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ينظم املركز أنشطة تدريبية لبناء القدرات في إطار 16

 19برنامجا مختلفا في قطاعات متخصصة.
وتغطي هذه األنشطة عددا من القضايا املتعلقة
باملجالين االجتماعي واالقتصادي وتنفذ من خالل
أساليب متنوعة وفقا لقدرات واحتياجات الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

عقدت الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري ملنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية ( )MCFSADفي
إسطنبول ،الجمهورية التركية ،خالل الفترة املمتدة بين  25و  27أكتوبر  2021تحت شعار "تحسين النظم الغذائية
تحقيقا لألمن الغذائي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" .واجتمع في املؤتمر وزراء الزراعة ومسؤولون رفيعو
املستوى من  35بلدا عضوا في املنظمة إلى جانب ممثلين عن عدد من مؤسسات املنظمة واملنظمات الدولية املعنية .وقد
مثل سيسرك في هذا املحفل كل من سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام ،والسيد مزهر حسين ،مدير دائرة األبحاث
االقتصادية واالجتماعية.
وسبق االجتماع الوزاري عقد اجتماع تحضيري لكبار املسؤولين يومي  25و  26أكتوبر  .2021واستعرض هذا االجتماع
التحضيري التقدم املحرز في تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري ،وناقش مبادرات وأنشطة
البلدان األعضاء في املنظمة ومؤسساتها في مجال األمن الغذائي والتنمية الزراعية .وخالل فعاليات االجتماع التحضيري،
ألقى سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك ،كلمته على مسامع الحاضرين وعرض أبرز النتائج التي توصل إليها
إصدار عام  2020من التقرير الدوري لسيسرك حول "الزراعة واألمن الغذائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي" .ويقدم هذا التقرير تحليال شامال للوضع الراهن لألمن الغذائي والتنمية الزراعية في بلدان املنظمة وأبرز
املعيقات والتحديات القائمة في هذا املجال ،ويتطرق بذلك لقضايا رئيسية مثل اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية ،والتجارة في
السلع الزراعية ،والسكان املزاولين لألنشطة الزراعية واستخدام األراض ي ،واملوارد املائية ،إلى جانب قضايا أخرى .وكان
االجتماع فرصة للسيد دبور إلطالع املشاركين على البرامج واألنشطة التي يضطلع بها سيسرك في مجال االمن الغذائي
والتنمية الزراعية في إطار مجاالت اختصاصه الثالثة :اإلحصاءات واألبحاث والتدريب .ومن خالل تشديد السيد دبور
على أهمية التعاون فيما بين بلدان املنظمة لتعزيز التنمية الزراعية ،جدد تأكيده استعداد سيسرك للمساهمة في الجهود
التي تبذلها البلدان األعضاء في املنظمة ومختلف األطراف املعنية لتعزيز الزراعة واألمن الغذائي املستدام في منطقة
املنظمة.
وعقد االجتماع الوزاري ضمن فعاليات املؤتمر يوم  27أكتوبر  .2021وبدأ االجتماع بالكلمات االفتتاحية التي ألقاها كل
من رئيس الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري (كازاخستان) ،متبوعا بالرئيس الجديد للمؤتمر ،معالي الدكتور بكر
باكديميرلي ،وزير الزراعة والغابات في الجمهورية التركية ،وسعادة الدكتور أحمد سينغندو ،األمين العام املساعد للشؤون
االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي .وبعد ذلك تم عرض شريط فيديو للرسالة الترحيبية لفخامة رئيس الجمهورية
التركية ،رجب طيب أردوغان .وخالل جلسات العمل ،تناول املشاركون تقرير االجتماع التحضيري لكبار املسؤولين
ومشروع القرارات واستمعوا إلى بيانات الوزراء ورؤساء الوفود بشأن جهود بلدانهم في إطار النهوض بوضع األمن الغذائي
والتنمية الزراعية.
واختتمت فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري ملنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية
الزراعية باعتماد القرارات .وتقرر عقد الدورة التاسعة للمؤتمر خالل عام .2023

املديرالعام لسيسرك ،سعادة السيد نبيل دبور ،يخاطب االجتماع الثالث ملنتدى البنوك
املركزية املشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك بصفته متحدثا رئيسيا

بصفته أمانة منتدى البنوك املركزية املشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي
والكومسيك ،نظم البنك املركزي للجمهورية التركية االجتماع الثالث
للمنتدى افتراضيا يوم  29سبتمبر  2021تحت شعار "األولويات
االقتصادية واملالية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي ما بعد الجائحة".
وشكل االجتماع فرصة الجتماع محافظي البنوك املركزية وصناع
السياسات رفيعي املستوى من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ملناقشة التوقعات االقتصادية العاملية القائمة للمنظمة وتبادل وجهات
النظر حول األولويات االقتصادية واملالية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي
في مرحلة ما بعد الجائحة في إطار جدول أعمال لجنة منظمة التعاون
اإلسالمي الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري (الكومسيك) في مجال
التعاون املالي.
وألقى سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك ،كلمة على مسامع
حضور هذا الجمع املوقر بصفته متحدثا رئيسيا وعرض عليهم ملحة عامة
عن التوقعات االقتصادية واملالية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في ظل
جائحة كوفيد ،19-مبنية في معضمها على النقاط البارزة من التقرير
البحثي املقبل للمركز بعنوان "التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون
اإلسالمي  ."2021وبالتركيز على اآلثار االقتصادية لكوفيد 19-في جميع
أنحاء العالم ،بدأ السيد دبور قائال أنه كان من املتوقع أن ينمو الناتج
املحلي اإلجمالي الحقيقي العاملي بنسبة  %3.4في عام  ،2020وفقا للتوقعات
التي تم اإلدالء عنها قبل الوباء .وأضاف أنه رغم ذلك ،تشير التقديرات
الحالية إلى انكماشها بنسبة .%3.2وأشار إلى أن هذا االنكماش أقل من
التوقعات املتشائمة التي تم اإلدالء بها في وقت سابق من ذلك العام ،مما
يشير إلى تحسن معدالت النمو في عدد من املناطق في النصف الثاني من
عام  2020بفضل عمليات اإلغالق امليسرة واالستجابات السياسية القوية
باإلضافة إلى التكيف أكثر مع أساليب العمل الجديدة .وباإلشارة إلى أحدث
تقديرات صندوق النقد الدولي ،أكد السيد دبور أن االقتصاد العاملي ،بعد
االنكماش املسجل في عام  ،2020من املتوقع أن ينمو بنسبة  %6في عام
 ،2021ويتراجع إلى  %4.9في عام  .2022وأضاف أنه من املتوقع أن يسهم
الدعم املالي اإلضافي ،والوتيرة السريعة املتوقعة لتغطية اللقاحات وتوسيع
نطاقها ،والتكيف املستمر لجميع قطاعات االقتصاد مع الحياة الوبائية في
عملية التعافي.

وفيما يتعلق بالوضع القائم في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،أكد
السيد دبور أن االنكماش االقتصادي املسجل في دول املنظمة عام  2020كان
معتدال باملقارنة مع املتوسطات العاملية .كما أكد أنه قبل تفش ي الوباء ،كان من
املتوقع أن يبلغ النمو االقتصادي في دول منظمة التعاون اإلسالمي  %3.7في عام
 ،2020لكن في ظل الظروف االستثنائية للوباء ،تقلص في الحقيقة بنسبة
 .%1.6وبالتوازي مع االنتعاش العاملي ،أشار السيد دبور إلى أنه من املتوقع أن
يتعافى النشاط االقتصادي في دول منظمة التعاون اإلسالمي في العامين املقبلين
بمعدل نمو يبلغ  %4.3في عام  2021و  %4.5في عام  ،2022أي ما يقارب
متوسط السنوات العشر املاضية .وباإلشارة إلى تأثير كوفيد 19-على مجال
التوظيف في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،أشار السيد دبورإلى أن أكثر من 4
ماليين شخص في جميع أنحاء دول املنظمة قد وقعوا في براثن البطالة عام
 ،2020مما رفع العدد اإلجمالي للعاطلين عن العمل إلى  49.3مليون ،وفقا
للتقديرات القائمة.ونتيجة لذلك ،ارتفع معدل البطالة في دول منظمة التعاون
اإلسالمي من  %6.4املسجلة عام  2019إلى  %7.1في عام 2020؛ وأضاف أن
التوقعات تشير إلى ارتفاع آخر في معدل البطالة إلى  %7.2في  2021قبل أن
يتراجع إلى  %6.7في .2022
وأثناء تعليقه على االستجابات الوطنية على مستوى السياسات لكوفيد،19-
لفت السيد نبيل دبور انتباه املنتدى املوقر فيما يتعلق باملخاوف املتزايدة بشأن
التعافي غير املتكافئ واالختالف بين البلدان في فترة التعافي ما بعد الجائحة ،والتي
يعتقد أنه ينبغي أخذها في االعتبار عند صياغة سياسات التعافي .وفي نفس
السياق ،أشار إلى أن عددا من املنظمات الدولية ،مثل صندوق النقد الدولي
واألمم املتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،التي تتوقع
جميعها انتعاشا قويا بعد عام  ،2020تتقاسم هذا الشاغل املشترك وتسلط
الضوء عليه.كما أضاف أن هذا الوضع مرتبط في الغالب باالختالفات الكبيرة في
وتيرة التلقيح ،ومدى دعم السياسة االقتصادية ،والعوامل الهيكلية مثل
االعتماد على السياحة والتجارة .وباإلضافة إلى ذلك ،أشار السيد نبيل دبور إلى
أن ظهور سالالت معدية أكثر من الفيروس ،مثل متحور دلتا ،يهدد توقعات
االنتعاش في جميع أنحاء العالم.
وشدد في ختام كلمته على أن جهود اإلنعاش يجب أن تسترشد بهدف منع
االختالف املتزايد عبر البلدان في التنمية االقتصادية ،إذ أن الشفافية
والتواصل والتنسيق والتعاون الدولي القويين أمور ضرورية لتحقيق نمو أكثر
توازنا وشموال أثناء فترة التعافي من جائحة كوفيد 19-وما بعدها.
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دائرة
اإلحصاءات واملعلومات

قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ()OICSTAT

قائمة خبراء اإلحصاء

يعمل سيسرك على تحديث قاعدة البيانات اإلحصائية
ملنظمة التعاون اإلسالمي ( )OICStatعلى أساس منتظم،
وتعد قاعدة البيانات هذه املصدر اإلحصائي األساس ي عبر
اإلنترنت لصالح املستخدمين من جميع أنحاء العالم
املهتمين بالبيانات واملعلومات حول بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي.
وفي الفترة املمتدة ما بين يوليو وديسمبر  ،2021تم تجديد قاعدة البيانات
اإلحصائية للمنظمة بسمات جديدة وأضيف  12مؤشرا جديدا فيها ،األمر
الذي زاد من عدد املؤشرات اإلجمالية التي تستضيفها إلى  1.375ضمن  26فئة
يعود تاريخها إلى عام  .1970ويمكن االطالع على قاعدة البيانات اإلحصائية
للمنظمة من خاللhttps://www.sesric.org/oicstat-ar.php :

يتجلى دور قائمة خبراء اإلحصاء ) (ROSEفي عرض ملحة شاملة عن املهنيين
الذين يعملون في قطاع اإلحصاءات الرسمية أو في قطاعات أخرى تضطلع
بخدمات إحصائية .وتضم القائمة في الوقت الراهن ملفات تعريفية لـ 850خبير
في مجال اإلحصاء من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وفي الفترة
املمتدة ما بين يوليو وديسمبر  ،2021تم تسجيل  6خبراء جدد في القائمة.
يمكن االطالع على قائمة خبراء اإلحصاء من خالل الرابط
التاليhttps://www.sesric.org/rose-ar.php:

قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد 19-لفائدة الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
يواصل سيسرك استضافة قاعدة
بيانات جائحة كوفيد 19-لصالح
الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي التي توفر إحصاءات
وبيانات مرئية وخريطة بشأن انتشار
جائحة كوفيد 19-يعود تاريخها إلى
 25يناير .2020
وخالل الفترة املمتدة ما بين يوليو وديسمبر  ،2021أضيفت بيانات يعود
تاريخها إلى  10يناير  2021عن األشخاص امللقحين (جرعة واحدة على األقل)
وامللقحين بالكامل (جرعتان أو أكثر) في دول منظمة التعاون اإلسالمي الـ 57في
قاعدة البيانات .ويتم تحديث قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد19-
لصالح الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يوميا ويمكن االطالع عليها
من خالل:
https://www.sesric.org/sesric_covid_19-ar.php

وحدة "هل تعلم؟" حول "إجمالي جرعات لقاح كوفيد 19-لكل
 100بالغ في دول منظمة التعاون اإلسالمي"
نشرت وحدة "هل تعلم؟" بشأن "إجمالي جرعات لقاح كوفيد 19-لكل  100بالغ
في دول منظمة التعاون اإلسالمي" يوم  8يوليو  2021وهي توضح العدد اإلجمالي
لجرعات لقاح كوفيد 19-لكل  100بالغ (ذوي أعمار  15عاما وأكثر) في الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حتى تاريخ  6يوليو .2021
واستنادا إلى النتائج ،تم إعطاء أقل من ثماني جرعات لقاح لكل  100بالغ في
نصف دول منظمة التعاون اإلسالمي .والوضع أشد حدة في دول املنظمة
منخفضة الدخل حيث تم إعطاء ما يقرب ثالث جرعات من اللقاح لكل 100
بالغ.
لذلك ،هناك حاجة إلى تصميم آلية فعالة على مستوى املنظمة لتحويل فائض
لقاحات كوفيد 19-إلى دولها ذات الدخل املنخفض بشكل خاص للمساهمة في
مكافحتها للوباء.
يمكن االطالع على وحدة "هل تعلم؟" املعنية من خالل الرابط التالي:
https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php
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وقد استندت البيانات إلى أداة اإلبالغ السنوي للتقييم الذاتي للدولة الطرف
( )SPARالتي تجمع البيانات باستخدام  24مؤشرا بشأن القدرات األساسية
الـ 13واملتاحة من خالل قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة.
وأشار التحليل إلى أن مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي قد سجلت تقدما
على مستوى االمتثال للقدرات املعنية بين عامي  2018و .2020
ومع ذلك ،هناك حاجة إلى تضافر جهود بلدان املنظمة لتخصيص املزيد من
املوارد الفنية واملالية لتعزيز القدرات األساسية ،وإنشاء /تعزيز اللجان /فرق
العمل الوطنية املعنية باللوائح الصحية الدولية.
يمكن االطالع على تقرير اآلفاق املعني من خالل الرابط
التاليhttps://www.sesric.org/publications-oso-ar.php:

اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :تكلفة الكوارث
الطبيعية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :وضع القدرات
الصحية األساسية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي

يلفت تقرير اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي حول تكلفة الكوارث
ُ
الطبيعية في البلدان األعضاء في املنظمة ،الذي نشر في  18أكتوبر ،2021
االنتباه إلى العدد املتزايد من الكوارث الطبيعية في مجموعة دول املنظمة من
 573في فترة  2000-1991إلى  785في فترة  .2020-2011وكما ورد في التقرير،
تقبع الفيضانات وراء أكبر عدد من الكوارث الطبيعية املسجلة في مجموعة
بلدان املنظمة ،بزيادة من  257في فترة  2000-1991إلى  470في فترة -2011
.2020
توفر اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي حول وضع القدرات
الصحية األساسية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،التي
ُ
نشرت في  13سبتمبر  ،2021رؤية عن الوضع الحالي للبلدان األعضاء في
املنظمة فيما يتعلق بالقدرات األساسية الثالثة عشر بموجب اللوائح
الصحية الدولية ( )IHRفي إطار االستعداد للطوارئ واالستجابة لها.

وفيما يتعلق بالتكلفة البشرية للكوارث الطبيعية ،فقد بلغ عدد املتضررين من
الكوارث الطبيعية في مجموعة بلدان املنظمة  199مليونا في فترة .2020-2011
ُويظهر التقرير أن الكثير من التغيير في عدد حوادث الكوارث الطبيعية على
مدى العقود الثالثة املاضية كان بسبب االرتفاع الكبير في عدد حاالت الجفاف
ودرجات الحرارة القصوى وحركات كتلة األرض والعواصف وحرائق الغابات،
التي تعتبر جميعها أحداثا مرتبطة باملناخ.

يناير 2022

وبالنسبة للتكلفة االقتصادية للكوارث الطبيعية ،يؤكد التقرير أن تكلفة
األضرار املرتبطة بالكوارث الطبيعية في مجموعة بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي قد بلغت  42مليار دوالر أمريكي في فترة  .2020-2011وفي نفس
الفترة ،كانت تكلفة األضرار الناجمة عن الفيضانات ( 27مليار دوالر أمريكي -
 %65من التكلفة اإلجمالية ألضرار الكوارث الطبيعية) وهي األعلى باملقارنة مع
أنواع الكوارث الطبيعية األخرى ،تلتها التكاليف الناجمة عن الزالزل ( 8مليار
دوالر أمريكي  %18 -من التكلفة اإلجمالية ألضرار الكوارث الطبيعية).
يمكن االطالع على تقرير اآلفاق املعني من خالل الرابط
التاليhttps://www.sesric.org/publications-oso-ar.php:

اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :التجارة في
اإلمدادات الطبية الخاصة بكوفيد 19-في البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي
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ويؤكد التقرير على املستويات غير الكافية وغير املرغوب فيها لالستثمارات من
قبل دول منظمة التعاون اإلسالمي في تطوير وإنتاج اإلمدادات الطبية كما
يتضح من العجز الكبير في موازينها التجارية في منتجات اإلمدادات الطبية.
وبالنظر إلى القدرات الفنية املحدودة للعديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي
فيما يتعلق بإنتاج اإلمدادات الطبية ،وكذا احتمال انتشار األوبئة في املستقبل،
يبدو أن هناك حاجة ماسة ألن تولي دول املنظمة أهمية خاصة لهذه القضية
أثناء إعداد استراتيجياتها االستثمارية الوطنية .وبناء على ذلك ،يجب أن تعطي
استراتيجيات االستثمار العام لدول منظمة التعاون اإلسالمي األولوية
لتخصيص األموال الكافية لتطوير قدراتها العلمية والفنية في تطوير وإنتاج
اإلمدادات الطبية لالستعداد لحاالت تفش ي األوبئة في املستقبل .وفي هذا
الصدد ،من املهم أيضا تعزيز الشراكة والتعاون على مستوى املنظمة فضال عن
التعاون مع القطاع الخاص واملنظمات الدولية ذات الصلة.
يمكن االطالع على تقرير اآلفاق املعني من خالل الرابط
التاليhttps://www.sesric.org/publications-oso-ar.php:

عملية تنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح
( )TQSفي بلدان مختارة أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:
الدليل لتعزيز العمل

يعرض تقرير اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن التجارة في
اإلمدادات الطبية الخاصة بكوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
ُ
اإلسالمي ،الذي نشر في نوفمبر  ،2021الواردات والصادرات وامليزان التجاري
للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق باإلمدادات الطبية
الخاصة بكوفيد 19-في عامي  2019و .2020

أصدر كل من سيسرك ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ومؤسستها تقريرا
حول ’تنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ( )TQSفي بلدان
مختارة أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :الدليل لتعزيز العمل‘ يوم 8
ديسمبر .2021

وبناء على التحليل ،زادت مجموعة الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي وارداتها من  54مليار دوالر أمريكي املسجلة عام  2019إلى  57مليار
دوالر أمريكي في  ،2020بينما زادت صادراتها من  20مليار دوالر أمريكي
املسجلة عام  2019إلى  25مليار دوالر أمريكي في  .2020وأدت هذه الزيادة في
الصادرات إلى تقليص العجز التجاري ملجموعة دول املنظمة في اإلمدادات
الطبية الخاصة بكوفيد 19-من حوالي  34مليار دوالر أمريكي املسجلة عام
 2019إلى ما يقرب من  32مليار دوالر أمريكي في .2020

ويعرض التقرير النتائج املأخوذة من املسوح التي تم إدماج األسئلة املتعلقة
بالتبغ فيها في  13دولة عضو في املنظمة (أذربيجان وتشاد وكوت ديفوار ومصر
وغامبيا وإندونيسيا ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وسيراليون
وطاجيكستان وتوغو) التي جمعت البيانات خالل عامي  2015و  .2019كما
يوضح أن معدل انتشار تدخين التبغ الحالي يتراوح بين  %3.4في توغو و %29.4
في إندونيسيا .ولكن عدد كبير من املدخنين الحاليين أظهروا اهتماما باإلقالع
عن التدخين.
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وعالوة على ذلك ،يشير التقرير أيضا إلى وجود عالقة قوية بين التحذيرات
الصحية املوجودة على عبوات التبغ والتفكير في اإلقالع عن التدخين .لذلك،
تشير هذه النتائج إلى أن من شأن إحداث بنية تحتية وبيئة تحث على محاوالت
اإلقالع عن التدخين وتدعمه املساهمة بشكل كبير في مساعي الحد من األمراض
والوفيات املرتبطة بتعاطي التبغ.
يمكن االطالع على التقرير كامال عبر اإلنترنت من خالل الرابط التالي:
https://bit.ly/sesric-tqs-report
وملزيد من املعلومات حول مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح
واألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب ،يرجى زيارة الرابط
التاليhttps://www.oicstatcom.org/tqs.php:

• برنامج لتشارك الخبرات عبر اإلنترنت بشأن ’نظام املؤهالت املهنية‘ في فترة
 13-12أكتوبر .2021
• زيارة دراسية حول ’تعداد السكان واملساكن لصالح بنغالديش‘ في  8نوفمبر
.2021
• دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات املقصد اإلنمائي ( 9.8السياحة
املستدامة)‘ في فترة  18-16نوفمبر.2021

• دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’استخدام التقنيات الجديدة في املسوحات
اإلحصائية :نهج الجمع الجديد وتكنولوجيا اإلدارة التعاونية‘ في فترة 30-29
نوفمبر .2021
• دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’مؤشر اإلنتاج الصناعي‘ يوم  15ديسمبر
.2021

قدم هذه األنشطة ،التي سهر سيسرك على تسهيلها 5 ،بلدان أعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي واستفاد منها  33دولة عضو.
يمكن االطالع على املزيد من التفاصيل حول برنامج سيسرك لبناء القدرات
اإلحصائية واألنشطة املذكورة أعاله من خالل الرابط التالي:
https://www.oicstatcom.org/statcab-ar.php
فيما يلي بعض الصور املتعلقة بأنشطة برنامج بناء القدرات اإلحصائية التي
نظمها سيسرك في الفترة ما بين يوليو وديسمبر .2021

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

برنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية ()StatCaB
في الفترة املمتدة ما بين يوليو وديسمبر ،2021
تم تنظيم األنشطة اإلحصائية التسعة التالية في
إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية
(.)StatCaB

دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات العرض والطلب واإلنتاجية في سوق العمل‘،
 15-13سبتمبر2021

• دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات الخدمات املصرفية والتأمينية
واملالية‘ في فترة  19-17أغسطس .2021
• دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات العرض والطلب واإلنتاجية في
سوق العمل‘ في فترة  15-13سبتمبر.2021
• دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات الحماية االجتماعية‘ في فترة -13
 17سبتمبر .2021
• دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات األسعار‘ في فترة  22-20سبتمبر
.2021

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

يناير 2022
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دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات األسعار‘ 22-20 ،سبتمبر 2021

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

سلسلة ندوات سيسرك عبراإلنترنت لتبادل الخبرات
اإلحصائية

برنامج لتشارك الخبرات عبر اإلنترنت بشأن ’نظام املؤهالت املهنية‘،
 13-12أكتوبر 2021

في الفترة ما بين يوليو وديسمبر  ،2021نظم سيسرك الندوتين التاليتين عبر
اإلنترنت في إطار سلسلة ندواته الشبكية لتبادل الخبرات اإلحصائية التي
أطلقت عام https://www.oicstatcom.org/webinar-series-( 2020
:)ar.php
• ندوة عبر اإلنترنت حول ’طرق جمع البيانات عن بعد للتغلب على التحديات
التي تواجهها مكاتب اإلحصاء الوطنية خالل جائحة كوفيد 6 ،‘19-يوليو
2021
• ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات الطاقة من أجل مؤشرات الهدف
اإلنمائي  ‘7يوم  9نوفمبر 2021
فيما يلي بعض الصور املتعلقة بالندوات الشبكية التي نظمها سيسرك في الفترة
ما بين يوليو وديسمبر .2021

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

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

دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات املقصد اإلنمائي ( 9.8السياحة املستدامة)‘،
 18-16نوفمبر2021

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

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

يناير 2022

ورش العمل اإلحصائية

النشرة اإللكترونية لسيسرك 8 /

الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

ورشة عمل تدريبية افتراضية حول ’تجميع وتحليل بيانات
امليزانيات الوطنية لألغذية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي‘

نظم سيسرك ورشة عمل تدريبية افتراضية حول "تجميع وتحليل بيانات
امليزانيات الوطنية لألغذية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي" ،وذلك
بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون
اإلسالمي ( )COMCECومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة
( ،)FAOخالل فترة  20-18أكتوبر .2021
وشارك في ورشة العمل التدريبية  81مشاركا من الوحدات املعنية
باإلحصاءات الزراعية في مكاتب اإلحصاء الوطنية ووزارات الزراعة من  30بلدا
عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي إلى جانب ممثل عن املنظمة اإلسالمية
لألمن الغذائي (.)IOFS
وسهر على تيسير هذه الورشة التدريبية االفتراضية ،على امتداد  3أيام ،خبراء
من قسم إحصاءات املحاصيل والثروة الحيوانية واألغذية التابع لشعبة
اإلحصاءات في منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وتمت تغطية املواضيع
التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

مدخل إلى حسابات اإلمداد واالستخدام ( / )SUAكشف ميزانية األغذية
()FBS
نظرة عامة حول تجميع البيانات ألغراض كشف ميزانية األغذية
تقييم البيانات واعتبارات أولية أخرى
اإلطار املنهجي لكشف ميزانية األغذية
مكونات كشف ميزانية األغذية
عروض البلدان :تجارب حول تجميع بيانات ميزانيات األغذية وأبرز
التحديات
آلية حديثة لتجميع بيانات امليزانيات الوطنية لألغذية (باستخدام بيانات
عن تركيا)
إدخال البيانات وعرض عملي بشأن اآللية الحديثة لتجميع بيانات
امليزانيات الوطنية لألغذية

وتم تنظيم ورشة العمل التدريبية هذه في اإلطار العام ملشروع سيسرك
الحامل لعنوان "تعزيز األمن الغذائي من خالل امليزانيات الوطنية لألغذية"
والذي كان من بين املشاريع الناجحة التي تم اختيارها للتمويل املشترك في فترة
تنفيذ آلية الكومسيك لتمويل املشاريع لعام .2021

