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 اإلسالمي التعاون منظمة
  واالجتماعية االقتصاديةو  اإلحصائية األبحاث مركز

اإلسالمية للدول والتدريب
 

 منظمة أكرب ثاين اإلسالمي التعاون منظمة تعترب 
 يف وتضم املتحدة، األمم بعد دولية حكومية
 موزعة عضوا دولة) 57( ومخسني سبعا عضويتها

أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا  - قارات أربع على
اإلسالمي كمجموعة سدس  تعاوندول منظمة المتثل  حيثالالتينية. 

املنظمة الصوت  عتربالعامل. وتإمجايل سكان مساحة العامل وأكثر من مخس 
 والتناغم للسلم تعزيزا مصاحله صونتسعى لو اجلماعي للعامل اإلسالمي 

  الدوليني.

من أجل دعم عملية التعاون االجتماعي و 
واالقتصادي والتنمية بني البلدان األعضاء يف 
منظمة التعاون اإلسالمي، يعمل مركز األحباث 

عية والتدريب االجتماواالقتصادية و  اإلحصائية

. نظمة التعاون اإلسالميمل جهاز فرعيكسالمية (مركز أنقرة)  للدول اإل
. واملهمة األساسية 1978 يونيو يف أنقرة يف مهامه أداء يف املركز وشرع

 :ملركز أنقرة هي كاآليت اليت وضعت
ومعلومات  جتماعيةالقتصادية واالحصاءات ااإلع وجتهيز ونشر مج )1

  ؛جل استخدامهامن أو  عن البلدان األعضاء
دول يف ال دراسة وتقييم التطورات االقتصادية واالجتماعية) 2

ا قرتحات اخلروج مب علىاألعضاء للمساعدة  بدء وتعزيز التعاون من شأ
  فيما بينها؛ 

يف جماالت خمتارة موجهة لتلبية احتياجات  برامج تدريبيةتنظيم ) 3
  الدول األعضاء، األهداف العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي.
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 دوائر مركز أنقرة
  

  

نظمة التعاون مل االقتصاديةو االجتماعية  لألحباثالرئيسي  اجلهاز وصفهب
م حول خمتلف القضايا األنشطة البحثيةب القيام مركز أنقرةيتوىل ، اإلسالمي  اليت 

على  السائد حتليل الوضع دف منظمة التعاون اإلسالمي البلدان األعضاء يف
 اختاذهايتعني  مناسبة ةيسياسإجراءات  واقرتاح، منظمة التعاون اإلسالمي مستوى
املناطق  اإلسالمية يف بلدانالفيما بني  التعاونتعزيز مواجهة التحديات و  من أجل
 مثل التعاون اجملاالت ذات األولويةركز يستهدف امل، هذا السياق يفو . املعنية

الفقر والبيئة والعلوم والتكنولوجيا، والنقل، والصحة و  والتجارة والتعليم االقتصادي
إعداد خالل  واسعة من مبهام يقوم املركز، يف هذا اإلطارو  والسياحة.والزراعة، 

اليت  االجتماعية واالقتصادية حول العديد من القضايا رئيسيةنية ف لفيةخ تقارير
ذات الصلة،  منظمة التعاون اإلسالمي مؤمترات جدول أعمال وضعت على

 إعداد ونشرب مركز أنقرةيقوم  األنشطة، وباإلضافة إىل هذه. السنويةجتماعات االو 
  األعضاء. الدول لصاحل جماالت واليته يفاملنشورات األخرى الدوريات و 

 
لإلحصاءات االجتماعية  الرئيسي البنكأنقرة  مركز ميثل، اتاإلحصاءيف جمال 
، وألجلها منظمة التعاون اإلسالميلبلدان األعضاء يف ا عنواملعلومات  واالقتصادية

يف هذا الصدد، يقوم و . يةمشولاألكثر إحصائية يانات بقاعدة  توفر علىحيث ي
املركز جبمع ونشر، من خالل استخدام أحدث تقنيات البيانات االجتماعية 

منظمة التعاون دولة عضو يف  57ساسية عن األعلومات وامل الضروريةواالقتصادية 
ا أن جتعلها أكثر اطالعا اليت  اإلسالمي ن إمكانات واحتياجات كل عمن شأ

  .وخطط التكامل يةالتعاون هامشاريع صياغةمنهما، وبالتايل، تسهيل 

 

قوية تعاون  عالقاتإنشاء  مركز أنقرة يتوىل، فينوالتعاون ال جمال التدريب يف
عالية  تدريب توفري فرص دف واإلقليمية ذات الصلة املنظمات الدوليةثيقة مع و و 

منظمة التعاون  البلدان األعضاء يف من املوظفني من لعدد متزايد املستوى
بني البلدان  هاراتوامل تبادل اخلرباتركز ، يسهل املهذا السياق يفو  .اإلسالمي

 جنوب-التعاون جنوب مبادرة إشارة إىل مع منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء يف
إىل  بلد عضو منالدراية نقل املعرفة و  خاللمن  منظمة التعاون اإلسالمي يف إطار

التعليم و  التدريب برنامج حتت مظلة هاراتوامل تبادل اخلربات ويتم تنظيم آخر.
 ).OIC-VET(للبلدان األعضاء املهين 

 األبحاث االقتصادية واالجتماعية

 التدريب والتعاون الفني

  والمعلومات  اإلحصاءات



 

  

 المهني والتدريب التعليم
يف منظمة  األعضاء للبلدان املهين التدريبالتعليم و  برنامج

وضعه مركز ) هو برنامج OIC-VET( التعاون اإلسالمي
يف عام  للكومسيك القمة االقتصاديةخالل  أنقرة، ومت إطالقه

 والتدريب املهين يف نوعية التعليم حتسني دف 2009
من  ربنامجال هذا ويعزز وسيدعم واخلاص. القطاعني العام

 م،ومهارا معارفهم األعضاء لتطوير يف الدول ألفرادا فرص
 تبادل املعارف وتسهيل لالقتصادات التنمية والقدرة التنافسية املسامهة يفوبالتايل 

 منظمة التعاون اإلسالمي. البلدان األعضاء يف بني

باإلضافة منظمة التعاون اإلسالمي  الدول األعضاء يف الربنامج أنشطةهذا  ويدعم
. هوتنفيذ املهين التدريب حملتويات الدول األعضاء مسؤولية مع احرتام، إىل إمتامها

 وأولويات وفقا الحتياجات الشعب ومهارات كفاءات إىل حتسني يهدفكما 
  .على املستوى املؤسسي البينية من خالل الشراكات أسواق العمل

 
 مركز أنقرة يتوفر، يف منظمة التعاون اإلسالمي التعليم املهين والتدريب يف ظلو 

مثل  يف جماالت ادراتمبشبكات و و نصات، وم، القدراتبرامج لبناء  عدةعلى 
تكنولوجياوالصحة و  واملالية والتجارة واالقتصاد والبيئة واملياه، والزراعة اإلحصاءات

