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سيسرك

رسالة املديرالعام

نبيل دبور
املدير العام
ً
ً
على مدار العقود األربعة املاضية ،أثبت سيسرك ،بصفته جهازا متفرعا عن منظمة التعاون اإلسالمي ،قدرته على
االضطالع بنجاح باملهام املنوطة به قبل  40عاما .فقد تراكمت لديه خبرة راسخة وحقق إنجازات عظيمة في مجاالت
اختصاصه الثالثة :اإلحصاءات واألبحاث والتدريب.
ووفقا لواليته القانونية وتماشيا مع التطورات والتحديات العاملية واإلقليمية ،طرح املركز ،في ذات الفترة ،العديد
من التدابير واملنهجيات وأطلق مناهج وبرامج جديدة لتعزيز دوره في املساهمة في جهود منظمة التعاون اإلسالمي
ودولها األعضاء الرامية إلى التصدي للتحديات التي تواجهها في مساعيها اإلنمائية.
ً
ويعتبراملركزحاليا واحدا من أهم األجهزة الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي املسؤولة عن تعزيزالتنمية االجتماعية
واالقتصادية في سياق تنمية التعاون فيما بين دولها األعضاء في املجاالت ذات الصلة بواليته.
وبعد  40سنة من الخدمة ،نعتقد أنه قد حان الوقت ليصب سيسرك اهتمامه على تحديد التحديات والفجوات
القائمة ومعالجتها مع الحفاظ على الزخم اإليجابي الذي تم تحصيله على مدار أربعة عقود من العمل الدؤوب.
وال يزال هناك مجال متاح أمام سيسرك لالضطالع باملزيد من األنشطة املراد منها تحقيق نتائج معينة واإلجراءات
والتدخالت املنسقة تنسيقا جيدا لتلبية احتياجات البلدان األعضاء في مجاالت اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية
واالجتماعية والتدريب والتعاون الفني.

وباعتبار مركزنا البنك الرئي�سي لإلحصاءات واملعلومات املتعلقة بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومن
أجل استخداماتها ،فإننا سنعزز قدراتنا على جمع ونشر إحصاءات عالية الجودة عن البلدان األعضاء ومن أجل
استخداماتها حتى تكون على دراية أفضل بإمكانيات واحتياجات كل منها .ومن خالل ذلك ،سنسهل عملية التعاون
فيما بينها في شتى املجاالت باالعتماد على طرائق مختلفة.
وبصفته الهيئة الرئيسية لألبحاث االجتماعية واالقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،سنعمل على تحسين جودة
ّ
املركزة على السياسات ،خاصة دراساتنا وتقاريرنا املرجعية التي نقدمها إلى منتديات املنظمة ذات الصلة،
أبحاثنا ِ
السيما مختلف مؤتمراتها الوزارية القطاعية.
وفي هذا املجال ،سنواصل جهودنا في إثراء مساهمة سيسرك في آلية الحوارالسياساتي ملنظمة التعاون اإلسالمي من
خالل تحليل الوضع الراهن على مستوى املنظمة واقتراح اإلجراءات السياساتية املناسبة التي يجب اتخاذها من أجل
مواجهة التحديات القائمة وتعزيزالتعاون اإلسالمي البيني في املناطق املعنية.
وفي غضون ذلك ،سوف نسعى جاهدين لتعزيز دورنا في توطيد التعاون بين بلدان الجنوب داخل مجتمع منظمة
التعاون اإلسالمي من خالل زيادة جودة برامجنا لبناء القدرات وتأثيرها في مختلف املجاالت االجتماعية واالقتصادية
واملجاالت ذات االهتمام املباشرلبلداننا األعضاء.
كما سننوع من أساليبنا ونهجنا لتسهيل نقل املعرفة والدراية والخبرات وتبادلها بين دولنا األعضاء من خالل شراكة
وتعاون فعالين مع منظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة مع مراعاة توزيع جغرافي
متوازن لخدماتنا.
وبشكل عام ،حان الوقت لينتهج سيسرك مقاربة أكثرتركيزا وتوجها نحوالنتائج في تنفيذ أنشطته وتحقيق املخرجات
املستهدفة ،بحيث يمكن للتعاون أن يكون فعاال ألق�صى درجة ممكنة .ولتحقيق هذا املبتغى ،سيتعين على املركز
َّ
ً
االنتقال من مرحلة التدخالت املبعثرة إلى التدخالت املركزة وكذا االهتمام بالتدخالت الرامية إلى تحقيق النتائج بدال
من تلك التي تتخذ من إجراء األنشطة هدفا في حد ذاته.
وفي هذا السياق ،نود أن نؤكد لكم أن سيسرك سيستمر في تقديم وتنفيذ مجموعة واسعة من األنشطة والبرامج
الجديدة في مجاالت واليته (اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية واالجتماعية والتدريب) بهدف تعزيز دوره في الجهود
املشتركة لتحقيق األهداف النبيلة ملنظمة التعاون اإلسالمي ،وبشكل خاص تعزيز التعاون والوحدة والتضامن
وضمان التنمية املستدامة والتقدم واالزدهارفي بلداننا األعضاء ولألمة اإلسالمية جمعاء.

منظمة التعاون اإلسالمي
تعتبر منظمة التعاون اإلسالمي ( )OICثاني أكبر منظمة
حكومية دولية بعد األمم املتحدة ،وتضم في عضويتها سبعا
وخمسين ( )57دولة عضوا موزعة على أربع قارات .وتعتبر
الصوت الجماعي للعالم اإلسالمي ،بحيث تسعى إلى صون
وحماية مصالحه تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف
شعوب العالم.
وقد أنشئت املنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي
عقدت في الرباط باململكة املغربية يوم  12رجب  1398هجرية
(املوافق  25سبتمبر  )1969في أعقاب جريمة إحراق املسجد
األق�صى في القدس املحتلة.

www.oic-oci.org

وهي تحظى بشرف فريد يتمثل في حشد األمة لكي تصبح هيئة
موحدة وقد مثلت ،بشكل نشط ،املسلمين من خالل تبني
جميع القضايا القريبة من قلوب أكثر من 1.5مليار مسلم في
العالم .كما تتمتع املنظمة بعالقات تشاورية وتعاونية مع
األمم املتحدة وغيرها من املنظمات الحكومية الدولية لحماية
املصالح الحيوية للمسلمين والعمل على تسوية النزاعات
والصراعات التي تشمل الدول األعضاء .ومن أجل الحفاظ على
القيم الحقيقية لإلسالم واملسلمين ،اتخذت املنظمة خطوات
مختلفة إلزالة املفاهيم الخاطئة ودعت بقوة إلى القضاء على
التمييزضد املسلمين بجميع أشكاله وتجلياته.
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مركزاألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
والتدريب للدول اإلسالمية
تأسس مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (سيسرك)
كجهاز متفرع عن منظمة التعاون اإلسالمي بموجب القرار رقم  E-2/8الصادر عن املؤتمر اإلسالمي
الثامن لوزراء الخارجية الذي عقد في طرابلس ،ليبيا ،مايو  .1977وشرع سيسرك في أداء مهامه في غرة
يونيو  1978بأنقرة عاصمة الجمهورية التركية.
ويتمثل اختصاص سيسرك في القيام بمهام تدخل في إطاراملجاالت الثالثة التالية:
 1جمع ومعالجة ونشرإحصاءات ومعلومات اجتماعية واقتصادية حول الدول األعضاء ولصالحها؛
 2دراسة وتقييم التطورات االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
للمساعدة في وضع املقترحات التي من شأنها بدء وتعزيزالتعاون فيما بينها؛
 3تنظيم برامج تدريبية في مجاالت مختارة موجهة لتلبية احتياجات الدول األعضاء باإلضافة إلى
األهداف العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي.
في مجال اإلحصاءات ،يعتبرسيسرك بمثابة البنك الرئي�سي للمعلومات االجتماعية واالقتصادية بشأن
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ولصالح استخداماتها .فاملركز يسهر على جمع ونشر
البيانات اإلحصائية واملعلومات املرجعية التي من شأنها جعل الدول األعضاء في املنظمة أكثر اطالعا
على إمكانيات واحتياجات بعضها البعض .وباإلضافة غلى ذلك ،يلعب سيسرك ،بصفته أمانة اللجنة
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،دورا محوريا في تعزيز القدرات اإلحصائية للمؤسسات املعنية
بإنتاج اإلحصاءات الرسمية بالدول األعضاء في املنظمة .وفي هذا السياق ،ينفذ سيسرك مشاريع
إحصائية قائمة على مقاربتي التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،وذلك بهدف النهوض
بالنظم اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة من أجل صياغة استراتيجيات وسياسات
وطنية أكثرفاعلية.