نظم سيسرك الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
( ،)OIC-StatComبصفته أمانة هذه اللجنة ،بالتعاون مع مجموعة البنك
اإلسالمي للتنمية ( )IsDBمن خالل منصة لعقد االجتماعات عن بعد ،وذلك
خالل الفترة املمتدة بين  5و  7أكتوبر  .2021وحضر هذه الدورة  86مشاركا
من مكاتب اإلحصاء الوطنية في  33بلدا عضوا في املنظمة .كما حضر فعاليات
هذه الدورة ممثلون عن  11منظمة دولية وإقليمية ،من بينها املعهد العربي
للتدريب والبحوث اإلحصائية ( )AITRSو الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية
في القرن الحادي والعشرين ( )PARIS21واملركز اإلحصائي ملجلس التعاون
لدول الخليج العربية ( )GCC-Statومعهد األمم املتحدة اإلحصائي آلسيا
واملحيط الهادئ ( )UNSIAPوشعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة ()UNSD
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ( )UNICEFوصندوق األمم املتحدة للسكان
( )UNFPAومنظمة الصحة العاملية (.)WHO
بدأت جلسات العمل بإلقاء سيسرك ،بصفته أمانة اللجنة ،لعرضين متتاليين
حول تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية ملنظمة
التعاون اإلسالمي وتنفيذ برنامج عمل اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون
اإلسالمي لفترة  .2025-2021وغطى جدول األعمال الفني الرئيس ي لهذه الدورة
املواضيع التالية:
• جولة  2020من البرنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن :تحرير
بيانات تعداد السكان واملساكن،
• أهداف التنمية املستدامة ( :)SDGsرصد مؤشرات الهدف اإلنمائي 3
(الرفاه والصحة الجيدة) وإعداد تقرير بشأنها،
• تنمية القدرات اإلحصائية :الجهود املبذولة ملواصلة تنمية القدرات
اإلحصائية في ظل تفش ي جائحة كوفيد19-
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التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية
الندوة اإلقليمية حول ’إدراج عنصراإلبالغ بشأن تغيراملناخ في
اإلحصاءات الوطنية‘

شارك سيسرك في الندوة اإلقليمية لفريق الخبراء االستشاري ( )CGEحول
"إدراج عنصر اإلبالغ بشأن تغير املناخ في اإلحصاءات الوطنية" لصالح منطقتي
أفريقيا وأوروبا الشرقية ،التي نظمت افتراضيا في إطار اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغير املناخ ( )UNFCCCبتاريخ  30سبتمبر  .2021وخالل الندوة
ألقى سيسرك عرضا حول برنامجه لبناء القدرات اإلحصائية ( )StatCaBمع
التركيز بصورة خاصة على أنشطة تنمية القدرات اإلحصائية املتعلقة
بمؤشرات الهدف  13من أهداف التنمية املستدامة (العمل من أجل املناخ).
وجاء تنظيم الندوة بهدف تيسير عملية تعزيز إجراءات البلدان النامية
املتعلقة بالشفافية في إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
واتفاق باريس على نحو يخول االستفادة من الفرص املمكنة وأنشطة جمع
وتحليل البيانات القائمة من أجل اإلبالغ بشأن تغير املناخ فضال عن
االستخدام األمثل للموارد املتاحة واالستفادة من القدرات القائمة على
املستوى الوطني.
وباعتبار فريق الخبراء االستشاري ( )CGEمن األجهزة املنشأة في إطار اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،فهو يساعد البلدان النامية األطراف
على الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بها في إطار االتفاقية ويدعم عملية
تنفيذ إطار الشفافية املعزز بموجب املادة  13من اتفاق باريس .ويشار إلى أن
فريق الخبراء االستشاري أطلق سلسلة ندواته عبر اإلنترنت لعام  2021حول
أوجه التآزر على املستوى الوطني في جمع البيانات ألغراض اإلبالغ بشأن تغير
املناخ في إطار االتفاقية واتفاق باريس ورصد الوثائق الدولية األخرى مثل
أهداف التنمية املستدامة ( )SDGsوإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث
(.)SFDRR
وملزيد من املعلومات بخصوص سلسلة ندوات فريق الخبراء االستشاري عبر
اإلنترنت ،يرجى االطالع على الرابط التاليhttps://bit.ly/3xxNZpn :

منتدى االستثمارالعاملي السابع
شارك سيسرك في ندوة حول إحصاءات االستثمار األجنبي املباشر وأثر
التنمية بصفة متحدث يوم  19أكتوبر  2021على هامش منتدى االستثمار
العاملي السابع الذي نظمه األونكتاد.

وخالل الندوة ،عرض سيسرك نتائج املسح املشترك مع مؤتمر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية (األونكتاد) حول إحصاءات االستثمار األجنبي املباشر في
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي تم إجراؤه من أجل التحضير
للندوة عبر اإلنترنت حول إحصاءات االستثمار األجنبي املباشر في دول منظمة
التعاون اإلسالمي التي نظمها سيسرك باالشتراك مع األونكتاد في  28يونيو
 .2021وأثناء العرض ،أكد سيسرك على الحاجة إلى تحقيق التآزر بين
املنظمات الدولية لدعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي لتحسين قدراتها على جمع وتصنيف ومعالجة ونشر إحصاءات
االستثمار األجنبي املباشر عالية الجودة التي من شأنها أن تدعم صناع
السياسات في صياغة سياسات ترويجية لالستثمار فضال عن املساهمة في
إعداد تقارير حول أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ورصدها.
وركزت الندوة ،من بين أمور أخرى ،على قضايا تجميع وتحليل بيانات االستثمار
األجنبي املباشر ودورها في صياغة سياسات االستثمار األجنبي املباشر من
منظور إنمائي ،وناقشت سبل ووسائل االستجابة لالحتياجات املحددة للبلدان
النامية في تجميع البيانات وتحليلها لتمكينها من اتخاذ قرارات سياسية مستنيرة
في مجال االستثمار األجنبي املباشر.
ويعد منتدى االستثمار العاملي التابع لألونكتاد املنبر العاملي البارز لالستثمار
والتنمية .وهو يضع استراتيجيات وحلوال لتحديات االستثمار والتنمية العاملية.
ويسهل العمل الجماعي ألصحاب املصلحة املتعددين لتحفيز االستثمار في
ُ
التنمية .وقد نظمت النسخ السابقة في أكرا ( )2008وشيامن ( )2010والدوحة
( )2012وجنيف ( )2014ونيروبي ( )2016وجنيف (.)2018
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التالي:
https://worldinvestmentforum.unctad.org/

لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية ()CCSA
شارك سيسرك في الدورة الثامنة والثالثين للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية
( )CCSAالتي عقدت افتراضيا ما بين  5و  08نوفمبر  .2021وخالل الدورة،
نوقشت مواضيع تتعلق بمنتدى األمم املتحدة العاملي للبيانات  ،2021وجدول
أعمال  ،2030والتنسيق في مجال تنمية القدرات ،ومؤشرات األداء اإلحصائي
( ،)SPIواستجابة لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية لكوفيد 19-بما في ذلك
منشورها ومسحها ،وصندوق تحليالت املخاطر املعقدة ( ،)CRAF’dواملحافظة
على "معيار البلد أو رموز املناطق لالستخدام اإلحصائي" ،واإلصدار الخاص
للمجلة اإلحصائية للرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية ( )SJIAOSحول
اإلحصاءات الدولية.
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وقد تمثل الهدف من االجتماع في مناقشة التطورات األخيرة املتعلقة بمؤشر
أسعار املستهلك والتضخم األساس ي ،وخدمات الوساطة املالية املقاسة
بشكل غير مباشر ( ،)FISIMوإعداد وتنفيذ مسوحات دخل وإنفاق األسرة،
والتعدادات ،وضمان جودة البيانات اإلحصائية ،وإحصاءات املالية
الحكومية والدين العام ،ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة ،ومسح
االستثمار األجنبي املباشر .وباإلضافة إلى ذلك ،تناول االجتماع أنشطة
وإنجازات عربستات خالل عام  2021وناقش برنامج العمل لعام .2022
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التالي:
https://www.amf.org.ae/en/page/about-arabstat-0

وقبل االجتماع ،عرض سيسرك مدخالت تتعلق بأنشطة بناء القدرات الدورة العادية الـ 18للهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان
اإلحصائية التي تدعم إنتاج مؤشرات أهداف التنمية املستدامة سيتم تقديمها ()IPHRC

إلى الدورة الثالثة والخمسين للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة .وقدمت املدخالت
إلى أمانة لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية في  6أكتوبر .2021
شارك سيسرك في املناقشة املواضيعية للدورة العادية الثامنة عشرة للهيئة
االجتماع الثامن للجنة التوجيهية ملبادرة اإلحصاءات العربية الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان ( )IPRHCالتابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي
بصفة متحدث يوم  23نوفمبر  2021في جدة ،اململكة العربية السعودية.
(عربستات)