ملزيد السياسة االجتماعية. والضمان االجتماعي و واالتصاالت، والعمل  املعلومات
التعاون اإلسالمي، يرجى يف منظمة  التعليم املهين والتدريب من التفاصيل حول

 http://www.oicvet.org :االطالع على الرابط اآليت
 
  
 

 

 

 
  



 

  

  والتكنولوجيا علومالو التعليم

أمهية   هي ذاتجودة التعليم والبحث العلمي فطور اجملتمع. ت ورحمالتعليم هو 
 االبتكار. حيركهكبرية، ومفتاح التقدم حنو اقتصاد قائم على املعرفة 

  

أكثر تنافسية يف  اقتصادذات اليوم، هناك منافسة شديدة بني الدول لتصبح 
ذو أمهية خاصة وهي  ؛مقابل بلدان أخرىكسب ميزة نسبية ويتوقف  العامل. 

للحاق بالركب يف هذا  منظمة التعاون اإلسالميبالنسبة للبلدان األعضاء يف 
داء يف أنشطة التعليم األالعامل التنافسي القتصاد املعرفة، على مدى حسن 

التدخل احلكومي يف قطاع التعليم وتشجيع البحث فإن ولذلك، والبحث العلمي. 
ج شامل يف التعليم، عامليا اليوم. هو معرتف به العلمي   من املهم أنومع اتباع 

رات للشروع يف تطوير املها علىعلم تساعدهم تفرص للشعب سياسة التعليم  توفر
 جديدة.شاريع م
  

-OIC) نظمة التعاون اإلسالميالعشري مل العمل برنامجيف إطار تنفيذ و 
TYPOA)  ،"أنقرة  مركزواصل يف جمال "التعليم العايل والعلوم والتكنولوجيا

  شطة جديدة يف إطار هذه املواضيع:القيام والشروع يف أن

  

  

: منظمة التعاون اإلسالميالترتيب األكاديمي للجامعات في بلدان "
 تقرير أولي"

  

أعد مركز أنقرة دراسة أولية حول "تصنيف اجلامعات العاملية وآثارها على البلدان 
جامعة  20اختيار دف  2007" يف عام منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء يف 

، على األوىل يف العامل جامعة 500 بنيتصبح من ن ألحمتملة يف العامل اإلسالمي 
. وقد استخدمت هذه OIC-TYPOAالنحو املنصوص عليه من قبل 

ايل والبحث الدراسة يف الدورة االستثنائية للمؤمتر اإلسالمي لوزراء التعليم الع
يف اململكة العربية السعودية، كأساس  2011 أكتوبر العلمي، الذي عقد يف

اجلامعات يف العامل ة: دليل للتقييم واجلودة، وتعزيز إلعداد "مؤشرات األداء الرئيسي
داء جامعات العامل وأجودة وحبوث عمل على حتسني الذي  اإلسالمي"
 اإلسالمي.

  

  )AIWSIاالبتكار (العالم اإلسالمي للعلوم و  أطلسمشروع 
  

، جنبا إىل جنب مع اجلمعية امللكية الربيطانية، املدير املشاركمركز أنقرة دور  يتوىل
)، وهو مشروع دويل AIWSIملشروع أطلس العامل اإلسالمي للعلوم واالبتكار (

) عرب STIالتكنولوجيا واالبتكار (و يهدف إىل حتديد وتقييم املشهد املتغري للعلوم 
 .منظمة التعاون اإلسالمياختيار البلدان األعضاء يف 

  

منظمة عكس تنوع عضوية ت احلالة القطرية هلذا املشروع لتوقد مت اختيار دراسا
 مت إجنازاآلن، حىت و الناحية اإلقليمية واالقتصادية والعلمية.  من التعاون اإلسالمي
ا واألردن وكازاخستان مصر وإندونيسي :وهيقطرية حالة المخس دراسات لل

  وماليزيا. 



 

  

على هامش  AIWSIمت إطالق التقرير النهائي ملشروع  وإىل جانب ذلك،
) ICMHESRاملؤمتر اإلسالمي السابع لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي (

   يف املغرب. 2014الذي عقد يف ديسمرب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أطلس: مشروع حتت القطرية احلالة لدراسات النهائية النسخة  
 وماليزيا وكازاخستان واألردن وإندونيسيا مصر

 
 

منظمة التعاون في البلدان األعضاء في  العلميتطوير التعليم وال"
  "اإلسالمي

 

حيلل هذا التقرير ويدرس اجتاهات 
املؤشرات الرئيسية يف جمال التطورات 
التعليمية والعلمية يف البلدان األعضاء 

يف قق وحي. منظمة التعاون اإلسالمييف 
بطريقة املقارنة مع  اهاتهذه االجت

يف جمموعة البلدان املتقدمة  نظرائها
منظمة التعاون والبلدان النامية غري 

  فضال عن العامل ككل. اإلسالمي
  

  الغذائي واألمن الزراعة

جمتمعة جزءا كبريا من مساحة األراضي  منظمة التعاون اإلسالميمنطقة متتلك 
غذائي يف الدول التطوير الزراعي واألمن الوحىت اآلن، ال يزال الزراعية يف العامل. 

اليت يتعني التغلب عليها.  املستمرة واجه عددا من املشاكل والتحدياتاألعضاء ي
النشاط االقتصادي الرئيسي يف  هي  بأن الزراعة، على نطاق واسع ومن املعروف

أن القطاع بتضح ، ويمنظمة التعاون اإلسالميكثري من البلدان األعضاء يف 
  هلذه البلدان.القيمة املضافة  إمجايل يساهم حبصة متواضعة يف



 

  

منظمة التعاون من أجل تعزيز القدرات يف جماالت الزراعة يف البلدان األعضاء يف و 
-OICبناء القدرات الزراعية ( برنامجبوضع ، بادر مركز أنقرة اإلسالمي

AgriCaB( ينظمة التعاون اإلسالمملالقطن على التدريب  ) وبرنامجOIC-
CTP.(  

منظمة التعاون للبلدان األعضاء في  الزراعية برنامج بناء القدرات
  )OIC-AgriCaB( اإلسالمي

للبلدان األعضاء يف  الزراعية برنامج بناء القدراتيركز 
) OIC-AgriCaB( منظمة التعاون اإلسالمي

فعالة لألراضي التقنيات العلى تعزيز القدرات يف جمال 
واملياه وإدارة الثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية 

  األحياء املائية واألمن الغذائي.