وبصفته الجهاز الرئي�سي املعني باألبحاث االجتماعية واالقتصادية في املنظمة ،يضطلع سيسرك
بدور مركز املعرفة الرئي�سي بالنسبة للدول األعضاء في املنظمة لدعم املساعي التنموية االجتماعية
واالقتصادية على املستويات القطرية ودون اإلقليمية واإلقليمية .فاملركز يعد تقارير ودراسات تهم
عددا كبيرا من القضايا ذات الصلة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية في الدول األعضاء ،كما يقترح
توصيات سياساتية ملد جسور التعاون بين هذه الدول وتعزيزها .وفضال عن ذلك ،يلعب سيسرك،
من خالل إعداد الوثائق االستراتيجية الرئيسية بشأن مجاالت متنوعة أواملساهمة بقدركبيرفي ذلك،
دورا حيويا في دعم عمليات وضع السياسات وتنفيذها ومواجهة التحديات اإلنمائية وتعزيز أواصر
الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية الوطنية في سياق منطقة املنظمة.
في مجال التدريب والتعاون الفني ،يلعب سيسرك دورا هاما في تعزيز التعاون الفني داخل مجتمع
املنظمة في املجاالت التي تقع ضمن اختصاصه .فاملركزيساهم في تعزيزالتعاون الفني فيما بين البلدان
األعضاء من خالل أساليب متنوعة للتدريب وبناء القدرات الفنية ،وذلك من قبيل بناء القدرات
البشرية واملؤسساتية ،واملساعدة الفنية ،وتبادل أفضل املمارسات ،وتنمية املهارات ،وإقامة شبكات
تضم أطراف متعددة بشأن عدد مهم من القضايا االجتماعية واالقتصادية.
www.sesric.org
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واالجتماعية
األبحاث
االقتصادية واالجتماعية
األبحاث االقتصادية
دائرة دائرة
بصفته الجهاز الرئي�سي املعني
باألبحاث االجتماعية واالقتصادية
في املنظمة ،يضطلع سيسرك بدور
مركز املعرفة الرئي�سي بالنسبة
للدول األعضاء في املنظمة لدعم
املساعي التنموية االجتماعية
الصحة
دراسات
واالقتصادية على املستويات
التعليم وتنمية املهارات
التنمية
ودون
الحماية االجتماعية والتقدم
اإلقليمية
القطرية
البشرية
السكان والهجرة
واإلقليمية .فاملركز يعد تقارير
الشباب
ودراسات تهم عددا كبيرا من
املرأة ورفاه األسرة
املسنين واألطفال واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة
القضايا ذات الصلة بالتنمية
النقل والربط
االجتماعية واالقتصادية في الدول
دراسات
الطاقة
تنمية البنية
األعضاء ،كما يقترح توصيات
املياه
التحتية
سياساتية ملد جسور التعاون
التنمية الحضرية
بين هذه الدول وتعزيزها.وفضال
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
البيئة واالستدامة البيئية
عن ذلك ،يلعب سيسرك ،من
الكوارث الطبيعية وإدارة مخاطر الكوارث
خالل إعداد الوثائق االستراتيجية
دراسات بناء
النزاعات والسالم واألمن
القدرة على
الرئيسية بشأن مجاالت متنوعة
الراديكالية والتطرف العنيف
التكيف
أو املساهمة بقدر كبير في ذلك،
فلسطين والقدس الشريف
دورا حيويا في دعم عمليات وضع
النزوح والهجرة القسرية
السياسات وتنفيذها ومواجهة
الشتات واألقليات
التحديات اإلنمائية وتعزيز أواصر
الشراكة والتعاون بين مختلف
الجهات الفاعلة في مجال التنمية الوطنية5في سياق منطقة املنظمة.
دراسات
التنمية
االقتصادية

بصفته الجها

الزراعة والتنمية الريفية
التجارة والتمويل والتنمية
اإلنتاج والنمو واملنافسة
سوق العمل والعمالة
الفقر وعدم املساواة
السياحة
التعاون اإلقليمي والتكامل

يضطلع سيسر

لدعم املساعي

اإلقليمية واإل

بالتنمية االجتماع

التعاون بين هذه

االستراتيجية الر

دعم عمليات وض

والتعاون بين مخ

وعلى مر السني

االتجاهات النا

يمكن ضمان ا

واإلقليمية والد

لتصبح أكثر ت

واالقتصادية لس

وعلى مرالسنين ،بذل سيسرك جهودا كبيرة في ضمان تما�شي صدى جدول أعماله مع االتجاهات الناشئة في املجاالت
املتنوعة مع التركيز ،في نفس الوقت ،على املجاالت حيث يمكن ضمان التأثير واستدامته .وقد أولى أهمية خاصة
للتعاون مع املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية وكذلك األوساط األكاديمية .ولطاملا كانت دعوة اقتصادات
املنظمة لتصبح أكثرتكامال وذكاء واستدامة وشموال هي محور أنشطة األبحاث االجتماعية واالقتصادية لسيسرك.
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اليوم ،باعتباره الجهاز الرئي�سي لألبحاث في منظمة التعاون اإلسالمي ،يواصل سيسرك عمله املتمثل في تزويد
أصحاب املصلحة باملعلومات التي تساعد على فهم االتجاهات االجتماعية واالقتصادية ،وتحديد القضايا وصياغة
السياسات املستقبلية لصالح البلدان األعضاء .وعلى الرغم من أن عدد ونطاق وعمق أنشطة البحث التي يقوم
بها املركز في تزايد مستمر ،فهو ال يتوانى عن اعتماد أدوات وآليات وأنظمة مبتكرة لتقديم خدمات أفضل للبلدان
األعضاء وذلك بما يتما�شى مع واليته .وهو حاليا يبني أنشطته البحثية حول أربعة مجاالت بحثية رئيسية؛ وهي)1( :
دراسات التنمية االقتصادية )2( ،دراسات التنمية البشرية واالجتماعية )3( ،دراسات تطوير البنية التحتية)4( ،
دراسات بناء القدرة على التكيف.

مجاالت ومواضيع البحث
دراسات التنمية االقتصادية
يتمثل الركن األول في جدول أعمال سيسرك في دراسات التنمية االقتصادية .ويشمل سبعة مجاالت مواضيعية)1( :
الزراعة والتنمية الريفية ،و( )2التجارة والتمويل واالستثمار ،و( )3اإلنتاجية والنمو والقدرة التنافسية ،و( )4سوق
العمل والعمالة ،و( )5الفقروالالمساواة ،و( )6السياحة ،و( )7التعاون والتكامل اإلقليمي.
ويبحث سيسرك ،من خالل دراساته املتعلقة بالتنمية االقتصادية ،في القضايا املهمة ذات االهتمام للدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي .والهدف هو فهم التحديات املستعجلة التي تواجهها بلدان املنظمة بشكل متبادل وتوفير
املعلومات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه القضايا .ويقوم بذلك من خالل تحليل االتجاهات في أبرز املؤشرات
االقتصادية ملجموعة البلدان األعضاء في املنظمة ،ويستق�صي هذه االتجاهات بمقارنتها مع نظيراتها في مجموعة
البلدان
املتقدمة والبلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فضال عن املتوسط العالمي .وضمن دراسات
التنمية االقتصادية ،تستكشف أبحاث سيسرك املجاالت املختلفة ذات االهتمام للدول األعضاء في املنظمة ،مثل
التخفيف من حدة الفقروالتمويل والتنمية واإلنتاجية والنمو من بين العديد من املجاالت األخرى.

دراسات التنمية البشرية
الركن الثاني لألبحاث في سيسرك هو دراسات التنمية البشرية /االجتماعية .ويشمل سبعة مجاالت مواضيعية)1( :
الصحة ،و( )2التعليم وتنمية املهارات ،و( )3الحماية االجتماعية والتقدم ،و( )4السكان والهجرة ،و( )5الشباب،
و( )6املرأة ورفاه األسرة ،و( )7املسنين واألطفال واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة.
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تركز دراسات التنمية البشرية لسيسرك على مجموعة واسعة من القضايا في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي والتي تمتد من التحوالت الديموغرافية والهجرة إلى وضع األطفال والشباب واملسنين على مستوى البلدان
األعضاء .وتهدف الدراسات في هذا املجال إلى فهم تطور األفراد في جميع مراحل العمر في سياق التعليم واألسرة
والدين والثقافة ،واملساهمة في قاعدة املعارف باملنظمة لتعزيز التعاون والتآزر بين الدول األعضاء من أجل زيادة
رفاه سكانها.

دراسات تطويرالبنية التحتية
الركن الثالث لألبحاث في سيسرك هو دراسات تطوير البنية التحتية .ويشمل ستة مجاالت مواضيعية )1( :النقل
والربط ،و( )2الطاقة ،و( )3املياه ،و( )4العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،و( )5التنمية الحضرية ،و( )6البيئة
واالستدامة البيئية.
وتركز دراسات تطوير البنية التحتية على الظروف املادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي.بحيث تبحث هذه
الدراسات في أنظمة النقل ،واستهالك الطاقة واحتياجاتها ،ومجال املياه والقضايا ذات الصلة ومؤشرات العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار إلى جانب األبحاث املتعلقة بالتنمية الحضرية في جميع بقاع املنظمة.ويتمثل الهدف من
ذلك في رسم صورة شاملة للقضايا واملشاكل التي تواجهها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في الفترة املعاصرة والتي
ستواجهها في السنوات املقبلة .ومن خالل تحديد هذه التحديات املتنوعة واملشتركة بين الدول في غالب األحيان،
يهدف سيسرك إلى توفير نقاط ُّ
تدخل عملية لصالح
بلدان املنظمة لتعزيزتنميتها للبنية التحتية واالستعداد للتصدي للقضايا املستقبلية التي ستكون ذات أهمية كبيرة
بالنسبة للدول األعضاء.