وفي الجلسة الصباحية للمناقشة املواضيعية ،قدم املركز نتائج تقريره األخير
بعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية  "2021والذي تم
شارك سيسرك في االجتماع الثامن للجنة التوجيهية ملبادرة اإلحصاءات العربية تقديمه إلى الدورة السابعة والثالثين للكومسيك.
(عربستات) الذي نظمه صندوق النقد العربي ( )AMFبصفة متحدث يومي  10و
وخالل العرض ،أكد سيسرك أن مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي بعيدة
 11نوفمبر .2021
عن املسار الصحيح لتحقيق أي من األهداف الـ( 14أهداف التنمية املستدامة
وفي جلسة "مؤشرات أهداف التنمية املستدامة" خالل اليوم الثاني من االجتماع ذات األولوية  5-1و  9-8و  )13واألهداف اإلضافية  7-6و  12-10و  )14التي
تمت تغطيتها في التقرير.كما غطى العرض التحديات القائمة على مستوى
في  11نوفمبر  ،2021قدم سيسرك نتائج تقريره األخير بعنوان "نحو تحقيق
تحقيق أهداف التنمية املستدامة حيث تأتي الصعوبات التي تواجهها الدول
أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية  "2021والذي تم تقديمه إلى الدورة
األعضاء في تمويل عملية تنفيذ املشاريع املتعلقة بهذه األهداف في املقام األول.
السابعة والثالثين للكومسيك .وأكد سيسرك في عرضه أن مجموعة دول منظمة
التعاون اإلسالمي بعيدة عن املسار الصحيح لتحقيق أي من األهداف الثمانية وقد تمثلت األهداف الرئيسية للمناقشة املواضيعية في تداول دور حقوق
ذات األولوية (أهداف التنمية املستدامة  5-1و  9-8و  )13وأهداف التنمية اإلنسان وأهميتها وروابطها في تعزيز التنمية املستدامة وتحديد التحديات
املستدامة الستة اإلضافية التي تمت تغطيتها (أهداف التنمية املستدامة  7-6و الرئيسية التي تواجه تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الدول األعضاء في
 12-10و  )14في التقرير إذا ما واصلت عملها بنفس الوتيرة الراهنة .ويسلط منظمة التعاون اإلسالمي على مختلف املستويات.
العرض الضوء أيضا على أن تحقيق أهداف التنمية املستدامة قد يصبح أكثر
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التالي:
صعوبة مع استمرار جائحة كوفيد ،19-األمر الذي سيشكل تحديات أكثر أمام
https://oic-iphrc.org/home/activity/513
دول منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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ندوة عبراإلنترنت حول ’املعالجة اإلحصائية للمالية اإلسالمية في الحسابات القومية والدولية‘
وخالل الندوة عبر اإلنترنت ،قدم الدكتور أتيال كرمان ،مدير دائرة اإلحصاءات،
ملخصا لتقرير سيسرك بعنوان "املمارسات الراهنة لدول منظمة التعاون
اإلسالمي في مجال البيانات املصرفية واملالية اإلسالمية:نتائج مسح سيسرك"
ُ
الذي نشر عام  2019من خالل التركيز على "تقييم احتياجات بناء القدرات في
مجال الخدمات املصرفية اإلسالمية واإلحصاءات املالية " وكذلك إطالع
املشاركين على مؤشرات املالية والصيرفة اإلسالمية املستضافة في قاعدة بيانات
اإلحصاءات ملنظمة التعاون اإلسالمي (.)OICStat
وقد جرى تنظيم هذه الندوة بهدف إعالم الجهات املجمعة للبيانات عن التقدم
املحرز على مستوى مذكرة التوجيه الخاصة باملالية اإلسالمية التي طورتها
مجوعة العمل املشتركة املعنية باملالية اإلسالمية في إطار برنامج تحديث نظام
الحسابات القومية ودليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدولي ،حيث
قدمت مواضيع البحث الخاصة باملالية اإلسالمية ،وتبادل وجهات النظر حول
طلبات املستخدم والتوصيات الجديدة ،واستكشاف إمكانية تطوع بعض
الجهات للتنفيذ املبكر للتوصيات الجديدة واالختبار التجريبي.

شارك سيسرك بصفة متحدث في ندوة عبر اإلنترنت حول "املعالجة
اإلحصائية للمالية اإلسالمية في الحسابات القومية والدولية" نظمتها
افتراضيا لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
( )UNESCWAبالتنسيق مع مجموعة العمل املشتركة بشأن املالية
اإلسالمية ( )IFTTوشعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة ( )UNSDيوم 16
ديسمبر .2021

مع العلم أن مجموعة العمل املشتركة بشأن املالية اإلسالمية تشكلت من قبل
فريق العمل املشترك بين األمانات العامة املعني بالحسابات القومية ()ISWGNA
ولجنة إحصاءات ميزان املدفوعات ( )BOPCOMإلجراء مزيد من األبحاث
وتطوير منهجيات ودالئل بخصوص التعامل مع املالية اإلسالمية في الحسابات
القومية وإحصاءات القطاعات الخارجية.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.unescwa.org/events/statistical-treatment-islamicfinance-national-and-international-accounts
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دائرة
األبحاث االقتصادية واالجتماعية

التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي  -إصدار عام 2021
تسببت جائحة كوفيد 19-في أزمة صحية وإنسانية عاملية غير مسبوقة وهو ما
أثر سلبا على حياة ماليير األشخاص في العالم .فإلى جانب التداعيات الوخيمة
على صحة الناس ،أثارت الجائحة أيضا انتكاسة اقتصادية ومالية عاملية .ويبرز
التقرير أن عام  2020شهد تدهور معظم مؤشرات االقتصاد الكلي بصورة
حادة في جميع أنحاء العالم ،ولم تكن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي استثناء
من هذا الوضع.
وفي ظل التراجع املستمر ملعدل النمو االقتصادي العاملي بسبب تحديات كانت
قائمة حتى قبل بداية تفش ي الجائحة ،يقدر في الوقت الراهن أن الناتج املحلي
اإلجمالي العاملي الحقيقي قد سجل تراجعا بنسبة  %3.2في  .2020وبعد هذا
التراجع ،من املتوقع أن يحقق االقتصاد العاملي نموا بنسبة  %6في 2021
بفضل الحوافز املالية والوتيرة املتسارعة لعملية التلقيح الشاملة ضد كوفيد-
 19فضال عن اكتساب مختلف القطاعات للقدرة على التكيف مع الوضع الذي
تفرضه الجائحة .وخالل عام  2020في ظل الجائحة ،انكمشت نسبيا
اقتصادات بلدان املنظمة بمعدل متوسطه  %1.6ومن املرتقب أن تشهد
انتعاشا بمعدل نمو يتراوح بين  %4.3في  2021و  %4.5في  – 2022أي بمعدل
قريب من متوسط السنوات العشر املاضية.

أطلق سيسرك إصدار  2021من تقرير التوقعات االقتصادية ملنظمة
التعاون اإلسالمي ،وهو التقرير الرئيس ي للمركز الذي يستكشف اتجاهات
االقتصاد الكلي على الصعيد العاملي مع التركيز بصورة خاصة على
مجموعة بلدان املنظمة ،ويعرض مجموعة هامة من اإلحصاءات
والتحليالت ،بما في ذلك مقارنة األداء االقتصادي لبلدان املنظمة باداء
البلدان املتقدمة والبلدان النامية غير األعضاء في املنظمة وباملتوسط
العاملي.

وفي ظل ما خلفته الجائحة من آثار وتداعيات سلبية غير مسبوقة ،تشير
التقديرات إلى أن حجم التجارة الدولية قد تراجع بمعدل  %8.5في عام ،2020
وهو رقم أقل نسبيا من األرقام املتوقعة سابقا وذلك راجع للوتيرة السريعة
لتعافي قطاع تجارة البضائع .ومن حيث القيمة ،تراجعت التجارة العاملية في
البضائع بنسبة  .%7.3وكان مستوى تراجع حجم صادرات بلدان املنظمة من
البضائع أكثر حدة ،أي بنسبة  %17ليسجل  1.49تريليون دوالر أمريكي،
واستاثرت بذلك بحصة أقل في إجمالي الصادرات العاملية ،أي  %8.6في 2020
مقابل  %9.6في عام  .2019فبينما تراجع حجم صادرات بلدان املنظمة للبلدان
النامية غير األعضاء في املنظمة بنسبة  ،%18.5تراجع حجم الصادرات فيما
بين بلدان املنظمة بمعدل أقل قدر بنسبة  %9.5ليبلغ  290مليار دوالر أمريكي،
وهذا ما تجسد في زيادة حصة التجارة فيما بين بلدان املنظمة في إجمالي
املعامالت التجارية لبلدان املنظمة ،من  %18.7في  2019إلى  %19.5في ،2020
وهو أعلى معدل تم تسجيله على امتداد العقد املنصرم.

يناير 2022

مع تفش ي الجائحة في كل أنحاء العالم وتأثيرها سلبا على أسواق العمل ،تشير
أحدث التقديرات إلى أن عام  2020سجل خسارة ما يقارب  %8.8من إجمالي
ساعات العمل مقارنة بالربع األخير من عام  .2019وهذا ما أدى إلى زيادة عدد
العاطلين عن العمل بمعدل  33مليون شخص وارتفاع معدل البطالة على
الصعيد العاملي بنسبة  ،%6.5وهو أعلى مستوى على امتداد آخر ثالثة عقود
من الزمن .وفي بلدان املنظمة زاد عدد العاطلين عن العمل بأكثر من  4ماليين
شخص ،وبذلك بلغ إجمالي العاطلين عن العمل  49.3مليون شخص في .2020
ونتيجة لذلك ،ارتفع معدل البطالة إلى  %7.1في ذلك العام مقابل  %6.4في
 ،2019وهو أعلى معدل باملقارنة مع باقي مجموعات البلدن.
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بلدان املنظمة على شاكلة البلدان النامية وتراجعت بنسبة  ،%12.5مسجلة
بذلك  100مليار دوالر في عام  2020مقارنة بمبلغ  114مليار دوالر في .2019
وبذلك ارتفعت حصة بلدان املنظمة في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
العاملية الواردة لنسبة  ،%10.0وهو أعلى معدل في العقد املنصرم.