-OIC( منظمة التعاون اإلسالميلالقطن  ي علىتدريببرنامج 
CTP(  

أهم احملاصيل يف العامل، وعلى من القطن يعترب 
منظمة وجه اخلصوص يف البلدان األعضاء يف 

هذه  بعضحيث تشكل ، اإلسالميالتعاون 
  .يف العامل منتجي القطنأكرب  الدول

ركز أنقرة بادر مللقطن،  نظمة التعاون اإلسالميملاخلمسية عمل اليف إطار خطة و 
) OIC-CTP( نظمة التعاون اإلسالميالتدرييب على القطن مل ربنامجبوضع ال
يف جمال  اإلسالميمنظمة التعاون تعزيز التعاون بني الدول األعضاء يف  دف

قطاع القطن. وقد مت فعالية كفاءة و   الرفع منمن  اة ومتكينهإنتاج القطن والتجار 
 2013" يف يناير اتناوب احملاصيل وإدار الزراعية:  اهلندسة" برنامج تدرييب تنظيم

ن من القطاعني العام واخلاص يف و ن وفنيو ن وباحثو ن زراعيو هندسمحضره حيث 
 .بحوث الزراعية يف مصرالخبري من  قدمه، و وزمبيقامل
 

 
  ا"إدار احملاصيل و  تناوبهلندسة الزراعية: "ا حول تدرييب برنامج

  2013يناير ، بيقموز امليف 



 

  

منظمة التعاون لزراعة واألمن الغذائي في البلدان األعضاء في "ا
  "اإلسالمي

تقرير حول الزراعة واألمن اليقدم 
منظمة الغذائي يف البلدان األعضاء يف 

عن حتليال شامال  التعاون اإلسالمي
لوضع احلايل لإلنتاج الزراعي واألمن ا

الغذائي يف الدول األعضاء، وكذلك 
العقبات والتحديات اليت تواجهها يف 
خمتلف اجملاالت الرئيسية. ويتضمن 
التقرير أيضا بعض التوصيات على 
املستويني الوطين والتعاون فيما بني 

الذي يهدف إىل خدمة اخلطوط العامة  ن اإلسالميمنظمة التعاو بلدان 
  .منظمة التعاون اإلسالميواسعة بالنسبة للبلدان األعضاء يف الللسياسات 

  

  البيئة والمياه
  

منظمة التعاون ولوية على جدول أعمال األذات املوضوعات  منالبيئة واملياه تعترب 
يف االجتماع الرابع للمؤمتر اإلسالمي لوزراء البيئة  وقد نوقشت بوضوح. اإلسالمي

"تعزيز جهود العامل اإلسالمي  عن عالناإل حيث مت 2010يف تونس يف عام 
 االجتماع األولفي ف. وعالوة على ذلك، والتنمية املستدامة" جتاه محاية البيئة

مركز يقوم  ، تقرر أن2012لوزراء املسؤولني عن املياه يف عام لللمؤمتر اإلسالمي 
إلكرتونية لنشر املعلومات املتعلقة باملياه وكذلك الستخدامها يف تطوير بوابة بأنقرة 

د رؤية املياه اتنظيم وتنفيذ أنشطة التدريب يف جمال املياه يف البلدان األعضاء واعتم
منظمة التعاون مزيد من التفاصيل حول رؤية ولل. نظمة التعاون اإلسالميمل

  :لمياهاإلسالمي ل

http://www.sesric.org/oic-water-vision.php  

لبيئة وبرنامج يف ابرنامج بناء القدرات بوضع يف إشارة إىل ذلك، بادر مركز أنقرة 
بشأن إدارة املوارد املائية لتعزيز التعاون بني الدول اإلسالمية يف بناء القدرات 

  يئة واملياه والتنمية املستدامة.القضايا املتعلقة بالب

  (Environment-CaB)لبيئة في ا بناء القدراتبرنامج 

 برنامج بناء القدرات يف البيئةهدف ي
)Environment-CaB إىل تعزيز (

منط احلياة املستدامة بيئيا، وبالتايل  تغريات
حتسني حالة البيئة يف الدول األعضاء يف 

مؤخرا، مت تنظيم و . منظمة التعاون اإلسالمي
مبقر الوكالة  2015برنامج تدرييب حول "الكوارث الطبيعية والصراعات" يف أبريل 

يئة اهلخبري من  يف أفغانستان، الذي قدمه (NEPA)الوطنية حلماية البيئة 
  .  .ة باكستان اإلسالمية) من مجهوريNDMAالوطنية إلدارة الكوارث (



 

  

  

  
  اعات"الكوارث الطبيعية والصر " حول تدرييببرنامج 

  2015يف أفغانستان، أبريل 

  (Water-CaB)إدارة الموارد المائية في بناء القدرات ل سينا ابن برنامج

 كيلومرت مكعب 8379 على منظمة التعاون اإلسالميالبلدان األعضاء يف تتوفر 
موارد املياه املتجددة يف  ٪ من15.3من موارد املياه املتجددة اليت ال متثل سوى 

رة املياه حيث زيادة ند من منظمة التعاون اإلسالميالعديد من دول يعاين و العامل، 
) للفرد أقل من مستوى عتبة TRWRاملتجددة ( هاياهمبلغ إمجايل موارد 

ملواجهة التحديات وإجياد احللول لقضايا املشاكل و سنويا.  مرت مكعب 1700
إدارة املوارد املائية يف لبناء القدرات برنامج وضع بمركز أنقرة  املتعلقة باملياه، شرع

CaB)-(Water  دف تسهيل تبادل املعرفة واخلربات وأفضل املمارسات يف

. وقد مت تنظيم دورة نظمة التعاون اإلسالمييف مالبلدان األعضاء جمال املياه بني 
 أزرسومشاركا من  25حبضور  2013تدريبية حول "إدارة املوارد املائية" يف فرباير 

قدمها خبري ) اليت JSGs(اقتصاد املياه حتسني األراضي و والشركات املسامهة يف 
  .الرتكيةجمهورية للمن وزارة الغابات وشؤون املياه 

 
"املائية املوارد إدارة" حول تدرييب برنامج " 
  2013 فرباير أذربيجان، يف

  



 

  

  الصحة ومكافحة التبغ
على مدى العقود األخرية، اكتسبت الصحة أمهية كبرية كمحرك رئيسي للتقدم 

فإن األشخاص على نطاق واسع، و االجتماعي واالقتصادي يف مجيع أحناء العامل. 
عليه قبل  واثراء ويعيشون حياة أطول اليوم مما كانأكثر صحة و بأفضل  اليوم هم

التقدم احملرز على مر السنني يف القطاع  ظلعاما. ومع ذلك، يف حني  30
النامية كثري من البلدان بشكل كبري يف البلدان املتقدمة، فإن ال مرتكزاالصحي 

هذا صحيح بشكل خاص و كثريا عن الركب.   متخلفة تزالوالبلدان األقل منوا ال 
الصحراء الكربى حيث ظلت تغطية يف منطقيت جنوب آسيا وأفريقيا جنوب 