دراسات بناء القدرة على التكيف
الركن الرابع لألبحاث في سيسرك هو دراسات بناء القدرة على التكيف .ويشمل ستة مجاالت مواضيعية )1( :الكوارث
الطبيعية وإدارة مخاطرالكوارث ،و( )2النزاعات والسالم واألمن ،و( )3الراديكالية والتطرف العنيف ،و( )4فلسطين
والقدس الشريف ،و( )5النزوح والهجرة القسرية ،و( )6الشتات واألقليات.
يعد بناء القدرة على التكيف ،خاصة في أوقات األزمات املطولة أو الكوارث الطبيعية أو الهجرة القسرية ،عملية
مهمة لتحسين قدرة الفرد أو املجتمع على التأقلم مع الظروف التي تهدد بتدهور أوضاعهم أو إبطاء خروجهم من
األزمة .وتعاني بلدان املنظمة من معدالت عالية من النزاعات والنزوح والهجرة القسرية إلى جانب العديد من القضايا
األخرى التي تتطلب قدرة قوية على التكيف للتعامل مع مثل هذه املشاغل .ويقوم سيسرك بإعداد تقاريربهدف توفير
املعلومات والطرق املمكنة لبناء القدرة على التكيف في دول منظمة التعاون اإلسالمي في إطار مكافحة مجموعة
متنوعة من القضايا التي تشكل تحديا بالنسبة للدول األعضاء في املنظمة.
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نتائج األبحاث
يساهم املركز ،من خالل إجراء أنشطته البحثية ،بشكل كبيرفي الحوارالسياساتي ملنظمة التعاون اإلسالمي من خالل
رصد الوضع الراهن على مستوى املنظمة وتحليله وإعداد التقارير بشأنه ،واقتراح اإلجراءات السياساتية املناسبة
التي يجب اتخاذها ملواجهة التحديات وتعزيز التعاون اإلسالمي البيني في املجاالت ذات االهتمام .وكنتيجة ألنشطته
البحثية ،ينتج املركز أنواعا مختلفة من التقارير والوثائق اإلستراتيجية والدوريات .وعالوة على ذلك ،ينظم فعاليات
مختلفة لتبادل نتائج األبحاث مع مختلف الجهات املعنية.

املنشورات

التقارير االعتياديةُ :يعد املركز تقارير
مرجعية فنية دورية ودراسات بحثية
حول العديد من القضايا االجتماعية
واالقتصادية املدرجة في جدول
أعمال مختلف املؤتمرات الوزارية
ملنظمة التعاون اإلسالمي مثل التعاون
االقتصادي والتجاري ،والزراعة واألمن الغذائي ،والصحة ،والتعليم ،وسوق العمل ،واملياه ،واملرأة ،والشباب،
والسياحة الدولية.ويتم إعداد هذه التقارير بشكل منتظم لتقديمها وعرضها في املنتديات االعتيادية ملنظمة التعاون
اإلسالمي ذات الصلة ،مثل املؤتمرات الوزارية للمنظمة والدورات السنوية ملختلف لجانها الدائمة .يعتبر تقرير
التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي التقريرالرئي�سي للمركزالذي يتم نشره سنويا منذ عام .2006

الخطط االستراتيجية وبرامج العمل :يسهر املركز على إعداد خطط وبرامج عمل استراتيجية في مواضيع مختلفة
تتعلق بواليته ً
بناء على طلبات مختلف املؤتمرات الوزارية وهيئات منظمة التعاون اإلسالمي.ويتم إعداد بعض الوثائق
االستراتيجية التي يشرف عليها سيسرك بالشراكة مع املؤسسات األخرى التابعة للمنظمة واملنظمات الدولية ذات
الصلة ،وبعض الوثائق األخرى التي تشرف عليها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي تتضمن مساهمات من سيسرك.
وتحقيقا لهذه الغاية ،وحتى اآلن ،أشرف
سيسرك على إعداد برامج عمل منظمة
التعاون اإلسالمي أو ساهم بشكل كبير
في إعدادها في مجال الصحة (املعتمدة
في عام )2013؛ واملرأة ()2016؛ والعمل
()2017؛ والسياحة اإلسالمية ()2018؛
والشباب ( .)2018وعالوة على ذلك ،يعمل املركز حاليا مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي األخرى ذات الصلة
على إعداد خمس خطط استراتيجية على األقل تركز بشكل أسا�سي على القضايا االجتماعية ،بما في ذلك رعاية
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األطفال؛ وتمكين مؤسسة األسرة؛
والسياسة الجنسانية؛ ورفاهية املسنين؛
ورفاهية األشخاص من ذوي االحتياجات
الخاصة .كما يلعب سيسرك أيضا دورا
نشطا في تسهيل تنفيذ هذه الخطط
االستراتيجية.
تقارير مستقلةً :
بناء على طلب من
األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي،
واالجتماعات والهيئات ذات الصلة
التابعة للمنظمة ،وكذلك ً
بناء على
تقييم مستقل قام به قسم األبحاث،
يسهر املركز على إعداد تقارير في مختلف
املجاالت ذات االهتمام للبلدان األعضاء .وعلى الرغم من عدم إعداد هذه التقارير بشكل منتظم ،إال أنه يمكن
تنقيحها من حين آلخرإلبقائها محدثة.
تقاريرمشتركة :يتعاون املركزمع منظمات وطنية وإقليمية ودولية أخرى إلعداد دراسات حول مواضيع تندرج ضمن
مجال االهتمام املشترك للمؤسسات املتعاونة.
تقارير توقعات منظمة التعاون اإلسالمي :في محاولة لتعزيز الجهود التي يبذلها املركز
لتوفير املعلومات واملعارف الضرورية والحديثة التي من شأنها أن تجعل البلدان األعضاء
على دراية أفضل بقدرات واحتياجات بعضها اآلخر وكذلك التحديات القائمة واإلمكانات
املتاحة نحوتحقيق تكامل اقتصادي أعلىُ ،يعد تقاريرآفاق قصيرة حول مختلف املواضيع
املتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية حول البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (سلسلة توقعات
منظمة التعاون اإلسالمي) .وباستخدام قاعدة البيانات الرئيسية للمركز (األويستات) ،تغطي هذه التقارير مختلف
الفئات االجتماعية واالقتصادية وتقدم
املعلومات اإلحصائية والتحقيقات
التحليلية وكذلك بعض اآلثار املترتبة
على السياسات بشأن املواضيع قيد
البحث.
مجلة التعاون االقتصادي والتنمية ( :)JECDتعتبر مجلة التعاون االقتصادي والتنمية مجلة أكاديمية دأب املركز
على نشرها فصليا منذ عام .1979وهي مجلة لألبحاث التطبيقية في اقتصاديات التنمية وتهدف في املقام األول إلى
تعزيز التعاون بين أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي .كما تنشر املجلة األبحاث األصلية التي تتناول قضايا اقتصادية
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واجتماعية مهمة ذات االهتمام املباشرللبلدان النامية .وهي تولي عناية خاصة لألبحاث واملقاالت التي تتناول إمكانات
وإمكانيات تعزيز وتوسيع التعاون االقتصادي والفني بين البلدان النامية .املجلة مسجلة في فهرس /مستخلص
اسكوبوس ( ،)SCOPUSوقاعدة بيانات ملوجزواقتباس مقاالت املجالت العلمية والببليوغرافيا اإللكترونية للجمعية
االقتصادية األمريكية ( ،)JEL/Econlitواملنصة التعليمية التربوية الخاضعة ملراجعة النظراء ولتحكيم تام على
اإلنترنت ( ،)i-Journalsوأكبر قاعدة بيانات ملوجز واقتباس مقاالت املجالت ووقائع املؤتمرات وبراءات االختراعات
( ،)i-Focusو(.)i-Future

املشاريع واملبادرات :يبادر املركز بتنفيذ مشاريع شاملة وطويلة األمد من أجل إنتاج املعارف واملعلومات في مجاالت
محددة .ويمكن التعاقد من الباطن مع
أفراد ومؤسسات وشركات مختصة
بخصوص هذه املشاريع .كما يمكن
للمركز أيضا القيام بأنشطة بحثية
بتكليف أو تعاقد من الباطن لصالح
الدول األعضاء.
يرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على منشوراتنا باللغة اإلنجليزية أو العربية أو الفرنسية وتنزيلها.
http://www.sesric.org/publications-index.php
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فعاليات ومبادرات تبادل املعرفة
ينظم املركزالعديد من الفعاليات لتعزيزالحوارالسياساتي وتبادل املعرفة بين شركاء التنمية.ومن أجل تعزيزتبادل
املعرفة بين الباحثين ،تم تطويركتالوج للباحثين املعنيين من أجل التفاعل مع الباحثين في سيسرك.
الحلقات الدراسية البحثية لسيسرك ينظم سيسرك ندوات بحثية لتبادل النتائج واملخرجات املتحصل عليها من
أحدث الدراسات التي ُيجريها مع الجهات املعنية الخارجية ،ولجمع صانعي السياسات واألكاديميين والخبراء من
الوكاالت الحكومية والجامعات واملؤسسات الوطنية واملنظمات الدولية من أجل تسهيل النقاش وتبادل املزيد من
املعرفة فيما بينهم.