ويضم إصدار هذا العام من التقرير قسما خاصا بعنوان "التجارة والنقل
والسياحة في ظل جائحة كوفيد ."19-ويستكشف هذا القسم آثار الجائحة
على ثالثة قطاعات رئيسية في املنظومة االقتصادية ،أي التجارة الدولية
والنقل والسياحة ،مع التركيز بوجه خاص على البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي .ويقترح هذا التقرير مجموعة من التوصيات املتعلقة
وحصل تراجع كبير على مستوى تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية بالسياسات بشأن كل قطاع من هذه القطاعات الثالثة لتسريع وتيرة التعافي
الواردة في عام  2020بمقدار  %34.7ليبلغ حجمها ما يقارب  1تريليون دوالر ،وتعزيز القدرة على الصمود في البلدان األعضاء في املنظمة.
ومرد ذلك إلى حد كبير انخفاض التدفقات إلى البلدان املتقدمة بنسبة %58.3
مقابل انخفاض بنسبة  %12.1في البلدان النامية .واتجه مسار التدفقات إلى

اآلثاراملحتملة ملنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ( )AfCFTAعلى بلدان مختارة من منظمة التعاون إلسالمي

أعد كل من سيسرك واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ()،ITFC
وهي عضو في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،تقريرا فنيا يتناول اآلثار
املحتملة إلقامة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ( )AfCFTAعلى
بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،وهي كل من كوت ديفوار ومصر
وغينيا وموزمبيق وتونس وأوغندا.وتستخدم الدراسة نموذج التوازن العام
القابل للحساب الذي طوره مشروع تحليل التجارة العاملية ( )GTAPمن أجل
تقدير اآلثار املحتملة طويلة األجل لالتفاقية على هذه البلدان .وبناء على
ذلكُ ،ي ِّ
قيم التقرير تأثيرات الناتج والتجارة والرفاهية مع التركيز بشكل
أساس ي على هذه البلدان الستة ويقدم بعض التوجيهات السياساتية نحو
استخدام أفضل لالتفاقية بناء على النتائج املتوقعة.
ولتسليط الضوء على أبرز نتائج هذا التقرير ،تم تنظيم فعالية خاصة عبر
اإلنترنت وشهدت مشاركة السيد نبيل دبول ،الدير العام لسيسرك،
واملهندس هاني سالم سنبل ،املدير التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية الدولية
لتمويل التجارة ،والسيدة نغوني ديوب ،مديرة املكتب دون اإلقليمي في غرب

أفريقيا للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا () ،UNECAوالسيد ساليو
سو ،كبير املفاوضين ملنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لغينيا ،والسيدة
أستو س ي ،نائبة كبير املفاوضين ملنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
للسنغال ،والسيد شوقي جبالي ،مدير التعاون مع الدول العربية واالتحاد
األفريقي في وزارة التعاون التونسية.
وتعتبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ،التي دخلت حيز
التنفيذ في  01يناير  ،2021خطوة مهمة في اتجاه تعزيز التجارة اإلقليمية
والتكامل االقتصادي فيما بين البلدان األفريقية .ومن املتوقع أن تساهم في
تيسير ومواءمة وتنسيق النظم التجارية والتخفيف من التحديات املتعلقة
بتداخل االتفاقيات التجارية في القارة .واملزايا املتوقع جنيها ال تقتصر فقط
على التجارة الدولية .فمن شأن هذه االتفاقية أن تحفز املزيد من التكامل
االقتصادي ،وتعزز القدرة التنافسية للصناعات املحلية ،وتساهم في تيسير
عملية تخصيص املوارد على نحو أفضل ،وتساعد على استقطاب املزيد من
االستثمار األجنبي املباشر.
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اتجاهات وسياسات هجرة اليد العاملة في الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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إصالح اإلدارة العامة في ليبيا
بالشراكة مع البرنامج الليبي
لإلدماج والتنمية ()LPRD
أنهى سيسرك إعداد دراسة
بحثية حول "إصالح اإلدارة
العامة في ليبيا" ،والتي
تقدم خيارات سياسية
ملموسة حول إصالح
وتعزيز قطاع اإلدارة العامة
في ليبيا.

ً
تقترح الدراسة ً
إطارا شامال حول كيفية إعادة تنظيم املؤسسات العامة
الليبية إلنتاج خدمات عامة قوية وأداء مؤسس ي أفضل .ومن املتوقع أن
تساهم هذه الدراسة في عملية بناء الدولة الليبية وتساعد حكومة ليبيا على

ضمان واستدامة االستقرار والسالم في البالد من خالل استخدام عملية
صنع قرار شاملة مع مراعاة آراء جميع أطراف الشعب الليبي بغض النظر
عن العرق والجنس واالنتماءات السياسية.

إصالح النظام الصحي في ليبيا
كجزء من املشروع البحثي
حول إصالح اإلدارة العامة

تعتبر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي جهات مرسلة ومستقبلة ملاليين
املهاجرين الدوليين على حد سواء ،وهي تمثل  %31من الهجرة العاملية إلى
الخارج و %27من الهجرة العاملية الوافدة .وتعد غالبية املهاجرين من فئة
املهاجرين االقتصاديين الذين يغادرون بلدانهم األصلية ألسباب اقتصادية
بحتة .وتشير البيانات واألدلة التجريبية إلى أن حماية حقوق العمال
املهاجرين تعزز منافع الهجرة اإلنمائية واإلنتاجية ،بينما يسهم انتهاك
حقوقهم في التفكك االجتماعي واالقتصادي.
وفي هذا الصدد ،يهدف تقرير التوقعات هذا إلى تقييم االتجاهات
والسياسات الحالية في دول منظمة التعاون اإلسالمي واملتعلقة بهجرة اليد
العاملة .ويقدم نظرة عامة واسعة على طبيعة الهجرة ،وتأثيراتها على التنمية
لكل من البلدان املرسلة واملستضيفة ،باإلضافة إلى مراجعة للقوانين
والسياسات املتعلقة بإدارة العمال املهاجرين في دول املنظمة .تم تقديم
عدد من التوصيات السياسية لدول منظمة التعاون اإلسالمي للتصدي
لبعض التحديات التي يواجهها العمال املهاجرون واالستفادة بشكل أفضل
من إمكاناتهم.

في ليبيا ،أكمل سيسرك
دراسة حالة قطاعية حول
"إصالح قطاع الصحة في

ليبيا" ،والتي تقدم مراجعة
شاملة للتحديات القائمة
ً
عددا من خيارات
وتقدم
اإلصالح

بشأن

قطاع

الصحة.
بحيث تقترح الدراسة مجموعة من مقترحات اإلصالح واألولويات الالزمة في
قطاع الصحة الليبي لتصميم إطار عمل شامل الحتياجات ليبيا الخاصة مع
االستفادة ً
أيضا من التجارب الدولية وأفضل املمارسات .كما تضع الدراسة
خارطة طريق للمسؤولين الليبيين بحيث يمكن اتخاذ خطوات عملية
لتحسين مستوى نجاح مبادرات اإلصالح ،بالنظر إلى سياق وديناميكيات
القطاع الصحي في ليبيا.
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سيسرك ينظم ندوة حول ’املسنون واألشخاص ذوواإلعاقة في
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي‘ ضمن فعاليات
دبي إكسبو2020

ندوة حول ’وضع األطفال الذين يعملون في الشوارع والذين
يعيشون فيها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي‘
ضمن فعاليات دبي إكسبو2020

في إطار أنشطة منظمة التعاون اإلسالمي ( )OICضمن فعاليات دبي إكسبو
 ،2020نظم سيسرك ندوة حول "املسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة في

في إطار أنشطة منظمة التعاون اإلسالمي ( )OICاملبرمجة خالل دبي إكسبو
 ،2020نظم سيسرك ندوة حول "وضع األطفال الذين يعملون في الشوارع

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" يوم  02ديسمبر  2021بين

والذين يعيشون فيها في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" يوم
 20نوفمبر  2021بين الساعة  05:00م و  07:00م في قاعة تيرا بافيون في

املتحدة .ووفرت الندوة منصة ملناقشة وتسليط الضوء على أبرز التحديات
املشتركة التي تواجهها فئة املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتقييم آفاق

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة .ووفرت الندوة منصة ملناقشة إبراز
التحديات متعددة األبعاد التي يواجهها األطفال الذين يعملون في الشوارع

النهوض بجودة حياتهم ،وتبادل املعرفة وأفضل املمارسات في هذا املجال،
وتوسيع نطاق الجهود املبذولة صوب تعزيز أواصر التعاون فيما بين بلدان

والذين يعيشون فيها وتوضيح مختلف التدابير السياساتية االجتماعية
واالقتصادية والبرامج لتعزيز رفاهية هذه الفئة الضعيفة في الدول األعضاء

املنظمة.

في منظمة التعاون اإلسالمي.