فقرية بشكل كبري يف العديد من البلدان مبا يف لرعاية الصحية واخلدمات الصحية ا
يف هذه املناطق.  منظمة التعاون اإلسالميذلك معظم البلدان األعضاء يف 

من أجل حتسني تقدمي اخلدمات الصحية واملمارسات و استنادا إىل هذه احلقيقة، و 
عض وضع بشرع مركز أنقرة ب، منظمة التعاون اإلسالمييف البلدان األعضاء يف 

 ى النحو التايل.الربامج عل
  

 )IbnSina-HCaB( في مجال الصحة برنامج بناء القدرات
  

يف جمال الصحة على املدى القصري بشأن  يةتدريبتنظيم برامج بمركز أنقرة بدأ  
منظمة التعاون احتياجات وقدرات وزارات الصحة يف الدول األعضاء يف 

حاليا، مت تنظيم برنامج تدرييب حول "الطوارئ واخلدمات الطبية يف و . اإلسالمي

وزارة الصحة و الرتكية (تيكا)  والتنسيق التعاون وكالةحاالت الكوارث" بالتعاون مع 
  .رباء الصحة من لبنانمبشاركة خية الرتك

  
  الطوارئ واخلدمات الطبية يف حاالت الكوارث "" حول تدرييببرنامج 

  2015يف تركيا، أبريل 

  منظمة التعاون اإلسالميمبادرة التحرر من التبغ في 

 بسبب نظمة التعاون اإلسالميالتبغ ملالتحرر من مبادرة بوضع مركز أنقرة  بادر
منذ بداية ف. منظمة التعاون اإلسالميانتشار وباء التبغ يف البلدان األعضاء يف 

ؤمتر اإلسالمي املدولية مثل افل حميف الربنامج، قدم مركز أنقرة عدة تقارير عن التبغ 
  التفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.لمؤمتر األطراف لوزراء الصحة و 

ية حول "سياسات مكافحة التبغ" يف يونيو ىل جانب ذلك، مت تنظيم زيارة دراسإ
روم، بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق التبغ جلمهورية تركيا ز يف أر  2012



 

 

)TAPDK) واملكتب القطري ملنظمة الصحة العاملية (WHO ، يف تركيا (
  .خلربات بشأن قضايا مكافحة التبغاملمارسات وا لتبادل

 2012، يونيو يف تركيا ""سياسات مكافحة التبغ حولة يزيارة دراس
  

  "منظمة التعاون اإلسالميل"التقرير الخاص بالصحة 
نظمة التعاون مليوفر التقرير اخلاص بالصحة 

جتاهات عن احتليال مفصال  اإلسالمي
 مستوى علىاملؤشرات الصحية الرئيسية 

 منظمة التعاون اإلسالميجمموعة متوسط 
على كل بلد على حدة و   علىوكذلك 

نظمة التعاون مل ةاملستويات دون اإلقليمي
. ويسلط التقرير الضوء أيضا اإلسالمي
استخدام النفقات الصحية، و على 

) يف قطاع الصحة "الصحة اإللكرتونية" ICTتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (
  واملبادرات يف جمال الصحة. ملنظمة التعاون اإلسالمي جهود التعاونو 

 في مجال الصحة منظمة التعاون اإلسالميالعمل االستراتيجي ل برنامج"
2014-2023(OIC-SHPA) "  

 

العمل االسرتاتيجي ملنظمة  برنامج يهدف
التعاون اإلسالمي يف جمال الصحة 

2014-2023 (OIC-SHPA)  
إىل تعزيز نظام تقدمي الرعاية الصحية 
وحتسني الوضع الصحي يف البلدان 

 التعاون اإلسالميمنظمة األعضاء يف 
وخاصة من خالل تسهيل وتعزيز نقل 

البينية لدول  املعرفة واخلربة يف جمال الصحة
يف ضوء و . منظمة التعاون اإلسالمي

وحجم  منظمة التعاون اإلسالميالوضع الصحي احلايل للبلدان األعضاء يف 
مي يف حيدد برنامج العمل االسرتاتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمشاكلهم الصحية، 

الوقاية من  :ستة جماالت مواضيعية للتعاون والعمل املشرتك، وهيجمال الصحة 
املعلومات، و االستجابة الصحية الطارئة والتدخالت؛ و األمراض ومكافحتها؛ 

ولود اجلديد األم وامل، وصحة تعزيز النظم الصحيةو ؛ والتوعيةوالتعليم، والبحوث 
 .التقنيات الطبيةوالتغذية؛ والطب، واللقاحات، و والطفل 



 

  

شلل األطفال في البلدان  حالة"
منظمة التعاون األعضاء في 

 "اإلسالمي

يسلط هذا التقرير الضوء على أمهية 
لوقاية من األمراض لحتصني األطفال 

األكثر شيوعا مثل احلصبة والتهاب 
السحايا والدفترييا والتيتانوس والسعال 

  والتهاب الكبد، الديكي وشلل األطفال
 طرقتوي، وبالتايل ختفيض معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة سنويا. ب

يف البلدان األعضاء وشرائها ليات إنتاج اللقاحات آلبإسهاب عن الوضع احلايل 
، ويقدم بعض التوصيات لتحسني قدرات التصنيع منظمة التعاون اإلسالمييف 

  .وكذلك آليات الشراء

في حديثي الوالدة األم و  "حالة صحة
التعاون   منظمةالبلدان األعضاء في 

  "اإلسالمي

  يسلط هذا التقرير الضوء على النجاحات
صحة األم وحديثي جمال ققت يف حتاليت 

الوالدة واألطفال يف البلدان األعضاء يف 
والتحديات  منظمة التعاون اإلسالمي

 يوفر مساحةكما ف جمموعة من املؤشرات اإلحصائية  . ويستكشاليت تواجهها
الذي والتقدم ، لتحليل موجز الجتاهات وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة

الوالدات و تغطية الرعاية السابقة للوالدة،  :ددة مثلاحملتدابري البعض  يف مت حتقيقه
حتت إشراف موظفني صحيني مهرة، ومعدل اخلصوبة يف مرحلة املراهقة اليت تعترب 

يف البلدان األعضاء يف  د اجلديد واألطفالواملولو ضرورية لتحسني صحة األم، 
ملواجهة التحديات ومواصلة النجاحات، يشري هذا و . منظمة التعاون اإلسالمي

بعض التوصيات اليت تركز على اخنفاض متويل الصحة العامة إىل التقرير أيضا 
يب وعدم كفاية القوى العاملة من اجلواالعتماد الكبري على النفقات الصحية 

 .الصحية
  

 التخفيف من حدة الفقر
 

على مدى العقدين املاضيني، مت اختاذ العديد من املبادرات على الصعيدين الوطين 
والدويل على حد سواء للقضاء على الفقر واجلوع على املستوى العاملي. ومع ذلك، على 