فهرس الباحثين في املجال االقتصادي واالجتماعي ( :)CESRيبادرسيسرك بمجموعة واسعة من األنشطة البحثية
املتعلقة بالتطورات االجتماعية واالقتصادية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ،وعدد األبحاث وتنوعها يسير في ارتفاع مستمر .ونظرا للطلب املتزايد من
قبل الباحثين الخارجيين للمشاركة في األنشطة البحثية واملساهمة في الحلول التي
يقدمها سيسرك حول التحديات االجتماعية واالقتصادية املختلفة التي تواجهها الدول األعضاء ،أنشأ املركزفهرسا
يضم الباحثين من أجل االستفادة من الخبرات و املعارف املتراكمة خارج املؤسسة واستخدام هذه القدرات وعكسها
بشكل أفضل في أنشطة البحث.للمزيد من املعلومات والتسجيل في الفهرس ،يرجى زيارة الرابط التالي:
http://cesr.sesric.org
سالسل تبادل املعرفة :من أجل تسهيل تراكم املعرفة في املجاالت االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء وتمكين
تبادل املعرفة بين مختلف الجهات املعنية ،يقوم املركزبعملية النشراالنتقائي للدراسات
التحليلية التي يجريها باحثون خارجيون من خالل منصة على اإلنترنت.
االجتماعات واملؤتمرات الدولية :نظم سيسرك من وقت آلخر ،بالتعاون مع شركائه ،فعاليات دولية ملناقشة
التحديات والفرص الحالية التي تواجهها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من
خالل الجمع بين األكاديميين واملمارسين والخبراء وصانعي السياسات من الدول األعضاء
وكذلك مؤسسات املنظمة ذات الصلة واملنظمات الدولية.نظم املركز مؤخرا ندوة دولية
حول التمويل من أجل التنمية تحت شعار «التفكير في حلول مبتكرة لتحديات التنمية املستمرة في دول منظمة
التعاون اإلسالمي» بمشاركة حوالي  100مشارك من أكثرمن  30دولة /منظمة.
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دائرة اإلحصاءات واملعلومات
إن البيانات اإلحصائية الدقيقة واآلنية واملوثوقة واملتسقة ذات أهمية جوهرية في عملية وضع السياسات وتطوير
االستراتيجيات في أي بلد كان .واستنادا إلى التسلسل الهرمي املعروف بـ ( DIKWالبيانات-املعلومات-املعرفة-
الحكمة) ،يتطلب التطبيق الصحيح للمعرفة (الحكمة) واملدرج في سياقه جمع أجزاء كبيانات وربطها كمعلومات
وتجميعها لتشكل املعرفة.
بصفته البنك الرئي�سي للمعلومات االجتماعية واالقتصادية حول بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ولصالح
استخداماتها ،يعطي املركز اهتماما خاصا لزيادة حجم البيانات واملعلومات املتوفرة حول هذه البلدان ومن أجلها
وللمساهمة في تحسين نظمها اإلحصائية الوطنية (.)NSS
تتألف دائرة اإلحصاءات واملعلومات التابعة للمركزمن وحدتين:
 .1وحدة إدارة البيانات واملعلومات (،)DIMU
 .2وحدة التوعية واملشاريع اإلحصائية (.)SOPU

وحدة إدارة البيانات واملعلومات ()DIMU
تهتم هذه الوحدة بإدارة وتحديث ونشرقواعد البيانات والتطبيقات والتقاريراإلحصائية عبراإلنترنت.
قواعد البيانات والتطبيقات اإلحصائية
قاعدة بيانات إحصاءات منظمة التعاون اإلسالمي (أويستات)
تجمع وحدة إدارة البيانات واملعلومات وتصنف وتعالج وتنشر اإلحصاءات واملعلومات االجتماعية
واالقتصادية حول بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ومن أجل استخداماتها.
تعمل قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي (أويستات) كمصدرإحصائي أسا�سي عبراإلنترنت لصالح
املستخدمين في جميع أنحاء العالم املهتمين بالبيانات واملعلومات حول بلدان املنظمة .ويتم تحديث قاعدة األويستات
وإثرائها بانتظام على أساس املعلومات التي يتم جمعها من /املقدمة عبرمصدرين رئيسيين:
 .1املصادراإلحصائية الدولية،
 .2املصادراإلحصائية الوطنية.
ويبقى خيار نشر البيانات من املصادر اإلحصائية الوطنية متاحا طاملا تقوم البلدان بإدراج البيانات في األويستات.
تستضيف األويستات حاليا أكثر من  600مؤشر اجتماعي واقتصادي يعود تاريخها إلى عام  1985تحت أكثر من 20
فئة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي الـ.57
يمكن االطالع على قاعدة بيانات أويستات من خالل:
http://www.sesric.org/oicstat.php
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مصنف منظمة التعاون اإلسالمي ()OIC Ranker
يعرض مصنف منظمة التعاون اإلسالمي بلدان هذه األخيرة حسب املؤشر املختار من
قاعدة بيانات أويستات .يمكن االطالع على مصنف منظمة التعاون اإلسالمي من خالل:
http://www.sesric.org/oic-ranker.php
الكاشف الدقيق ملنظمة التعاون اإلسالمي ()OIC-TBF
يساعد الكاشف الدقيق للمنظمة في استخراج القائمة الكاملة للمؤشرات املتواجدة في قاعدة
البيانات أويستات والتي يحتل فيها بلد في منظمة التعاون اإلسالمي مرتبة في «األعلى» أو «األسفل».
يمكن االطالع على الكاشف الدقيق ملنظمة التعاون اإلسالمي من خالل:
http://www.sesric.org/ oic-tbf.php
دول منظمة التعاون اإلسالمي في أرقام ()OIC-CIF
تقدم وحدة دول املنظمة في أرقام أحدث املعلومات والبيانات اإلحصائية حول بلدان املنظمة تحت
تسع أقسام ،وهي املعلومات األساسية ،والجغرافيا ،واملناخ ،واملجتمع والديموغرافيا ،والحكومة
والسياسة ،واالقتصاد والقطاعات ،والبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في أرقام،
والشراكات الدولية ،واللوجستيات ،والروابط الخاصة.
من املمكن تحميل نبذة عن كل بلد بصيغة تقرير .كما يمكن تكييف محتوى صفحة النبذة استنادا إلى تفضيالت
املستخدم عن طريق اختيارالقسم أو املؤشرات التي سيتم عرضها في تقريركل بلد.
يمكن االطالع على دول منظمة التعاون اإلسالمي في أرقام من خاللhttp://www.sesric.org/cif-home.php :
مسرد خبراء اإلحصاء ()ROSE
يتجلى دور مسرد خبراء اإلحصاء في عرض ملحة شاملة عن املهنيين الذين يعملون في قطاع
اإلحصاءات الرسمية أو في القطاعات األخرى التي تقدم خدمات من شأنها املساهمة في
الجهود التي تبذلها الوكاالت ذات الدور اإلحصائي الضمني.
بإنشاء مجموعة من الخبرات ذات الصلة ،يقوم املسرد بتيسيرعملية تحديد املهنيين املتاحين في مجاالت اإلحصاءات
الرسمية ذات الصلة وفقا للتصنيف املعتمد لتصنيف األنشطة اإلحصائية ( )CSAلألنشطة اإلحصائية الحالية
واملستقبلية للمركز.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن املسرد يسهل التبادل املفيد للمعلومات والخبرات في العالم اإلسالمي من خالل تمكين تدفق
التواصل بين املهنيين والفاعلين ذوي الصلة.
يمكن االطالع على مسرد خبراء اإلحصاء ( ،)ROSEالذي يضم حاليا  900نبذة موجزة عن خبراء اإلحصاءات ،من
خاللhttp://www.sesric.org/rose.php :
مولد الرسومات البيانية املتحركة الخاص بسيسرك ()SMC
يعتبر مولد الرسومات البيانية املتحركة ( )SMCلسيسرك وحدة للحركة التفاعلية والديناميكية
للرسم البياني وهي مدمجة بشكل كلي مع قاعدة بيانات أويستات .تخول الوحدة املعنية املستخدمين
إمكانية االطالع بشكل حيوي على اتجاهات عدة مؤشرات تحتويها قاعدة بيانات أويستات لفترات
زمنية متنوعة.
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الرسومات البيانية املنتجة عبرهذه الوحدة هي مخططات فقاعية قائمة على سالسل زمنية تتضمن مؤشرين يمكن
للمستخدم تعديلها للحصول على مقياس (مقاييس) إما خطي(ة) أو لوغاريتمي(ة) مع أحجام فقاعية بديلة تقوم على
املؤشرات ذات الصلة .يمكن االطالع على مولد الرسومات البيانية املتحركة الخاص بسيسرك من خالل:
http://www.sesric.org/smc.php
منصة التعلم اإللكتروني اإلحصائية الخاصة بسيسرك ()SEP
تستضيف دائرة اإلحصاءات واملعلومات أيضا منصة التعلم اإللكتروني اإلحصائية ( ،)SEPالتي
يمكن الوصول إليها على شبكة اإلنترنت من خالل املوقع اإللكتروني للجنة اإلحصائية ملنظمة
التعاون اإلسالمي ( ،)OIC-StatComإلتاحة جميع املواد الدراسية املستوفاة من جميع أنشطة
سيسرك املتعلقة باإلحصاءات وغيرها من األدلة الدراسية التي أعدتها املؤسسات الشريكة عبر
اإلنترنت والتي يمكن الوصول إليها من خالل:
http://www.oicstatcom.org/study-materials.php

