريةالجمهو فياالجتماعيوالضمانالعمللوزارةالتابعة(DGOSH)املهنية

الوطنيةالاالتصلجهاتالسنوي االجتماعالشبكة،أمانةبصفتهاالتركية،

(NFPs)افتراضيااملهنيةوالصحةللسالمةاإلسالميالتعاون منظمةلشبكة

.2021نوفمبر30يوم

السلطاتعناملستوى رفيعممثال53الجتماعفرصةالنشاطهذاوشكل

منظمةفيعضودولة33فياملهنيةوالصحةبالسالمةاملعنيةالوطنية

عاملالعملخطةمستوى علىاملحرز التقدمملناقشةاإلسالميالتعاون 

،2020أكتوبرفيللشبكةالرابعاالجتماعخاللاعتمادهاتمالتي،2021

خطةياتوغاأهدافتنفيذنحوونتائجهااملنفذةاألنشطةلتقييموكذلك

خطةإطارفيلهااملخططاألنشطةبمراجعةاالجتماعقامكما.العمل

اراإلطضمنتحقيقهاووسائلسبلفيوالنظر2022القادمللعامالعمل

.املحددالزمني

جمع وتحليل البيانات ’ورشة عمل تدريبية حول 
‘املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية

والصحةمةللسال اإلسالميالتعاون منظمةلشبكةالفنياملنسقبصفته

وتحليلعجم"حول افتراضيةتدريبيةدورةإجراءعلىسيسركسهراملهنية،

.2021نوفمبر04-01فترةفي"املهنيةوالصحةبالسالمةاملتعلقةالبيانات

هنيةاملوالسالمةللصحةالتونس ياملعهدالتدريبيةالعملورشةونظم

(TOSHI)ملهنيةاوالسالمةللصحةالوطنيةالسلطاتمنمشاركينلصالح

لدانالبمجموعتيمناإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفي

لفترةعنيةاملالشبكةعملخطةإطارفيوذلكوالفرنسية،بالعربيةالناطقة

2021-2022.

مشاركينللالفنيةالقدراتتعزيزفيالتدريبيةالورشةمنالهدفوتمثل

لتعزيزاملهنيةالحوادثإحصاءاتواستخدامإعدادكيفيةبخصوص

علىملعخططتطويرعنفضالالشركاتفياملهنيةاملخاطرمنالوقاية

يع،املواضمنعددبخصوصعامةصورةالتدريبوقدم.الوطنياملستوى 

والوطنييمياإلقلاملستويينعلىاإلحصاءاتوتحليلجمععمليةذلكفيبما

.ركاتالشفيالتوجيهيةواملبادئداعمةكوسيلةالعملحوادثوإحصاءات

(  NFPs)االجتماع السنوي لجهات االتصال الوطنية 
حة لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والص

(افتراضيا)املهنية 

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

"خدمات التدريب على املهارات"دورة تدريبية حول 

لعامةاالتوظيفلخدماتاإلسالميالتعاون منظمةشبكةأمانةبصفته

(OIC-PESNET)،حول افتراضيةتدريبيةدورةإجراءعلىسيسركسهر

الدورةونظمت.2021نوفمبر23-22فترةفي"املهاراتعلىالتدريبخدمات"

يةوالحماالعمللوزارةالتابعةالحكوميةالتوظيفوكالةالتدريبية

املعنيةكةالشبعملخطةإطارفيأذربيجانجمهوريةفيللسكاناالجتماعية

.2022-2021لفترة

ذربيجانيةاأل الحكوميةالتوظيفوكالةمنمختصخبيرتوفيرهاعلىوسهر

فيةالوطنيالعامةالتوظيفخدماتسلطات/وكاالتمنمشاركا63لصالح

الدورةهذههدفوتمثل.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوابلدا17

جوانبمختلفبيتعلقفيماللمشاركينالفنيةالقدراتتعزيزفيالتدريبية

تيجياتهواستراالتعلمومفاهيمالعملسوق توقعاتذلكفيبمااملوضوع

.التوظيفمجالفياملهاراتوتنميةتعليميجووخلق
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اإللكترونيةالبوابات 
بماونيةاإللكترالبواباتمنعددوصيانةتطويربمهمةسيسركيضطلع