 يفيعانون من سوء التغذية األشخاص الذين عدد الفقراء و  ال يزالالرغم من كل اجلهود، 
ارتفاع يف مجيع أحناء العامل. وتشري التقديرات األخرية إىل أن مليار شخص يعانون من 

يف املناطق النامية يف أفريقيا وآسيا  يتواجدون هم، وغالبيتسوء التغذية يف مجيع أحناء العامل
منظمة التعاون وأمريكا الالتينية. وبالنظر إىل حقيقة أن غالبية الدول األعضاء يف 

تقع يف هذه املناطق، وتشكل جزءا كبريا من البلدان النامية، فمن الواضح متاما  مياإلسال
يف البلدان  ونيعانون من سوء التغذية يتواجدالذين أن جزءا كبريا من هؤالء الفقراء 

وذات الدخل  األقل منوا، وخاصة يف البلدان منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء يف 
  .املنخفض



 

 

منظمة التعاون من أجل تسريع التخفيف من حدة الفقر يف البلدان األعضاء يف و 
 .تنفيذ بعض الربامج على النحو التايلب ، شرع مركز أنقرةاإلسالمي

 

  الفقر حدةمن تخفيف البرنامج 
(OIC-PAP)  

 

منظمة التعاون برنامج التخفيف من حدة الفقر يف  مت البدء يف
دور أكثر هناك دف أن يكون  2011منذ عام   (OIC-PAP)اإلسالمي

برامج بناء و نشطة املستقبلية والدورات التدريبية األنشاطا وحيوية يف تنسيق مجيع 
  .والبحوث لتعزيز التخفيف من حدة الفقر املمكنة القدرات

يف  2013قد مت تنظيم برنامج تدرييب حول "مشروع التنمية الريفية" يف نوفمرب و 
حضره خرباء من و تعاون مع وزارة االقتصاد واملالية يف بوركينا فاسو، جزر القمر بال

  .اللجنة االستشارية االقتصادية جلزر القمر

  مشروع التنمية الريفية'' حول تدرييب برنامج
  2013نوفمرب ، يف جزر القمر

في البلدان األعضاء  إحصاءات الفقر القدرات الوطنية في مجال تعزيز
  اإلسالميمنظمة التعاون  في

إحصاءات  القدرات الوطنية يف جمالتعزيز ' حول مشروعبوضع  مركز أنقرة شرع
دف  2014يف عام  "منظمة التعاون اإلسالمي يف البلدان األعضاء يف الفقر

منظمة  يف الدول األعضاء يف هوعواقب هأسبابو حالة الفقر  عنتقدمي حملة عامة 
 وبالتايل جمال الفقر يف اإلحصائية الوطنية، وبناء القدرات التعاون اإلسالمي

 للبلدان األعضاء يف) NSSs( الوطنية اءنظم اإلحص يف بشكل عام املسامهة
  .منظمة التعاون اإلسالمي

 يف فريق اخلرباءل اجتماعني مت تظيم ركز أنقرة،مل الفقرشروع اإلطار العام مل ضمنو 
حالة طبيعة و  ملناقشة تركيا، أنقرة يف مركز أنقرة يف مقر 2014نوفمرب و  أغسطس
 .منظمة التعاون اإلسالمي البلدان األعضاء يفالفقر يف 

 
 التعاونمنظمة  للبلدان األعضاء يفتعزيز القدرات الوطنية ' حول فريق اخلرباءاالجتماع الثاين ل

  2014نوفمرب ، يف تركيا "إحصاءات الفقر اإلسالمي يف



 

  

مت ركز أنقرة، مل وكحصيلة ملشروع الفقر
"قياس  وضع اللمسات األخرية لتقرير

منظمة الفقر يف البلدان األعضاء يف 
: تعزيز القدرات التعاون اإلسالمي
مايو  يف نشرو  "اإلحصائية الوطنية

. ويقدم هذا التقرير حتليال 2015
موجزا ملختلف اجلهود الرامية إىل قياس 

حتليال مفصال و درجة الفقر يف العامل، 
بلدان األعضاء يف االت الفقر يف الحل

يف السياقات  منظمة التعاون اإلسالمي
واالحتياجات  احلالية متعددة األبعاد واملمارسات اإلحصائيةالسياقات النقدية و 

  .يف تقييم الفقر منظمة التعاون اإلسالميومواطن القوة يف البلدان األعضاء يف 

  والتجارة المالية
منظمة تتفاوت درجة التنمية املالية بدرجة كبرية يف أحناء البلدان األعضاء يف 

، مثل منظمة التعاون اإلسالميبعض البلدان األعضاء يف ف. التعاون اإلسالمي
 متقدمة جداماليزيا وتركيا واألردن ودول جملس التعاون اخلليجي هي إىل حد ما 

هم اآلخرين البلدان ني أن العديد من ؛ يف حنسبيا نظم مالية متطورةتتوفر على و 
كبرية   مساحة. وهذا، بدوره، يوفر املايل تطوريف ال هممن حيث مراحل ونمتخلف

يف هذا السياق، شرع مركز أنقرة و . هملتعزيز التعاون فيما بينها يف هذا اجملال امل
  .اآليتعض الربامج على النحو وضع بب

  والتجارة ماليةوالبرامج بناء القدرات في مجال االقتصاد 

بناء ل خمتلفة مركز أنقرة برامج صممبالتجارة، و  اليةامليف جمال القضايا املتصلة ب
  :القدرات، مثل

 املركزية، بنوكليف ا نظمة التعاون اإلسالميبرنامج بناء القدرات مل 
 ألوراق املاليةيف ا نظمة التعاون اإلسالميرنامج بناء القدرات ملب    

(OIC-SEP)، 
 سلطات املنافسةيف  نظمة التعاون اإلسالميبرنامج بناء القدرات مل  

(OIC-CA-CAB)، 
  يف اخلزينة نظمة التعاون اإلسالميملبرنامج بناء القدرات           

(OIC-T-CAB)، 
 ةمتعدد ةنظمة التجارييف األ نظمة التعاون اإلسالميرنامج بناء القدرات ملب 

  .(MTS-CAB)  األطراف

االجتماعات السنوية للبنوك المركزية والسلطات النقدية للبلدان 
  منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في 

للبنوك املركزية والسلطات النقدية جتماعات السنوية االمركز أنقرة دور أمانة  لعبي
دورا هاما يف تنظيم  ويلعب املركز. للبلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي

دف تعزيز وتقوية التعاون بني هذه املؤسسات املهذه االجت يف  همةماعات 
م الدول األعضاء مثل التخفيف من وطأة األزم املالية  اتالقضايا احلساسة اليت 

منظمة التعاون واالقتصادية العاملية واإلقليمية على اقتصادات البلدان األعضاء يف 
  .اإلسالمي



 

 