املنشورات اإلحصائية
الكتاب اإلحصائي السنوي ( )SYBحول الدول األعضاء في املنظمة
يتم نشرالكتاب اإلحصائي السنوي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منذ عام
.1980ويغطي هذا الكتاب فترات  2000و  2005و  2010وآخر سنة متاحة تحت فئات
الزراعة ،والديموغرافيا ،والتعليم ،والطاقة ،والبيئة ،والجنسانية وشؤون األسرة،
والصحة ،واملؤشرات ،والصناعة والتصنيع ،والبنية التحتية ،والتمويل الدولي،
واملعامالت املصرفية
اإلسالمية والتمويل ،والعمل والحماية االجتماعية ،واملال واألسعار ،والحسابات القومية،
والقطاع الخاص ،واملالية العامة ،والعلوم ،التكنولوجيا واالبتكار ،ومكافحة التبغ،
والسياحة ،والتجارة ،واملياه .يمكن االطالع على الكتاب اإلحصائي السنوي للدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل:
http://www.sesric.org/publications-syb.php
توقعات نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر( )SWOTحول البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي
تم إطالق آفاق وتحديات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :سلسلة توقعات
نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر من قبل سيسرك لتقديم حقائق مقتضبة عبر
قطاعات اجتماعية واقتصادية متعددة إللقاء الضوء على أداء وإمكانات دول املنظمة
كمجموعة ً
بناء على أحدث البيانات املتاحة والقابلة للمقارنة وبالتالي إطالع القراء على
فرص التعاون املمكنة بين دول املنظمة.
وتستخدم سلسلة آفاق وتحديات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منهج
تحديد نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر ( )SWOTلوصف وضع بلدان املنظمة
من خالل هذه املنظورات األربعة ،وذلك بمقارنة مجموعة بلدان املنظمة مع العالم
والبلدان النامية غيراألعضاء في املنظمة والدول املتقدمة.
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وتعكس األقسام املتعلقة بنقاط القوة والضعف القدرات والقيود الحالية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،بينما
تعرض األقسام الخاصة بالفرص واملخاطراملجاالت الرئيسية التي تتطلب تدخالت سياساتية فورية لتحويل الفرص
إلى نقاط قوة وتجنب املخاطرقبل أن تصبح نقاط ضعف قد تؤدي إلى إبطاء عملية التقدم االجتماعي واالقتصادي.
يمكن االطالع على توقعات سووت من خاللhttp://www.sesric.org/publications-swot.php :
اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ()OSO
منذ يناير  ،2019يقوم سيسرك بإصدار سلسلة اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون
اإلسالمي كمنشور إحصائي مواضيعي كل أسبوعين يتم تجميعه كخالصة نهائية في
آخر كل عام تحت عنوان «الكتاب اإلحصائي السنوي حول الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي» .ويغطي كل إصدار من سلسلة اآلفاق اإلحصائية فئة من الفئات
املشمولة في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي .وهي ال توفر فقط
البيانات لجميع بلدان املنظمة بالقيم اإلجمالية على مستوى هذه األخيرة والصعيد
العالمي ،حيثما أمكن ذلك ،بل وتقدم أيضا تحليالت موجزة مع األرقام التي تستعرض
أداء وتقدم بلدان املنظمة في الفئة املواضيعية املغطاة .يمكن االطالع على اآلفاق
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي من خاللhttp://www.sesric.org/publications-oso.php :
وحدة ’هل تعلم‘ ()DYN
تعكس هذه الوحدة حقائق مهمة متعلقة ببلدان منظمة التعاون اإلسالمي بطريقة
بسيطة وسهلة االستعمال.وهي تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الراهن لبلدان
املنظمة على مستوى متغير اجتماعي واقتصادي محدد وبصيغة تظهر على صفحة
واحدة فقط .ويتم تحيين وإثراء محتوى هذه املجموعة بمؤشرات مختلفة بشكل
منتظم .يمكن االطالع على وحدة «هل تعلم» من خالل:
http://www.oicstatcom.org/didyouknow.php
النشرة اإلخبارية املعنية باإلحصاءات لسيسرك
دأبت دائرة اإلحصاءات واملعلومات منذ  2010على إعداد النشرة اإلخبارية
السنوية املعنية باإلحصاءات لسيسرك .وتغطي النشرة أبرز األنشطة
التي يقوم بها سيسرك في مجال اإلحصاءات .وهذا يشمل قبل كل �شيء
األنشطة ذات الصلة باللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي وبرامج
بناء القدرات املختارة واملشاريع املضطلع بها .يمكن االطالع على النشرة
اإلخبارية املعنية باإلحصاءات لسيسرك من خالل:
http://www.sesric.org/publications-newsletter-oicstat.php

15

وحدة التوعية واملشاريع اإلحصائية ()SOPU
تعتبر وحدة التوعية واملشاريع اإلحصائية ( )SOPUمسؤولة بشكل رئي�سي عن دعم وتنسيق األنشطة واملشاريع على
مستوى تعزيزالنظم اإلحصائية الوطنية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وتحقيقا لهذه الغاية ،تعمل هذه الوحدة
أساسا مع املكاتب اإلحصائية الوطنية واإلدارات اإلحصائية في الوزارات التنفيذية والبنوك املركزية وأصحاب
املصلحة املعنيين على مستوى التنسيق وتنمية القدرات ومشاريع التوعية اإلحصائية.
اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ()OIC-StatCom
منذ عام  ،2011يتولى سيسرك دور األمانة العامة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ( .)OIC-StatComوبهذه
الصفة ،يواصل سيسرك جهوده لتنظيم الدورات االعتيادية للجنة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ( .)IsDBفهي
منصة مفيدة للغاية على غراراللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة غايتها دعم النظم اإلحصائية الوطنية ( )NSSوتعزيز
التعاون بين املكاتب اإلحصائية الوطنية ( )NSOsفي بلدان املنظمة من أجل وضع أفضل االستراتيجيات والسياسات
الوطنية وتنفيذها.

الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ( 3-2 )OIC-StatComمايو  2018أنقرة ،تركيا

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات اإلحصائية (ستاتكاب)
يحاول برنامج بناء القدرات اإلحصائية (ستاتكاب) للجهات املكونة للنظم اإلحصائية الوطنية
لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي تحديد احتياجات وقدرات املؤسسات املنتجة لإلحصاءات
الرسمية في هذه الدول من أجل تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية فيها .ساهم برنامج بناء القدرات
اإلحصائية ،الذي تم طرحه في أوائل عام  ،2007في تسهيل إجراء أكثر من  400نشاط إحصائي
بما في ذلك ورش عمل واجتماعات ودورات إحصاءات قصيرة األمد وزيارات دراسية وبعثات فنية
لصالح اآلالف من الخبراء املعنيين في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
للمزيد من املعلومات حول برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات اإلحصائية ،يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.oicstatcom.org/statcab.php
تشمل الوظائف األخرى لوحدة التوعية واملشاريع اإلحصائية ما يلي:
• تطويرمشاريع موجهة نحو تحسين النظم اإلحصائية الوطنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
• إقامة عالقات تعاون مع اإلدارات اإلحصائية للمنظمات الوطنية واإلقليمية الدولية
• الحفاظ على اتصاالت وروابط شبكية مستمرة ومباشرة مع الجهات املكونة لوكاالت النظم اإلحصائية الوطنية.
وفيما يلي بعض املشاريع التي اضطلع بها سيسرك بالتعاون مع منظمات دولية ،وهي مجمعة وفقا للمواضيع ذات
الصلة.
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الصحة ومكافحة التبغ
دمج ’األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح‘ في املسوح
الوطنية في دول منظمة التعاون اإلسالمي
األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ( )TQSهي إحدى
عناصر نظام مراقبة التبغ العالمي ( ،)GTSSالذي
تم تطويره من قبل منظمة الصحة العاملية ()WHO
ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCوشركاء
آخرين ملساعدة الدول على وضع برامج ملراقبة
مكافحة التبغ ورصده.
وفقا للقرارات الصادرة عن اللجنة اإلحصائية ملنظمة
التعاون اإلسالمي ذات الصلة ،يسهل سيسرك
مخططات اإلدماج استنادا إلى الشروط التي حددتها
كل من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
ومؤسستها اعتبارا من عام  .2014وقد أكدت العديد
من دول املنظمة التزامها بدمج األسئلة اآلنفة الذكرفي
مسوحاتها الوطنية الجارية وضمان تنفيذها بانتظام.
ومنذ عام  ،2016دأب سيسرك على عقد ورش عمل
منتظمة بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العاملية
ومراكزمكافحة األمراض والوقاية منها ومؤسستها.

ورشة عمل حول «ترجمة بيانات األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح إلى إجراءات عملية»
 15-12نوفمبر 2018أنقرة ،تركيا
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إحصاءات املالية
تطويرقاعدة بيانات صناعة التمويل اإلسالمي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

ورشة عمل حول ’التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية‘
 31أكتوبر 2 -نوفمبر 2018أنقرة ،تركيا

وفقا للقرارات الصادرة عن اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،بادر سيسرك بهذا املشروع الذي يهدف إلى
تحديد مجموعة املؤشرات املمكنة الستضافتها في املرحلة األولى ،ووضع منهجية موحدة لجمع البيانات والتعاون مع
الجهات الوطنية واإلقليمية والدولية املعنية لجمع وتصنيف وضمان الجودة ونشر البيانات حول صناعة التمويل
اإلسالمي.
ُ
ً
وكمحاولة أولية إلنشاء قاعدة البيانات ،أدمجت املؤشرات التي تتعلق أساسا بحجم وهيكلة قطاع التمويل اإلسالمي
في قاعدة بيانات أويستات تحت فئة «الخدمات املصرفية واملالية اإلسالمية».
ومن خالل التعاون مع مختلف أصحاب املصلحة على الصعيدين الوطني والدولي ،مثل االنضمام إلى فريق العمل
املشترك بين األمانات املعني بالحسابات القومية ( )ISWGNAوفرقة العمل املعنية بالتمويل اإلسالمي التي أنشأتها
الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة بمشاركة أصحاب املصلحة الوطنيين واإلقليميين والدوليين ذوي الصلة ،تعمل
األمانة العامة على متابعة التطورات في مجال إحصاءات التمويل اإلسالمي وتعزيز التآزر لتحسين جودة البيانات
املالية اإلسالمية والبنية التحتية السليمة لتحسين إنتاج البيانات ونشرها.
إحصاءات التمويل اإلنمائي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

ورشة عمل حول ’إحصاءات التمويل اإلنمائي‘
 13-12يوليو  2017أنقرة ،تركيا
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في عام  ،2017انضم سيسرك إلى فرقة
العمل املعنية بالدعم الرسمي التام
للتنمية املستدامة ( )TOSSDبتنسيق
من منظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي ويواصل تنظيم أنشطة
بناء القدرات اإلحصائية لتعزيز جمع
إحصاءات املساعدة اإلنمائية ومقارنتها
ومعالجتها ونشرها في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي.

ً
باإلضافة إلى ذلك ،ووفقا للقرارات الصادرة عن اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،أعد سيسرك مسحا
حول «تخطيط واقع املساعدة اإلنمائية والتعاون في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي» وقام بتوزيعه على
بلدان املنظمة.ومن خالل التعاون بين سيسرك ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصاديُ ،عقدت ورشة عمل
مشتركة في عام  2017بهدف تقديم املفاهيم األساسية واملنهجيات املتعلقة بإحصاءات التمويل اإلنمائي ،وتحديد
العقبات والتحديات القائمة التي تحول دون إدماج إحصاءات التمويل اإلنمائي في النظم اإلحصائية الوطنية في
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وإعداد التقارير بشأن البيانات ،باإلضافة إلى تبادل الخبرات واملمارسات الفضلى
فيما بين الدول املشاركة.