الصلةاتذاإلسالميالتعاون منظمةمحافلفياملتخذةالقراراتمعيتماش ى

الدول فينيةاملعالجهاتبيناملعارفوتبادلوالتعاون التواصلتعزيزبهدف

الرئيسيةاتاملنصبمثابةاإللكترونيةالبواباتفهذه.املنظمةفياألعضاء

أنهاكماطة،األنشتنسيقوتسهلالصلة،ذاتاملجاالتفياملعلوماتلتبادل

ويستضيف.تاملجاال بهذهاملتعلقةوالتقاريراملنشوراتلجميعمكتبةتمثل

تعاون المنظمةلشبكةاإللكترونيةالبوابةالراهنالوقتفيسيسرك

بشأنياإلسالمالتعاون منظمةوبوابةاملهنيةوالصحةللسالمةاإلسالمي

منظمةبةوبواالصحةبشأناإلسالميالتعاون منظمةوبوابةاملائيةاملوارد

منيعهاجمعليهااالطالعيمكنالتيالتبغ،منللتحرر اإلسالميالتعاون 

https://www.sesric.org/ar:سيسركموقعخالل

ملنهي برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم ا
(OIC-VET)والتدريب 

-OIC)لتدريبوااملنهيللتعليماإلسالميالتعاون منظمةبرنامجسيسركطور 

VET)التحدياتعلىللتغلبوتشجيعهااألعضاءالدول جهودلدعم

ويهدف.(TVET)واملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجالفيالقائمةواملعيقات

دول فينهيواملالفنيوالتدريبالتعليمأنظمةجودةتحسينإلىالبرنامجهذا

دراتهابقوالنهوضاقتصاداتهاتطويرفياملساهمةوبالتالياملنظمة،

املنهيليمللتعاإلسالميالتعاون منظمةبرنامجأنشطةوتنفذ.التنافسية

صالحلالتدريبيةالدوراتذلكومناألساليب،منعددخاللمنوالتدريب

.اإلنترنتبرعوالندواتالتدريبيةوالدوراتالتدريبيةالعملوورشاتاملدربين

:النظرقيدالفترةخاللاملنفذةاألنشطةبعضيليوفيما

نية وضع املعايير واملؤهالت امله"دورة تدريبية حول 
"ومواد تقييم املهارات

التعاون مةمنظفياألعضاءللدول والتدريباملنهيالتعليمبرنامجإطارفي

ملنظمةاالستراتيجيةالطريقخارطةمعوتماشيا(OIC-VET)اإلسالمي

،2025-2020ترةلفواملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجالفياإلسالميالتعاون 

وموادةاملهنيواملؤهالتاملعاييروضع"حول تدريبيةدورةسيسركنظم

إلكترونيةمنصةخاللمن2021يوليو07-يونيو30فترةفي"املهاراتتقييم

.الفيديوعبراملؤتمراتلعقدمخصصة

املكونينلتكوينالوطنياملركزمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةوقدم

مؤسساتمنتنفيذيومديرخبير89لصالحالتونس يالتكوينوهندسة

اإلسالميتعاون المنظمةفياألعضاءالدول فيواملنهيالفنيوالتدريبالتعليم

.املنظمةفيعضودولة21منالصلةذاتالوطنيةواملؤسسات

املفاهيمل حو عامةملحةتقديمفيالتدريبيةللدورةالرئيس يالهدفوتمثل

تصميمفيااستخدامهوكذلكاملهنيةاملعاييربتطويراملتعلقةواملمارسات

املوادعلىكزتر كما.واملنهيالفنيوالتدريبالتعليموبرامجاملهنيةاملؤهالت

.املهنيةواملهاراتاملؤهالتتقييمفياملستخدمةوالتقنياتالتوجيهيةواملبادئ

شأن تطوير استراتيجيات ب"ورشة عمل تدريبية حول 
"ي واملنهيتحسين التصور العام للتعليم والتدريب الفن

العامصور التتحسينبشأناستراتيجياتتطوير"حول تدريبيةعملورشة

خاللمن2021سبتمبر23-21فترةفي"واملنهيالفنيوالتدريبللتعليم

العملةورشوقدم.الفيديوعبراملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونيةمنصة

التعليمزارةو فيواملنهيالفنيالتعليمقسممنمختصون خبراءالتدريبية

يبوالتدر التعليممؤسساتمنتنفيذيومديرخبير108لصالحاملاليزية

منظمةفيعضودولة26منالصلةذاتالوطنيةواملؤسساتواملنهيالفني

.اإلسالميالتعاون 

عليمللتالوطنيةالسلطاتمنمشاركينالتدريبيةالعملورشةوجمعت

اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيواملنهيالفنيوالتدريب

للتعليملعاماالتصور علىسلباتؤثرالتياألبعادمتعددةاألسبابملناقشة

كما.تصور الهذاتحسينووسائلسبلفيوالنظرواملنهيالفنيوالتدريب

التيواملمارساتاالستراتيجياتمختلفحول عامةمعلوماتالورشةقدمت

الوطنيةستوياتاملعلىواملنهيالفنيوالتدريبالتعليمصورةتعزيزفيتساعد

واملنهييالفنوالتدريبالتعليمضمانأهميةعلىالضوءتسليطخاللمن

.للجميعوالجيدوالعادلالشامل

https://www.sesric.org/ar
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ؤهالتاملبشأناملؤسسيةالقدرةتعزيز"حول تدريبيةدورةسيسركنظم

مخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2021ديسمبر15-13فترةفي"املهنية

تصون مخخبراءالتدريبيةالدورةهذهوقدم.الفيديوعبراملؤتمراتلعقد

تنفيذياومديراخبيرا96لصالح(CNAQ)قطرفياألطلنطيالشمالكليةمن

ذاتيةالوطنواملؤسساتواملنهيالفنيوالتدريبالتعليممؤسساتمن

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوابلدا29منالصلة

آلياتعنعامةصورةتقديمفيالتدريبيةالدورةمنالرئيس يالهدفوتمثل

هالتمؤ نظاموتشغيلإنشاءأجلمناملهنيةاملؤهالتتطويروممارسات

ذلككركزتكما.العملسوق متطلباتمعيتماش ىالجودةمضمون وطني

.املهنيةملؤهالتالتقييماملستخدمةوالتقنياتالتوجيهيةواملبادئاملوادعلى

تكوين األعمال ’حول ( ToT)دورة تدريبية للمدربين 
‘وتنمية مهارات ريادة األعمال

تعزيز القدرة املؤسسية بشأن’دورة تدريبية حول 
‘املؤهالت املهنية

دورةيا،غامبفياإلسالميالتعاون منظمةأمانةمعبالتعاون سيسرك،نظم

"األعمالريادةمهاراتوتنميةاألعمالتكوين"حول (ToT)للمدربينتدريبية

لعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2021نوفمبر10-08فترةفي

خبراءالحلصمختصخبيرالدورةتقديمعلىوسهر.عبرالفيديواملؤتمرات

.غامبيافي(TVET)واملنهيالفنيوالتدريبالتعليممؤسساتمنومهنيين

الالزمةهاراتباملاملشاركيناملدربينتزويدفيمنهاالرئيس يالهدفوتمثل

لروادجيهيةتو دوراتإجراءإلىباإلضافةوإدارتهاالتدريبيةالدوراتلتخطيط

النظريةبالجوانتوفيرعلىكذلكركزتكما.الدوليةللمعاييروفقااألعمال

الفنيدريبوالتالتعليممدربيلدعماألعمالوريادةاألعماللتكوينوالعملية

علىاعدتهمومسالغامبييناألعماللروادجيدتعليمتقديمعمليةفيواملنهي

.أعمالهمفييواجهونهاالتيالتحدياتعلىالتغلب
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3العدد ( 2021)42املجلد 

التعاون مجلةمن3العدد(2021)42املجلديتضمن
ملحركةاالعواملتدرسمقاالتثمانيةوالتنميةاالقتصادي

فيمابمختارة،ناميةبلدانفياالقتصاديللنموالحالية
سيماالو اإلسالمي،التعاون منظمةفياألعضاءالبلدانذلك

ياأفريقوشمالاألوسطالشرق منطقةفيمنهاالواقعة
(MENA)آسياشرق جنوبومنطقة.

:خاللمناإلصدارهذاإلىالولوجللقراءويمكن

https://www.sesric.org/publications-jecd-
articles-ar.php?jec_id=120

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(2021)42املجلد

التعاون مجلةمن4العدد(2021)42املجلديتضمن
تثماراالسعلىتركزمقاالتثمانيةوالتنميةاالقتصادي

سهماأل وأسواقمختارة،إسالميةدول فياملباشراألجنبي
املاليةاألزمةأثناءالعدوى مناملحصنةاإلسالمية

اداتاالقتصفيالخارجيةللمساعداتاملاليةواالستجابة
.للمساعداتاملتلقية

:خاللمناإلصدارهذاإلىالولوجللقراءويمكن

https://www.sesric.org/publications-jecd-
articles-ar.php?jec_id=121

https://www.sesric.org/publications-jecd-articles-ar.php?jec_id=120
https://www.sesric.org/publications-jecd-articles-ar.php?jec_id=121