  2014نوفمرب ، يف إندونيسيا منظمة التعاون اإلسالمي للبلدان األعضاء يفالسلطات النقدية البنوك املركزية و  عاجتما 

في البلدان التمويل اإلسالمي " 
منظمة التعاون  األعضاء في

  "اإلسالمي
  

 املعاصرة يف االجتاهات هذا التقرير يتناول
يف البلدان  التمويل اإلسالميصناعة 

 منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء يف
 متويل تيارتتحول إىل ل الكامنةمكانات واإل

   التقليدي. الربوينظام بديل لل

في  والرقابة النظام المالي في "التطورات
التعاون   منظمة البلدان األعضاء في

 "اإلسالمي
  

التنظيمية  أن االستجابةب هذا التقريريفيد 
جمال ، وهناك كانت بطيئة لألزمة الشاملة

، فضال بشكل أكرب والرقابة التنظيم تطويرل
  .املخاطرة لرصد خاصة حوافزعن 
  



 

  

 السياحة

 
 2016 لعام اإلسالمي التعاون يف منظمة املدينة السياحية كونية،

  

 اإلسالميمنظمة التعاون النشاط السياحي الدويل يف البلدان األعضاء يف تزايد 
قد . و الوافدين أو عائدات السياحة بشكل كبري سواء من حيث عدد السياح

منظمة التعاون الدوليني يف البلدان األعضاء يف  الوافدين سجل عدد السياح
٪ من إمجايل عدد السياح الدوليني 16.3صة حلاملوافق مليون  154.7 اإلسالمي

النشاط السياحي الدويل، سواء من يف مجيع أحناء العامل. ومع ذلك، لوحظ أن 
وعائدات السياحة، ال يزال يرتكز يف عدد قليل من وافدين حيث عدد السياح ال

قطاع السياحة ل املستدامة تنميةالاملشاكل اليت تواجه السياحة و وتعترب البلدان. 

متنوعة حيث أن كل بلد  منظمة التعاون اإلسالميالدولية يف البلدان األعضاء يف 
ا أولويات التنمية الوطنيةو  تنميته امله السياحية اخلاصة، ومستوىله مع . وسياسا

يف التنمية االجتماعية  مهمالعب دورا لقطاع السياحة أن ييف الواقع، ميكن و 
إذا ما مت التخطيط له  منظمة التعاون اإلسالميواالقتصادية للبلدان األعضاء يف 

بعض الربامج بوضع مركز أنقرة  درباويف هذا الصدد،  .وإدارته بشكل صحيح
  اآليت.ة على النحو املتعلقة مبجاالت السياح

  )TR-CAB( في السياحة برنامج بناء القدرات

ون مع املؤسسات لسياحة بالتعايف ابرنامج بناء القدرات بوضع مركز أنقرة  بادر
منظمة لتطوير وتعزيز األنشطة السياحية يف البلدان األعضاء يف الدولية والوطنية، 
يف  إحصاءات السياحة"". وقد مت تنظيم برنامج تدرييب حول التعاون اإلسالمي

 (INSTAT)معنيني من معهد اإلحصاءات مبشاركة مسؤولني  2014أكتوبر 
خبري من معهد اإلحصاء الرتكي  وقدمهوالوكاالت احلكومية جلمهورية ألبانيا، ، 
)TurkStat.( 

 
  2014أكتوبر يف ألبانيا، " السياحة إحصاءات"حول  تدرييب برنامج



 

 

 "والحسابات الفرعية للسياحةإحصاءات السياحة "

 السياحة إحصاءات"حول  إقليميةورشة عمل  مركز أنقرة نظم ىل جانب ذلك،إ
بناء القدرات  دف 2014ديسمرب  يف يف تركيا" الفرعية للسياحة ساباتحلوا

 ورشة العمل وحضر. نشرهاوإنتاجها و  ةإحصاءات السياح جتميع اإلحصائية يف
البنوك املركزية، السياحة و  وزارات، و مكاتب اإلحصاء الوطنية من مندوبامخسون 

  .منظمة التعاون اإلسالمييف  عضو دولة 27من ومجعيات القطاع اخلاص 

 
  " لسياحةحلسابات الفرعية لوا السياحة حول إحصاءات إقليمية ورشة عمل

  2014ديسمرب ، تركيايف 

  ثالثة أجزاء، وهي: ساسباألعمل الورشة ومشلت 

  عروضUNWTO لمحة عامة،ككل موضوع    حول 
  ،عروض قطرية 
  مفتوحة.مناقشات  

: اآلفاق منظمة التعاون اإلسالمي"السياحة الدولية في بلدان 
  والتحديات"

تقرير األداء والدور يتناول هذا ال
قطاع السياحة الدولية االقتصادي ل

منظمة يف البلدان األعضاء يف 
اخلمس  فرتةل التعاون اإلسالمي

املؤشرين األخرية. وحيلل  السنوات
يف قياس التقليديني املستخدمني 

 السياح ومها:السياحة الدولية، 
وعائدات  الدوليني/ الوافدين

  .السياحة الدولية

  العمل والضمان االجتماعي
شديدة بكل بأن األزمة االقتصادية واملالية العاملية األخرية كانت  اآلن من الواضح

أضرار طويلة األمد على االقتصادات احلقيقية من حيث  تتركفقد . املعايري
كبري وارتفاع معدالت البطالة. واستجابة هلذه العجز الانكماش الناتج، و 

التدريب، ترتكز يف معظمها على اليت التحديات والتدخالت يف سوق العمل 
يف و ). ILO ،2010وختفيض ساعات العمل واملساعدة يف البحث عن وظيفة (



 

  

دف تعزيز احتياجات وقدرات البلدان  وضع مركز أنقرةهذا الصدد،  عدة برامج 
 جمال العمل والضمان االجتماعي. يف منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء يف 

  
-OICالمهنية (سالمة صحة واللل منظمة التعاون اإلسالميشبكة 

OSHNET(  
منظمة شبكة بوضع بادر مركز أنقرة 
للسالمة والصحة  التعاون اإلسالمي

 )OIC-OSHNETاملهنية (
بحوث والتدريب واخلربات وإجراء ال ةفىل إقامة تعاون أوثق لتبادل املعر دف إ

برامج يف جمال السالمة والصحة املشرتك، وتنظيم مبادرات جديدة ومشاريع و 
 .(OSH)املهنية 

  
 )OSHCaBالسالمة المهنية (برنامج بناء القدرات في الصحة و 

  
مكافحة اخلطر والوقاية  اسرتاتيجيات تضمنت
منظمة التعاون ل الدول األعضاء يف اعمأجدول 
بيئة صحية للضمان ظروف وذلك  اإلسالمي

ميع العمال. ويف هذا الصدد، مت وضع برنامج بناء القدرات العمل واألمن جل
السبل لبية االحتياجات و ) من أجل تOSHCaB( والسالمة املهنية ةللصح