أهداف التنمية املستدامة ()SDGs
متابعة خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015ومسح امليول املتعلق بأولويات أهداف التنمية املستدامة للبلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
إدراكا لتزايد الطلب على البيانات التفصيلية
والصادرة في حينها لرصد التقدم املحرز
بخصوص أهداف ومقاصد خطة التنمية
ملا بعد عام  2015وتمشيا مع القرارات
ذا الصلة الصادرة عن الكومسيك ،قام
سيسرك بإعداد وتوزيع مسح لتحديد
أولويات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
فيما يتعلق باألهداف الـ 17ومقاصدها
الـ 169ومؤشراتها الـ 230في أغسطس
.2016
وبناء على األجوبة الواردة ،أعد سيسرك تقريرا بعنوان «نتائج مسح امليول املتعلق بأولويات أهداف التنمية املستدامة
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي» .ووفقا للنتائج ،أعطى أكثر من نصف املجيبين أولوية «عالية» لثمانية
من أهداف التنمية املستدامة في ترتيب القضاء على الفقر ،والصحة الجيدة والرفاه ،والحد من الجوع ،والتعليم
الجيد ،واملساواة بين الجنسين ،والعمل الالئق والنمواالقتصادي ،والصناعة واالبتكاروالبنية التحتية ،والعمل
من أجل املناخ.
ُ
باإلضافة إلى ذلك ،طلب من سيسرك عن طريق قرارات الكومسيك الالحقة إعداد تقرير سنوي عن التقدم املحرز
ً
على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة الثمانية التي ذكرت سابقا ليتم
تقديمه إلى الدورات الوزارية للكومسيك.
وفي هذا الصدد ،سيقدم سيسرك تقريرا إلى الدورات السنوية للكومسيك عن التقدم املحرز في تحقيق أهداف
التنمية املستدامة لبلدان املنظمة فيما يخص أهداف التنمية املستدامة الثمانية ذات األولوية ً
بناء على البيانات
املتاحة في قاعدة بيانات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة للشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة ،وسيواصل
تنظيم أنشطة بناء القدرات اإلحصائية مع التركيز على األهداف املعنية لفائدة الجهات املكونة للنظم اإلحصائية
الوطنية لبلدان املنظمة في إطاربرنامج هذه األخيرة لبناء القدرات اإلحصائية.
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دائرة التدريب والتعاون الفني
في مجال التدريب والتعاون الفني ،يسهر سيسرك على ربط عالقات تعاون قوية ووثيقة مع املؤسسات الدولية
واإلقليمية والوطنية ذات الصلة بهدف توفير فرص تدريب عالية املستوى لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي .وفي هذا السياق ،يسهل املركز عملية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول األعضاء في املنظمة مع مواءمة
جدول أعمالها في مجال التعاون مع برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام  :2025برنامج العمل وخطة العمل
ألهداف التنمية املستدامة لعام .2030
وعالوة على ذلك ،يلعب املركز دورا ً
بناء في تسهيل التعاون بين بلدان الجنوب على مستوى املنظمة ،بحيث أصبح
تبادل املعرفة داخل هذه األخيرة وكذلك التبادل الوظيفي للتجارب املفيدة بين املؤسسات الوطنية أحد سبل التعاون
املهمة داخل منظمة التعاون اإلسالمي.ويتم تنفيذ هذا الدور بطرائق مختلفة مثل التدريب ،والزيارات الدراسية،
والدعم الفني ،وتبادل املمارسات الفضلى ،وتنمية املهارات والربط الشبكي بشأن مجموعة واسعة من املجاالت
االجتماعية واالقتصادية.

الصحة
برنامج ابن سينا لبناء القدرات في مجال الصحة
قام سيسرك بتطوير برنامج ابن سينا لبناء القدرات في مجال الصحة في بداية
 2010من أجل النهوض بعملية توفير الخدمات الصحية في البلدان األعضاء
باملنظمة واملمارسات املتعلقة بها .وفي إطار هذا البرنامج ،بدأ املركز بعقد
دورات تدريبية وورش عمل قصيرة املدى تتعلق باحتياجات وقدرات وزارات
الصحة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .بحيث يحلل املركز
هذه االحتياجات والقدرات من خالل الردود على الدراسات االستقصائية ذات
الصلة ويرسل خبراء في مجال الصحة فيما بين هذه البلدان ألداء البرامج التدريبية الالزمة.
تحالف ابن سينا للمنظمات غيرالحكومية املشتغلة في مجال الصحة
تأسس تحالف ابن سينا للمنظمات غير الحكومية املشتغلة في مجال الصحة
خالل الورشة التي نظمها سيسرك بشأن «دور املنظمات غير الحكومية في
تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة
 »)SHPA( 2023-2014بتاريخ  8-7أبريل  2014في مقره بأنقرة ،تركيا ،وجاء
إطالق هذا التحالف ليكون بمثابة وسيلة من وسائل املساهمة في تحقيق رؤية «مجتمع منظمة التعاون اإلسالمي
السليم صحيا».
وقد توخى برنامج العمل االستراتيجي العديد من نقاط العمل التي من املمكن أن تضطلع بها بعض املنظمات غير
الحكومية لتنفيذ البرنامج .وفي هذا الصدد ،يعد التحالف منصة تجمع ممثلين عن املنظمات غير الحكومية العاملة
في املجاالت ذات الصلة بالحقل الصحي في البلدان األعضاء في املنظمة .للمزيد من املعلوماتwww. oichealth.info :
شبكة الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل ()OIC RMNCH Network
تتألف شبكة منظمة التعاون اإلسالمي املعنية بالسكان والصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل من خبراء
متعددي التخصصات من مختلف مناطق املنظمة ،وهؤالء الخبراء منخرطون بفعالية في الجهود الجماعية من
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أجل توليد املعارف وتبادلها واستخدامها لتحقيق برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال
الصحة  )OIC SHPA( 2023-2014وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ( .)SDGsصدر تكليف هذه الشبكة
بقرار من املؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الصحة املنعقد في جاكرتا في أكتوبر  .2013واستجابة لذلك ،اشترك
صندوق األمم املتحدة للسكان مع كل من األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي وسيسرك في إنشاء هذه الشبكة.

البيئة واملياه
برنامج بناء القدرات في إدارة املوارد املائية بناء القدرات في إدارة املوارد املائية
وضع سيسرك برنامج بناء القدرات في مجال إدارة املوارد املائية ( )Water-CaBبهدف تعزيز
قدرات املوارد البشرية في الدول األعضاء .ويهدف البرنامج أيضا للعب دور فاعل في تسهيل
تبادل املعرفة والخبرات وأفضل املمارسات في مجال املياه بين الدول األعضاء ،وبالتالي
املساهمة في تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه.
برنامج بناء القدرات في مجال البيئة ()Environment-CaB
باعتبار البيئة أحد املواضيع التي تح�ضى باألولوية على جدول أعمال منظمة التعاون
اإلسالمي ،وضع سيسرك برنامج بناء القدرات في مجال البيئة من أجل تعزيز تغييرات
نمط الحياة البيئية املستدامة ،وبالتالي تحسين وضع البيئة في الدول األعضاء في املنظمة.
ولتحقيق أهدافها املتوقعة واملتمثلة في تشجيع البلدان األعضاء في املنظمة لتكون على
وعي من الناحية البيئية ،ينظم املركز برامج تدريبية قصيرة األجل حول البيئة منذ عام  2011تعنى باحتياجات
وقدرات السلطات البيئية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
الشبكة اإللكترونية ملراكزالتميزالتابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي املعنية باملياه ()OIC Water Network
تسهل شبكة املياه التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي وتشجع البحث املشترك وتشارك املعرفة وتبادل الخبرات من
خالل ربط مراكزالتميزداخل املنظمة في علوم املياه والسياسات واإلدارة وتطويرالتكنولوجيا من أجل تحديد حلول
لتحديات املياه في جداول األعمال الوطنية والدولية لقادة منظمة التعاون اإلسالمي.ويتألف أعضاء هذه الشبكة من
مراكز التميز في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تم اختيارها وفقا للخبرة املتراكمة في مجاالت التركيز
وسجل املنشورات و/أو تنسيق البحوث ذات الصلة.

الزراعة واألمن الغذائي
ال يمكن إنكاردور الزراعة في االقتصاد العالمي .فالزراعة ال توفراملواد الغذائية واملواد األولية فقط ولكنها توفرأيضا
فرص عمل لنسبة كبيرة من السكان .ومع ذلك،
في حين أن بعض البلدان تتمتع بأحدث الوسائل
التكنولوجية والقدرات امليكانيكية في مجال
الزراعة ،ووفقا لذلك تخفض من نسبتها في القوى
العاملة ،ال تزال البعض منها ،ممن تعاني من الفقر
املدقع والجوع ،تواجه مشاكل متعلقة بالكفاءة في
القطاع الزراعي نظرا لعدم وجود تقنيات زراعية
متطورة وفعالة لزيادة املردودية .ومن أجل تعزيز
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القدرات في املناطق الزراعية في البلدان األعضاء في املنظمة ،بادر سيسرك ببرنامج بناء القدرات في مجال الزراعة
( )OIC-AgriCaBوبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتدريب في مجال القطن (.)OIC-CTP
برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات الزراعية ()OIC-AgriCaB
بادر سيسرك ببرنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات في مجال الزراعة( (�OIC-Agri
 )CaBوذلك ملا يتمتع به من خبرة في املساهمة في املؤتمرات الوزارية ملنظمة التعاون اإلسالمي
حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية» .ومن املتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز قدرات
املؤسسات ذات الصلة في البلدان األعضاء في املنظمة في مجموعة واسعة من املجاالت مثل
التقنيات الناجعة لألرا�ضي وإدارة املياه والثروة الحيوانية ومصايد األسماك وتربية األحياء
املائية واألمن الغذائي .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم إنشاء قاعدة لتبادل أفضل املمارسات.
برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتدريب في مجال القطن ()OIC-CTP
قام سيسرك بوضع برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتدريب في مجال القطن (OIC-
 )CTPفي إطارتنفيذ خطة العمل الخمسية ملنظمة التعاون اإلسالمي حول القطن وذلك
لتنظيم دورات تدريبية قصيرة وطويلة األمد بالتعاون الوثيق مع مراكزالتميزاملتخصصة
في األبحاث والتدريب في مجال القطن في البلدان األعضاء في املنظمة.