وخالل الجلسة االفتتاحية ،ألقى سعادة السيد فادي فراسين ،املدير العام

في الجلسة االفتتاحية خاطب سعادة السيد فادي فراسين ،املدير العام

املساعد لسيسرك ،كلمة على مسامع الحاضرين في الندوة وألقى رسالة

املساعد لسيسرك ،حضور الندوة وألقى أمامهم رسالة سعادة السيد نبيل

سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك .إذ أعرب السيد فراسين

دبور ،املدير العام لسيسرك .إذ أعرب السيد فارسين عن شكره وتقديره

عن شكره وتقديره لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،الدولة املستضيفة
ملعرض إكسبو  2020واألمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي على رعايتها

لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،الدولة املضيفة ملعرض إكسبو 2020
واألمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ( )OICعلى تسهيلها لتنظيم الندوة

لهذه الندوة في ظل هذه األوقات العصيبة التي تفرضها جائحة كوفيد.19-
وأشار السيد فراسين إلى أن فئة املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة تمثل

خالل إحدى أكبر االفعاليات الدولية في ظل هذه األوقات العصيبة املتمثلة

الساعة  16:00و  18:00في قاعة تيرا أوديتوريوم في دبي ،اإلمارات العربية

نسبة مهمة من السكان في البلدان األعضاء في املنظمة وأن جودة حياتهم
وقدرتهم على املشاركة في املجتمع تتوقف إلى حد كبير على السياسات
والبرامج الوطنية الداعمة.
وأدار هذه الندوة السيد مزهر حسين ،مدير دائرة األبحاث االقتصادية

واالجتماعية في سيسرك ،وتضمنت حلقة نقاش مع مشاركين من سيسرك
ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إيسكوا) ووزارة
شؤون األسرة والخدمات االجتماعية التركية.

في جائحة كوفيد.19-
وقد أشرف السيد مظهر حسين ،مدير دائرة األبحاث االقتصادية
واالجتماعية في سيسرك ،على إدارة الندوة التي شملت حلقة نقاش
بمشاركة أعضاء من سيسرك ،واإليسيسكو ،ومنظمة العمل الدولية
(.)ILO
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دائرة
التدريب والتعاون الفني

برامج سيسرك لبناء القدرات

برنامج بناء القدرات في مجال الزراعة واألمن
الغذائي ()AGRI-CAB

ينظم املركز أنشطة تدريبية لبناء القدرات في إطار  19برنامجا مختلفا في
قطاعات متخصصة .وتغطي هذه األنشطة عددا من القضايا املتعلقة
باملجالين االجتماعي واالقتصادي وتنفذ من خالل أساليب متنوعة وفقا
لقدرات واحتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وبعد

دورة تدريبية حول ’الحد من املهدرمن األغذية‘

مطابقة سيسرك لهذه االحتياجات والقدرات يوفر فرصا للتدريب عن طريق
تعبئة خبراء متخصصين وتيسير نقل وتبادل الدرايات واملهارات والخبرات
فيما بين املؤسسات الوطنية للدول األعضاء في املنظمة .وترمي الجهود التي
يبذلها املركز إلى تطوير القدرات البشرية واملؤسسية على صعيد عدد من
القطاعات من خالل آليات التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وقد أدى االعتماد السريع للحلول الرقمية مع تفش ي جائحة كوفيد 19-إلى
حد كبير في استمرارية األنشطة وتقديم الخدمات على نطاق عاملي .ولذلك،
تبنى سيسرك هذه الفرصة في وقت مبكر وقدم أنشطته لبناء القدرات عبر
اإلنترنت كطريقة جديدة لضمان التقديم السلس لخدماته التدريبية
والوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع في مثل هذه البيئة الرقمية املالئمة.
ومن خالل هذه الطريقة املعتمدة حديثا ،واصل املركز تقديم خدماته
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل مختلف برامج
وأنشطة بناء القدرات .وفيما يلي بعض األنشطة املختارة املنفذة خالل
الفترة قيد النظر:

نظم سيسرك دورة تدريبية حول "الحد من املهدر من األغذية" في فترة -10
 12أغسطس  2021من خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر
الفيديو .وقدم الدورة التدريبية خبراء متخصصون من املعهد املاليزي
للبحث والتطوير الزراعي ( )MARDIالتابع لوزارة الزراعة والصناعات
الغذائية في ماليزيا ،ومؤسسة إدارة النفايات الصلبة والتطهير العام
( )SWCorpالتابعة لوزارة اإلسكان والحكومة املحلية في ماليزيا لصالح 78
خبيرا من الوزارات ذات الصلة في  24دولة عضو في منظمة التعاون
اإلسالمي.

يناير 2022

وتمثل الهدف الرئيس ي من الدورة التدريبية في تقديم معلومات عن كيفية
إدارة ومراقبة الفاقد واملهدر من األغذية على طول سالسل اإلنتاج واإلمداد،
بما في ذلك مستويات الحصاد وما بعد الحصاد والبيع بالتجزئة واالستهالك.
وعالوة على ذلك ،قدمت الدورة التدريبية ملحة عامة عن التجربة املاليزية في
تحويل مخلفات الطعام إلى سماد وأعالف للحيوانات ،باإلضافة إلى التطرق
إلى االستراتيجيات وبرامج التوعية من أجل االستخدام الحكيم للموارد
واستدامة قطاع األغذية.

النشرة اإللكترونية لسيسرك 17 /

برنامج بناء القدرات في مجال البيئة
()ENVIRONMENT-CAB

دورة تدريبية حول "مكافحة التصحر والجفاف"

برنامج بناء القدرات في مجال إدارة املوارد املائية
()WATER-CAB
ورشة عمل تدريبية حول ’شبكة رصد املياه ونظام
اإلنذاراملبكر‘

نظم سيسرك ،بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني ) ،(ATCTدورة
تدريبية حول "مكافحة التصحر والجفاف" في فترة  09-06سبتمبر 2021من
نظم سيسرك ،بالتعاون مع الشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة املوارد املائية
) ،(INWRDAMورشة عمل تدريبية حول "شبكة رصد املياه ونظام اإلنذار
املبكر" في فترة  19-16أغسطس  2021من خالل منصة إلكترونية
مخصصة لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وقدم ورشة العمل التدريبية هذه
خبراء مختصون من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وشمال
لبنان والجامعة اللبنانية والشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة املوارد املائية
لصالح  88مشاركا من السلطات الوطنية املعنية باملوارد املائية في  21دولة
عضو في منظمة التعاون اإلسالمي.
وتمثل الهدف الرئيس ي من ورشة العمل التدريبية في تعزيز القدرات الفنية
للموظفين املحترفين من خالل تبادل املعارف والخبرات واملمارسات الجيدة.
كما قدمت ورشة العمل التدريبية رؤى جديدة حول املواضيع الفنية ذات
الصلة مثل الحد من مخاطر الكوارث القائمة على النظام اإليكولوجي (Eco-
) ،DRRورقمنة أنظمة اإلنذار املبكر ،واالختبارات امليكروبيولوجية
التقليدية والسريعة وأحدث تقنيات اختبار املياه وشبكة مراقبة املياه.

خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وقدم الدورة

التدريبية خبراء مختصون من معهد املناطق الجافة في مدنين ،التابع لوزارة
الزراعة واملوارد املائية والثروة السمكية في تونس ،لفائدة  47خبيرا ومديرا
تنفيذيا من السلطات الوطنية ذات الصلة في  10بلدان أعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي.
وتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تقديم معلومات عامة عن أسباب
وعوامل ومظاهر ظاهرة التصحر والجفاف العاملية مع التأكيد على سبل
ووسائل مقاومة التداعيات الناتجة عنها ومكافحة هذه الظاهرة .وعالوة على
ذلك ،قدمت الدورة التدريبية ملحة عامة عن التجربة واالستراتيجية
التونسية في مجال مكافحة انجراف التربة (التعرية /التآكل) وإدارة
مستجمعات املياه ،وكذلك مجال التحكم في التعرية بفعل الرياح ومكافحة
التصحر.
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برنامج بناء قدرات البنوك املركزية ()CB-CaB
دورة تدريبية حول "إدارة املخاطر في مؤسسات التمويل
اإلسالمي"
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نظم سيسرك ورشة عمل تدريبية حول "إدارة أنظمة الضمان االجتماعي" في
فترة  27-25أكتوبر  2021من خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد
املؤتمرات عبر الفيديو .وقدم الوشة التدريبية خبراء مختصون من
مؤسسات الضمان اإلجتماعي ( )SGKفي الجمهورية التركية لصالح  38خبيرا
ومديرا تنفيذيا من مؤسسات الضمان االجتماعي الوطنية في  19دولة عضو
في منظمة التعاون اإلسالمي.
وتمثل الهدف الرئيس ي من ورشة العمل التدريبية في تعزيز القدرات الفنية
للموظفين الفنيين في مؤسسات الضمان االجتماعي الوطنية للبلدان
االعضاء في املنظمة من خالل تبادل املعرفة والخبرة واملمارسات الفضلى.
ووفرت الورشة معلومات عامة في املواضيع الفنية ذات الصلة مثل إدارة
الضمان االجتماعي للبلدان النامية ،وأنظمة التأمين الصحي الشامل ،وفروع

نظم سيسرك دورة تدريبية حول "إدارة املخاطر في مؤسسات التمويل
اإلسالمي" في فترة  16-14ديسمبر  2021من خالل منصة إلكترونية
مخصصة لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وسهر على تقديم الدورة خبراء
مختصون من بنك إندونيسيا لصالح  59خبيرا ومديرا تنفيذيا من البنوك
املركزية والسلطات النقدية في  18دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي.
وتمثل الهدف الرئيس ي من الدورة التدريبية في تعزيز القدرات الفنية
للموظفين الفنيين في البنوك املركزية والسلطات النقدية للبلدان األعضاء

التأمين قصيرة األجل وطويلة األجل في نظام الضمان االجتماعي التركي ،من
بين أمور أخرى عديدة.