منظمة سالمة مكان العمل والصحة يف البلدان األعضاء يف تحسني بعلقة تامل
. وقد مت تنظيم برنامج تدرييب حول "النظافة املهنية" بالتعاون مع التعاون اإلسالمي
اري يف واإلصالح اإلد وزارة العملل) DPIC( تقانلتنمية واإلاملركز الدويل ل

مركز يف إطار  يلوجاقبل رئيس خمترب ك من مت تقدميه، 2014السودان يف سبتمرب 
  تركيا.)، ISGUMاملهنية ( والسالمة الصحة

 
  2014سبتمرب ، يف السودان املهنية"النظافة " حول تدرييب برنامج

  )IMTPبرنامج المدرب الرئيسي لبلدية اسطنبول (

مشرتك  برنامج ؛ وهو)IMTP( لبلدية اسطنبول الرئيسي املدرب رنامجبيهدف 
)، ISMEK( بلدية اسطنبولل والتدريب املهينالفن دورات مركز و  مركز أنقرة بني

يف البلدان  ؤسساتملخمتلف ا يف الرئيسيني مدربنيلل دورات تدريبيةوفري إىل ت
مبا يف ذلك  حتت فئات خمتلفة منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء يف

تكنولوجيات ، واحلرف اليدوية، و األطفال وتعليمهم تربيةو ، شبيةاخل تكنولوجياتال
الفن و ، اجملوهراتتكنولوجيا املسنني و و ، وخدمات املريض املنسوجات-القماش

 وقد مت تنظيم. واملشروباتاخلدمات الغذائية و ، والزجاج والسرياميك والتصميم



 

 

 مبشاركة 2012نوفمرب  يف" واملشروباتاألغذية خدمات حول " برنامج تدرييب
 .من أذربيجان مدربني

 
  من أذربيجان رئيسيون نو مدرب شارك فيهالذي  IMTP نشاط

 2012نوفمرب ، يف اسطنبول

 
 

  )OIC-ISIP( التدريب الداخلي للطالب الدوليين برنامج
حتسني نوعية إىل ) OIC-ISIP( للطالب الدوليني تدريب الداخليبرنامج ال يهدف

القدرة ، وتعزيز منظمة التعاون اإلسالمييف  يف البلدان األعضاء اليت تعمل القوى العاملة
طلبة  معارف ومهارات من خالل زيادة منظمة التعاون اإلسالمي القتصاداتالتنافسية 
  .إىل سوق العمل على وشك الدخولاليت هي  اجلامعات

  )SDYE(تشغيل الشباب ل المهارات تنمية

 حل مشكلة ملسامهة يفإىل ا) SDYE(تشغيل الشباب ل املهارات تنمية برنامج هدفي
البطالة  فعالة ملكافحة لتطوير مناذج املمارسات وأفضل تبادل اخلربات البطالة من خالل

 .بني الشباب

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  للمشاركني  اجلوائز نحرئيس جلنة الكومسيك ميو 2014-2007الفرتةتركيامجهورية، رئيسعبد اهللا جول سعادة
2010أكتوبر،تركيايفOIC-ISIPاملشروع التجرييبيف



 

  

التدريب المهني في بلدان التعليم و "هيكل سوق العمل والبطالة ودور 
  "منظمة التعاون اإلسالمي

إجياد حلول يناقش هذا التقرير طريقة 
على الدور  ترتكزملشكلة البطالة اليت 

االقتصادي السريع احملوري للنمو 
تخفيضات يف األجور احلقيقية. الو 
باإلضافة إىل ذلك، يشري هذا التقرير و 

خرى األلول احلمن  إىل عددأيضا 
البطالة، مبا يف ذلك سياسات ملشكلة 

العمالة مثل تقاسم العمل،  عرضد حل
  لتقاعد املبكر، واحلد من اهلجرة.وا

  والمعلوماتاإلحصاءات 
عالية اجلودة ذات أمهية التسقة و املوثوقة و املو  واآلنيةالبيانات اإلحصائية الدقيقة إن 

ومبا أن مركز أنقرة قصوى يف رسم السياسات ووضع االسرتاتيجيات يف أي بلد. 
منظمة للبلدان األعضاء يف تماعية واالقتصادية الرئيسية املعلومات االج هو بنك

الوطنية  اءنظم اإلحصخاصا بتعزيز  فإنه يويل اهتماما، ألجلهاو  التعاون اإلسالمي
)NSS.للبلدان األعضاء (  

مكاتب اإلحصاء ل) StatCaBبناء القدرات اإلحصائية (برنامج 
  الوطنية

ألنشطة  ا من مواردهكبري   امركز أنقرة جزءخيصص 
ترسل يف هذا الصدد، و القدرات اإلحصائية.  طويرت

ستبيانات إىل بانتظام ااإلحصاء واملعلومات  دائرة
لبلدان ل (NSO)مكاتب اإلحصاء الوطنية 

لتحديد  منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء يف 
م و  مقدرا استنادا إىل الردود الواردة، و  يف اجملاالت اإلحصائية املختلفة. احتياجا

يف إطار برنامج عمل وورش  تدريبية قصرية األجل برامج 120مت تنظيم ما يقرب 
  حىت اآلن.و  2007) منذ عام StatCaBبناء القدرات اإلحصائية (

 
   "الدوليةإحصاءات التجارة و يزان املدفوعات "م حول تدرييب برنامج

  2014مارس ، يف بنغالديش

  



 

 

  (OIC-StatCom)  منظمة التعاون اإلسالمياللجنة اإلحصائية ل

يف استنادا إىل إعالن اسطنبول 
جتماع مؤسسات اإلحصاء ا

، وافقت الدول 2010عام الوطنية 
م حتت مظلة اللجنة على  منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء يف  تنظيم اجتماعا
أمانة مركز أنقرة مبثابة  يكون أنبتقرر وقد . نظمة التعاون اإلسالمياإلحصائية مل

دف اللجنة إىل إنشاء منصة لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات بني و للجنة. ا
منظمة التعاون على مستوى فعالة الدول األعضاء لبناء قدرات إحصائية 

  .اإلسالمي

  "SWOTوقعات  "ت

 ملنهج علومات تقريرا عن النهج التحليلي املحصاءات و دائرة اإلتنشر 
SWOT) (مالمح يقارني الذنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 

، كمجموعة، يف خمتلف اجملاالت منظمة التعاون اإلسالميلبلدان األعضاء يف ا
والقطاعات مع جمموعات البلدان املتقدمة والبلدان النامية األخرى، فضال عن 

كبرية، المكانات اإل  SWOTتوقعات تظهريف هذا الصدد، و العاملي. املتوسط 
ستقبلية للدول األعضاء من أجل حتديد املحديات التو لحة املحتياجات الوا

  .سليمةالجماالت التعاون الفعالة وتسهيل خطط التكامل  م يفأولويا
 

 2015مايو ، تركيا يف اإلسالمي التعاونملنظمة جنة اإلحصائية الدورة اخلامسة لل



 

  

   لخبراء والمؤسساتلبيانات قواعد 

لخرباء واملؤسسات من أجل توفري املعلومات ذات الصلة، لأنشئت قواعد بيانات 
وتسهيل التواصل الذي من شأنه أن يساهم يف تبادل املعلومات واخلربات املفيدة 

عضاء يف اإلسالمي وتعزيز أنشطة التعاون الفين فيما بني البلدان األداخل العامل 
  يانات اخلرباء واملؤسسات اآلتية:ومت إنشاء قواعد ب منظمة التعاون اإلسالمي.