العمالة والضمان االجتماعي
برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم والتدريب املنهي ( )OIC-VETعمل سيسرك على وضع
وتصميم برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم والتدريب املنهي باألساس من أجل تحسين جودة
التعليم والتدريب املنهي في القطاعين العام والخاص ،وذلك بهدف دعم وتعزيز فرص األفراد في الدول
األعضاء لتنمية معارفهم ومهاراتهم وبالتالي املساهمة في تنمية وتنافسية االقتصادات وتسهيل تبادل
املعرفة بين الدول األعضاء في املنظمة.
ويشكل هذا البرنامج دعما قويا ألنشطة الدول األعضاء في املنظمة من خالل تحسينه لكفاءات ومهارات االفراد وفقا
الحتياجات وأولويات أسواق العمل وذلك عن طريق الشراكات البينية على املستوى املؤس�سي .كما يركزالبرنامج على
زيادة إمكانية االستفادة من التعليم والتدريب الفني واملنهي والرفع من جودته ،ويوفر فرصة للمنظمات املنخرطة
في هذا املجال لبناء شراكات ضمن نطاق منظمة التعاون اإلسالمي ،وتبادل أفضل املمارسات ،وزيادة خبرات
العاملين فيها وتنمية مهارات وكفاءات املشاركين.ويغطي البرنامج مجاالت التدريب املدرجة في البرامج الوطنية للدول
األعضاء املعنية بالتدريب عن طريق اعتماد منظور عبر وطني بما يتما�شى مع األولويات الوطنية للدول األعضاء.
للمزيد من التفاصيل حول برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم والتدريب املنهي ،يمكن االطالع على املوقع التالي:
http://www.oicvet.org
برنامج بناء القدرات في مجال الصحة والسالمة املهنية ()OSHCaB
أدرجت استراتيجيات مكافحة املخاطر والوقاية منها في جدول أعمال الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
لضمان ظروف عمل تراعي الجانب الصحي وتوفر األمن لجميع العمال .وفي هذا الصدد ،تمت املبادرة ببرنامج بناء
القدرات في مجال السالمة والصحة املهنية ملعالجة االحتياجات البارزة والطرق التي من شأنها تحسين السالمة
والصحة في أماكن العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية ()OIC-OSHNET
شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية ( )OIC-OSHNETهي شبكة عابرة
للحدود الوطنية ،تم إطالقها بهدف إقامة عالقات تعاون أوثق لتبادل املعارف والخبرات
والتكنولوجيات الحديثة وإجراء أبحاث وتداريب مشتركة وتبادل املمارسات الجيدة وإطالق
مبادرات ومشاريع وبرامج جديدة في مجال السالمة والصحة املهنية بين املؤسسات املماثلة
املحلية والوطنية واإلقليمية ،وأيضا الباحثين واملمارسين في مجال الصحة والسالمة املهنية
والسلطات الوطنية ،وصناع السياسات ومؤسسات الضمان االجتماعي ومنظمات أرباب
العمل والعمال النشطة في هذا املجال في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة ()OIC PESNET
نظرا للتطورات األخيرة والحركية التي يشهدها سوق العمل والحياة العملية على الصعيدين الوطني والدولي ،أصبح
التعاون فيما بين البلدان أمرا ال غنى عنه من أجل تبادل قدر هائل من الخبرات في املجاالت الحيوية للمساهمة في
االستراتيجيات الوطنية للحد من البطالة ،بما في ذلك الخبرة في دعم بناء القدرات ،وتطويراالستراتيجيات واملشاريع
والتخطيط للبرامج ،وتعبئة املوارد والقدرة على التوجيه.
وفي هذا السياق ،تهدف شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة إلى تحسين خدمات التوظيف
العامة في البلدان األعضاء بما يتما�شى مع إطارمنظمة التعاون اإلسالمي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية
االجتماعية الذي تم اعتماده خالل املؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء العمل الذي عقد بتاريخ  26-23أبريل  ،2013في
باكو ،أذربيجان.
برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي للتدريب الداخلي ()OIC Intern
يعتبر برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتدريب الداخلي برنامجا تدريبيا دوليا يهدف
إلى توجيه الشباب في عملية التخطيط ملسارهم املنهي من خالل تعزيز املعارف
األكاديمية املكتسبة أثناء دراستهم باملمارسة العملية .ويتمثل الغرض من هذا البرنامج في املساهمة في تنمية قدرات
الشباب املعرفية واملهارية ،وذلك لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل والنهوض بنوعية القوى العاملة على املدى الطويل
وتعزيزالتنافسية االقتصادية القتصادات البلدان األعضاء.
للمزيد من املعلومات حول املشروع ،يمكن االطالع على الرابط التاليhttp://www.oicintern.org :
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االقتصاد واملالية والتجارة
برنامج بناء قدرات البنوك املركزية ()CB-CAB
كجزء من الجهود املبذولة لتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين
املؤسسات للتخفيف من اآلثار السلبية لألزمات املالية العاملية
والصدمات في األسواق املالية الدولية على اقتصادات الدول
األعضاء ،بادرسيسرك ببرنامج بناء قدرات البنوك املركزية في أوائل عام  .2009وفي هذا اإلطار ،ينظم سيسرك برامج
تدريبية قصيرة املدى بخصوص احتياجات وقدرات البنوك املركزية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
فيما يتعلق بالقضايا املالية والتجارية ،صمم سيسرك أيضا عدة برامج أخرى لبناء القدرات ،مثل:
• برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء قدرات األسواق املالية (،)OIC-SEP

•
• برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء قدرات الخزانة املالية (،)OIC-T-CaB
• برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء قدرات األنظمة التجارية متعددة األطراف (.)MTS-CaB
برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء قدرات سلطات املنافسة (،)OIC-CA-CaB

الدبلوماسية
برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات الديبلوماسية ()Diplomacy-CaB
صارت الدبلوماسية تعرف باألداة الرئيسية التي من شأنها تحقيق هدف السياسة الخارجية
املتمثل في التأثير على الدول والتكتالت لضمان الحصول على دعمها بكل الوسائل .كما لها
دور كبير في توجيه العالقات الدولية من خالل وساطة دبلوماسيين محترفين في قضايا صنع
السالم ،والحروب ،والتجارة ،والبيئة ،واالقتصاد ،والثقافة ،وحقوق اإلنسان .وعليه ،بادر
سيسرك بتنظيم دورات تدريبية متعلقة بالدبلوماسية لتطوير عالقة قوية بين أصحاب
املصالح الدبلوماسية وخاصة وزارات الخارجية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

املعلومات واالتصاالت والنقل
في عالم اليوم ،حيث بلغت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات مستويات جد متقدمة من التطور ،تحمل فترة
التغييرات الجذرية الجارية التي تؤثر على جميع البلدان واالقتصادات من دون أن تعتمد على مستوى تنميتها،
تدفقات املعلومات إلى املستوى الدولي وتتطلب إعادة تصميم املوازانات العاملية.ومن املهم أيضا الوصول إلى معايير
الجودة املتوقعة من خالل استخدام أحدث التكنولوجيا ألهداف االتصاالت لتلبية جميع أنواع االحتياجات من
الخدمات املتعددة األطراف في أيامنا هذه.
برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات في مجال خدمات البريد ( )OIC-PSCaBأطلق سيسرك برنامج
منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات في مجال خدمات البريد للرفع من مستوى التعاون في القطاع البريدي بين
البلدان األعضاء بصورة منتظمة ،وموثوقة وسريعة مع أعلىجودة للخدمة ،وزيادة تنويع الخدمات املقدمة
للبلدان األعضاء ،وتحقيق ونقل النظام والتكنولوجيا والخبرات من أجل ضمان تبادل أفضل املمارسات ،وتوفير
التدريب في املوقع لصالح موظفي اإلدارات البريدية واملساهمة في التفاعل الثقافي بين البلدان.
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فريق الخبراء املعني بالتحول الرقمي ()DT
في إطارجدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا لعام  2026الذي تم تبنيه خالل القمة
األولى للمنظمة حول العلوم والتكنولوجيا والتي عقدت في أستانا ،كازاخستان ،في يومي  11-10سبتمبر ،2017تمثلت
املساهمة الفكرية لـفريق الخبراء املعني بالتحول الرقمي في تشكيل مركز تفكير لعموم منظمة التعاون اإلسالمي من
أجل اإلبالغ عن الوضع الحالي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في بلدان املنظمة واقتراح وإسداء املشورة
واستكشاف السبل املستقبلية بشأن التحول الرقمي ،والبحث عن أفضل املمارسات والقدرات في بلدان املنظمة
واملبادرة بأنشطة ضمن نطاق أعمال ووالية منظمة التعاون اإلسالمي ملشاركة قصص النجاح هذه.

السياحة
لقد صارت السياحة الدولية أحد أهم النشاطات االقتصادية وتلعب دورا مهما في خلق فرص للعمل وتحقيق
النمو االقتصادي في العديد من الدول.لذلك تحظى باهتمام كبير عند صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية في
العديد من البلدان النامية ،كما نجدها على جدول أعمال العديد من املؤتمرات الدولية املعنية بالتنمية املستدامة
املنعقدة مؤخرا .والفشل في إدراج السياحة في هذه االستراتيجيات يعني إغفال حقيقة أنها واحدة من أكبر األنشطة
االقتصادية ،وبال شك ،األكثرتنوعا وإبداعية.
برنامج بناء القدرات في مجال السياحة ()TR-CAB
بالنظرإلى تنوع وغنى التراث الطبيعي والجغرافي والتاريخي والثقافي ملجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي ،فهي تزخر
في الواقع بإمكانيات هائلة تسمح لها بتنمية قطاع سياحي دولي مستدام.لكن باعتبارالحصة املتواضعة التي تحظى بها
منطقة املنظمة في أسواق السياحة العاملية وتركيز النشاط السياحي في عدد قليل من بلدان املنظمة ،يبدو أن جزءا
كبيرا من املقومات السياحية ملنطقة املنظمة ال تزال غير مستغلة.ومن أجل تعزيز القطاع وتبادل الخبرة فيما يتعلق
بالسياحة والتحديات القائمة في هذا الصدد ،بادرسيسرك إلى وضع برنامج بناء القدرات في مجال السياحة.

التعاون الفني
يلعب سيسرك دورا رئيسيا في تعزيزشبكات التعاون بين املؤسسات ذات الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي .ولتحقيق هذه الغاية ،يتعاون بشكل قوي ووثيق مع أكثر املنظمات الدولية واإلقليمية صلة بهدف تسخير
منتديات رفيعة املستوى للمؤسسات املعنية إلنشاء شراكة ديناميكية مع مختلف أصحاب املصلحة من أجل
املشاركة املنهجية للمعارف والخبرات التنموية من خالل وسائل مختلفة .وفي هذا الصدد ،شارك سيسرك بنشاط في
مختلف محافل منظمة التعاون اإلسالمي واملحافل الدولية من أجل تحسين تنسيق أنشطته مع أصحاب املصلحة
وتحديد تدخالته في السعي للمساعدة في جهود الحكومات في مجال إدارة التغييرمن أجل مساعيها التنموية.

25

اجتماع وكاالت التعاون الفني للحوار
يهدف اجتماع الحوار لوكاالت التعاون الفني في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى تعزيز التعاون بين
وكاالت التعاون الفني من خالل توسيع وتعزيزالشراكات لتحقيق نتائج مستدامة.كما يتيح اجتماع الحوارللمشاركين
فرصة تشارك مساهمتهم الفعلية واملحتملة في مجال التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثالثي لصالح الدول
األعضاء واالتفاق على املشاريع املشتركة والحلول العملية املبتكرة التي يمكن تنفيذها على أساس ثنائي ومتعدد
األطراف وفي إطارالشراكات والشبكات املؤسسية املختلفة من أجل املساهمة على أفضل وجه في تنفيذ برنامج عمل
منظمة التعاون اإلسالمي لعام  2025وجدول أعمال التنمية املستدامة لعام . 2030وهنا ،باعتباره شريكا ومساهما
فنيا في املنصة منذ فترة طويلة ،يقدم سيسرك الدعم الفني واملوضوعي لكل من االجتماع وعملية تنفيذ خارطة
الطريق.
االجتماع التنسيقي السنوي ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي
ن
ي
يمثل االجتماع التنسيقي السنو ملؤسسات منظمة التعاو اإلسالمي( (�AC
 )MOIمنصة تتيح فرصة أمام مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز
أدائها فضال عن تعزيز التنسيق وأواصر التآزر فيما بينها على نحو أوثق.
وخالل اجتماعاتها املنتظمة ،تقوم املؤسسات بمراجعة وتقييم حالة تنفيذ
اإلجراءات املشتركة املتفق عليها ملصفوفة التحديث للبرامج واملشاريع التي
سيتم تنفيذها للفترة القادمة.وهنا ،يشارك سيسرك في االجتماع ويساهم
فيه من خالل تقديم تقرير حول األنشطة املنجزة واقتراح مشاريع ومبادرات
جديدة ليجري العمل على تنفيذها من خالل العمل املشترك مع مؤسسات املنظمة ذات الصلة.
االجتماعات التنسيقية بين منظمة التعاون اإلسالمي واألمم املتحدة
تعقد االجتماعات التنسيقية العامة بين منظمة التعاون اإلسالمي  -األمم املتحدة كل سنتين لتشجيع وتعزيزالتعاون
بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة .وفي هذا الصدد ،يشارك سيسرك بصفته
الجهة التنسيقية للمنظمة فيما يتعلق بأنشطة التعاون الفني بهدف تشجيع وتعزيزالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة
ذات الصلة لتنظيم أنشطة مشتركة من شأنها أن تكون إضافة إلى الجهود املتخصصة للخبراء بشكل عام وتلعب دورا
مهما في تحسين رأس املال البشري في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
املنتدى اإلقليمي للتواصل الشبكي
تم إطالق املنتدى اإلقليمي للتواصل الشبكي حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي للدول العربية
وأوروبا ورابطة الدول املستقلة في عام  2016تحت إشراف مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي والبنك اإلسالمي للتنمية .وباعتباره شريكا ومساهما في مجال التعاون
فيما بين بلدان الجنوب منذ فترة طويلة ،قدم سيسرك حتى اآلن الدعم الفني واملوضوعي للمنتدى .
مذكرات التفاهم واالتفاقيات
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وقع سيسرك على عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من املؤسسات ،الوطنية
منها والدولية ،ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي واملنظمات غيرالحكومية
ذات الصلة .تحدد هذه الوثائق الترتيبات املتعلقة بالتعاون الثنائي واملتعدد
األطراف الذي يصب في صالح الدول األعضاء في املنظمة ،وتغطي مجاالت
مثل التعاون الفني وبناء القدرات وتنفيذ البرامج واملشاريع.

املشاريع واملبادرات التنموية
يولي سيسرك عناية فائقة إلجراء مشاريع معينة واملساهمة فيها على مستوى املنطقة وأخرى قطرية يكون فيها التعاون
فيما بين بلدان الجنوب بمثابة أداة رئيسة للتعاون تتشاطرها الدول املستفيدة واملزودة.وعالوة على ذلك ،تتجلى
جهود سيسرك من خالل التمويل املشترك وتقديم املساعدة الفنية للمشاريع التي تم تطويرها لصالح بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي مثل غامبيا وأوغندا وباكستان والسودان وبنغالديش وموريتانيا وليبيا حيث ينخرط الشركاء
وأصحاب املصلحة املحليون والدوليون بشكل مشترك في تحقيق النتائج املتوقعة.
مبادرة «بناء»
ينفذ املركز برنامج «بناء» بالشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية ( )IsDBوالبرنامج الليبي لإلدماج والتنمية ()LPRD
بهدف دعم الجهود الوطنية التي تبذلها ليبيا لتحقيق اإلصالح االجتماعي واالقتصادي ،وذلك من أجل تحقيق النتائج
املتوقعة من املشاريع الفرعية التي وضعت لتلبية احتياجات الدولة في مختلف املجاالت.
التأهب لحاالت الطوارئ الصحية واالستجابة لها
تم إطالق مشروع تعزيزالتنسيق وبناء القدرات في مجال التأهب لحاالت الطوارئ الصحية واالستجابة لها في الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في عام  2017لتشجيع التعاون في مجال الطوارئ الصحية بين الدول األعضاء
في املنظمة .ومن خالل التعاون بين كل من وزارة الصحة االتحادية السودانية ووزارة الصحة التركية وسيسرك
والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) ،يقدم هذا املشروع فرصة لتعزيز التنسيق وبناء القدرات بخصوص
التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية في الدول األعضاء في املنظمة.
تحسين السالمة والصحة املهنية في موريتانيا
الهدف الرئي�سي من املشروع املتعلق بـ «تحسين السالمة والصحة املهنية في موريتانيا» هو تنمية قدرات املكتب
الوطني للصحة املهنية في موريتانيا ومستوصفاته في مجال السالمة والصحة املهنية وتطويرهيكل تشريعات السالمة
والصحة املهنية في البلد.
تنمية قدرات املجمعات التكنولوجية
الهدف العام من تنمية قدرات مدينة أفريقيا التكنولوجية في السودان هواملساهمة في مجهودات الحكومة السودانية
في تطوير قدرات مدينة أفريقيا التكنولوجية في حضانة التكنولوجيا .والنتيجة الرئيسية للمشروع هي إنشاء مركز
حضانة ونموذج مجمع التكنولوجيا ،بما في ذلك رأس مال بشري مؤهل ،والذي سيسهم في التقدم العلمي والنمو
االقتصادي في السودان.
مشروع تنمية العمالة وريادة األعمال لفلسطينيي سوريا
أطلق سيسرك بالتعاون مع عدد من شركائه مشروع «تنمية العمالة وريادة األعمال لفلسطينيي سوريا  -سبييد»
خالل الدورة الوزارية الثالثة والثالثين للكومسيك.ويشدد املشروع على االهتمام املتبادل بين املؤسسات الشريكة
لتعزيز فعالية جهودها اإلنمائية التي ستكون بمثابة محرك للتمكين االقتصادي ومرونته للشباب الذين يعيشون في
بيئة تنخرها الهشاشة أو حاالت العنف أو الصراعات املتواصلة.
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