 قائمة خرباء اإلحصاء  
 )http://www.sesric.org/statistics-experts.php(  

 قائمة خرباء البيئة  
 )http://www.sesric.org/environment-experts.php(  

 خرباء احلكومة اإللكرتونية قائمة  
 )http://www.sesric.org/egovernment-experts.php(  

 دليل مكاتب اإلحصاء الوطنية 
)http://www.sesric.org/databases-nso.php(  

 دليل اجلامعات  
)http://www.sesric.org/databases-universities.php(  

 دليل مؤسسات البحوث 
)http://www.sesric.org/databases-research-inst.php(  

 دليل مؤسسات التدريب 
)http://www.sesric.org/training-institutions.php(  

 دليل البنوك املركزية 
)http://www.sesric.org/central-banks.php(  

قاعدة بيانات المؤشرات االقتصادية واالجتماعية األساسية 
(BASEIND)  

مسؤولة املعلومات ملركز أنقرة دائرة اإلحصاءات و تعترب 
 البيانات االجتماعية وجتهيز ونشر مجع أساسا عن
اء يف منظمة التعاون عن البلدان األعض واالقتصادية
قاعدة بيانات  ختدم. و ستخدامهاامن أجل اإلسالمي و 

 كمصدر) BASEINDاألساسية (االقتصادية و  املؤشرات االجتماعية
ملركز املنشورات اإلحصائية و أنشطة البحوث جل عرب اإلنرتنت أل أساسي إحصائي

 اجتماعي واقتصادي مؤشر 313 بيانات السالسل الزمنية تغطي، حالياو . أنقرة
إىل ، اليت يعود تارخيها اإلسالمي التعاونيف منظمة  عضو بلد 57ل ةفئ 19 حتت
 .1970عام 

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

 
  ) BASEIND(األساسية  االقتصادية واالجتماعية املؤشرات قاعدة بيانات



 

 

  ) SMC( مركز أنقرةل وحدة الرسوم البيانية المتحركة

 هو تطبيق) SMC( ركز أنقرةمل املتحركة البيانية الرسوموحدة 
لبيانات تصويرا ل ولدعلى شبكة اإلنرتنت ي وديناميكي تفاعلي

. البيزند بياناتقاعدة  يف متعددة متوفرة مؤشراتخالل  من
 عدة مؤشرات اجتاهاتديناميكي عن بالبحث المستخدمني لل SMC وحدةوتسمح 

. البيزند بياناتقاعدة  يف املوجودة اإلحصائية ، استنادا إىل البياناتعلى مر الزمن
عن  زمنية مستندة سلسلة هي SMC وحدة اليت مت إنشاؤها بواسطة املخططاتو 

 .البيزند قاعدة بيانات من مؤشرين تتضمن فقاعة خمططات
http://www.sesric.org/smc.php 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 منظمة التعاون اإلسالمي في البلدان األعضاء في التدريب فرص
)TROP(  

يف رص التدريب "ف' حول بالكامل آلية نشرة إلكرتونية املركز نشري
 .1986منذ عام  "منظمة التعاون اإلسالمي البلدان األعضاء يف

حول  حينهاويف  تفصيلية تقدمي معلومات هذه النشرة واهلدف من
مؤسسات من قبل  ايمها وإدارتنظ املقررالتدريبية ا الربامج

 .نظمة التعاون اإلسالميالبلدان األعضاء مب املختلفة يف التدريب

http://www.sesric.org/trop-index.php 

 

 

 

 

 

  

  
)SMC(ركز أنقرةملوحدة الرسوم البيانية املتحركة



 

  

 الدوريات
  مراجعة التعاون االقتصادي والتنمية

http://www.sesric.org/publications-review.php 
  

 أعدت ونشرت نصف سنوية دورية
 .2008منذ عام  من قبل مركز أنقرة

تتناول  قاالت قصريةمب تميزوت
النمو  مواضيع خمتارة حول

 لتقارير خمتارة وملخصات االقتصادي
 وأخبار خمتصرة، وأوراق أعدها املركز

، االقتصادية احلالية التطورات حول
.اخل

 التوقعات االقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي
http://www.sesric.org/publications-aer.php  

 
جتاهات املؤشرات ا نظمة التعاون اإلسالميالتوقعات االقتصادية مل وتدرس للحت

ويسلط . منظمة التعاون اإلسالمياالقتصادية الرئيسية يف البلدان األعضاء يف 
ء يف تقرير الضوء على عدد من املعوقات والتحديات اليت تواجه الدول األعضاال

  االقتصادية والتقدم. اتعزيز تنميته جهودها الرامية إىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 اإلسالمي تقارير توقعات منظمة التعاون
 

http://www.sesric.org/publications-oic-outlook.php  

مركز أنقرة  أعد، 2007منذ عام 
خمتلف  توقعات قصرية عنتقارير 

موضوعات التنمية االجتماعية 
البلدان بواالقتصادية ذات الصلة 

التعاون  منظمةاألعضاء يف 
. وتشمل مواضيع هذه اإلسالمي
 من بني أمور أخرى،  التقارير،

 مجلة التعاون االقتصادي والتنمية
 

http://www.sesric.org/publications-jecd.php   
م. وهي عبارة عن جملة حبث 1979يصدر املركز هذه اجمللة الفصلية منذ عام 

دف إىل تعزيز التعاون بني دول منظمة تطبيقي يف جمال تنمية االقتصادات،  و
فني من الدول التعاون اإلسالمي. وتنتقى املواد املنشورة فيها من مسامهات ملؤل

تتناول املواضيع االقتصادية  اليت  صليةاألعضاء وخارجها، وغريها من األوراق األ
  واالجتماعية املهمة واملهتمة بدول منظمة التعاون اإلسالمي.

 
 

وهيكل االقتصاد واالدخار واالستثمار، 
وهيكل واجتاه التجارة، الدميوغرافيا 

، العملوإنتاجية  وهيكل السكان،
االجتماعي، والنوع  والصحة، والسياحة،
  واألمن الغذائي، اخل
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