برنامج ابن سينا لبناء القدرات في مجال الصحة
()IBNSINA-CAB
دورة تدريبية حول ’انتشار األمراض املعدية وإدارة
األوبئة‘

في املنظمة من خالل تبادل املعرفة والخبرة .ووفرت الدورة التدريبية ملحة
عامة عن املواضيع الفنية ذات الصلة مثل الجانب االحترازي الكلي
لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ،ومعيار مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
( )IFSBالخاص باملؤشرات املالية اإلسالمية االحترازية والهيكلية ،ومعيار
بازل ومجلس الخدمات املالية اإلسالمية إلدارة املخاطر ،ورأس املال القائم
على املخاطر للبنوك اإلسالمية ،من بين أمور أخرى.

برنامج بناء قدرات مؤسسات الضمان االجتماعي
()SSI-CaB
ورشة عمل تدريبية حول ’إدارة أنظمة الضمان
االجتماعي‘

في إطار برنامج ابن سينا لبناء القدرات في مجال الصحة )،(IbnSina-CaB
نظم سيسرك بالتعاون مع وزارة الصحة في الجمهورية التركية ،دورة تدريبية
حول "انتشار األمراض املعدية وإدارة األوبئة" في فترة  07-04أكتوبر 2021
من خالل منصة إلكترونية لعقد مؤتمرات عبر الفيديو .وقدم الدورة
التدريبية خبراء مختصون أعضاء باملجلس العلمي االستشاري حول
فيروس كورونا بتركيا لصالح  85مشاركا من وزارات الصحة في  17بلدا
عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.

يناير 2022

وتمثل الهدف الرئيس ي من الدورة التدريبية في الجمع بين املشاركين من
وزارات الصحة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز
قدراتهم الفنية في مختلف جوانب املوضوع ،بما في ذلك اإلدارة الشاملة
لألوبئة والسياسات في مجال الصحة ،وتقص ي املخالطين ،وممارسات العالج
والتشخيص والرعاية املكثفة في حاالت كوفيد 19-والتدابير الوقائية.
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برنامج بناء القدرات في مجال الصحة والسالمة
املهنية ()OSH-CaB
ورشة عمل تدريبية حول ’تحسين ثقافة السالمة
والصحة املهنية وتعزيزها في أماكن العمل‘

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

في إطار برنامج ابن سينا لبناء القدرات في مجال الصحة )،(IbnSina-CaB
وتماشيا مع القرارات ذات الصلةالصادرة عن الدورتين السادسة والسابعة
للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الصحة ،نظم املركز دورة تدريبية حول "الرعاية
الصحية لألم وحديثي الوالدة واألطفال في أفريقيا جنوب الصحراء" ،وذلك
خالل فترة  08-06ديسمبر  2021من خالل منصة إلكترونية مخصصة
لعقد املؤتمرات عن بعد.
وقدم الدورة التدريبية خبراء أكفاء من وزارة الصحة باململكة املغربية
لصالح  29خبيرا ومديرا تنفيذيا من وزارات الصحة من  11دولة عضو في
منظمة التعاون اإلسالمي الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى.

وتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تعزيز القدرات الفنية ملهنيي
الرعاية الصحية العاملين لدى وزارات الصحة في البلدان األعضاء في
املنظمة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للنهوض بجودة الخدمات
املتعلقة بصحة األم وحديثي الوالدة واألطفال فضال عن الرصد والتقييم
الفعال لهذه الخدمات في بلدانهم .وقدمت الدورة التدريبية صورة شاملة
بخصوص التجربة املغربية واآلليات واالستراتيجيات التي يمكن نقلها إلى باقي
بلدان املنظمة في املنطقة بهدف التسريع من وتيرة التقليص من الوفيات
النفاسية ووفيات حديثي الوالدة واألطفال ،وذلك في إطار املجال املواضيعي
الثالث من برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال
الصحة ( )OIC-SHPAلفترة .2023-2014

في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال الصحة والسالمة املهنية
( )OSH-CaBوتماشيا مع خطة عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي
للسالمة والصحة املهنية ( )OIC-OSHNETلفترة  ،2022-2021نظم املركز
بالتعاون مع املديرية العامة للسالمة والصحة املهنية ( )DGOSHالتابعة
لوزارة العمل والضمان االجتماعي في الجمهورية التركية ،ورشة عمل تدريبية
حول "تحسين ثقافة السالمة والصحة املهنية وتعزيزها في أماكن العمل" في
فترة  21-18أكتوبر  2021من خالل منصة مخصصة لعقد املؤتمرات عن
طريق الفيديو.
وقدم ورشة العمل التدريبية خبراء أكفاء من املديرية العامة للسالمة
والصحة املهنية في الجمهورية التركية وخبراء دوليين مرموقين آخرين في
املجال لصالح  42خبيرا ومديرا تنفيذيا من السلطات الوطنية للسالمة
والصحة املهنية واملؤسسات ذات الصلة في  18بلدا عضوا في منظمة
التعاون اإلسالمي.
وتمثل الهدف الرئيس ي من ورشة العمل التدريبية في الجمع بين املشاركين
من مؤسسات السالمة والصحة املهنية ( )OSHفي البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي لتطوير وتعزيز املعارف واملهارات الفنية لتحسين
وتعزيز ثقافة السالمة والصحة املهنية في أماكن العمل .كما هدفت الورشة
إلى تقديم رؤى حول آليات وأدوات السيطرة على املخاطر املهنية التي
تحدث داخل الشركات ملواجهة التحديات التي تواجه هذا املجال بشكل
أفضل والحفاظ على ديمومة ثقافة السالمة في بيئة العمل.
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برنامج بناء القدرات في مجال خدمات التشغيل
العامة ()PES-CaB
ورشة عمل تدريبية حول ’تطوير استراتيجة ناجحة في
مجال التوظيف واملهارات‘

وقدم الدورة التدريبية خبير مختص من وزارة السياحة والثقافة والفنون في
جمهورية بنين لصالح  36مشاركا من هيئات السياحة الوطنية في  13بلدا
عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.

نظم سيسرك ،بالتعاون مع وكالة التوظيف التركية ( ،(İŞKURورشة عمل
تدريبية حول "تطوير استراتيجة ناجحة في مجال التوظيف واملهارات"
خالل فترة  30-28سبتمبر  2021عن طريق منصة إلكترونية مخصصة
لعقد املؤتمرات عبر اإلنترنت ،وذلك في إطار برنامجه لبناء القدرات في
مجال خدمات التشغيل العامة ( )PES-CaBوتماشيا مع خطة عمل شبكة
منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة ( )OIC-PESNETلفترة
.،2022-2021
وقدم ورشة العمل التدريبية هذه خبراء مختصون من وكالة التوظيف
التركية ( )İŞKURلصالح  77خبيرا ومديرا تنفيذيا من سلطات خدمات
التوظيف العامة ( )PESواملؤسسات الوطنية ذات الصلة من  23بلدا
عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.

وتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تعزيز القدرات الفنية للمشاركين
في تطوير التخطيط االستراتيجي للنهوض بقطاع السياحة في بلدانهم .كما
وفرت الدورة صورة عامة حول مواضيع مختلفة ،بما في ذلك مفاهيم وآثار
التنمية السياحية املستدامة ،والنهج والطريقة واألدوات املستخدمة في وضع
التخطيط االستراتيجي الفعال لتنمية السياحة املستدامة على املستويين
الوطني واملحلي.

برنامج بناء القدرات الدبلوماسية
()DIPLOMACY-CAB

دورة تدريبية حول ’الدبلوماسية الثقافية لصالح
الدبلوماسيين املبتدئين في بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي‘

وعرضت ورشة العمل التدريبية مختلف وجهات النظر بشأن تطوير
استراتيجية ناجحة في مجال التوظيف والنهوض باملهارات ،التي من شأنها
تعزيز النمو املستدام والكبير على املستويات الوطنية ،ال سيما في إطار
عملية التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد .19-كما طرحت الورشة مختلف
الرؤى بخصوص سبل تنفيذ استراتيجيات ناجحة وشاملة لتنمية املهارات
وفقا الحتياجات سوق العمل.

برنامج بناء القدرات في مجال السياحة
()Tourism-CaB
دورة تدريبية حول ’التخطيط االستراتيجي الفعال
لتعزيز تنمية السياحة املستدامة‘
نظم سيسرك دورة تدريبية حول "التخطيط االستراتيجي الفعال لتعزيز
تنمية السياحة املستدامة" في  26-24أغسطس  2021من خالل منصة
إلكترونية مخصصة لعقد املؤتمرات عبر الفيديو.

نظم سيسرك ،بشراكة مع األكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون
الخارجية التركية ،دورة تدريبية حول "الدبلوماسية الثقافية لصالح
الدبلوماسيين املبتدئين في منظمة التعاون اإلسالمي" في فترة 16-13
سبتمبر  2021من خالل منصة لعقد املؤتمرات عن طريق الفيديو .وحضر
هذه الدورة التدريبية  86دبلوماسيا مبتدئا من وزارات خارجية  33دولة
عضو في منظمة التعاون اإلسالمي.
وتمثل هدفها األساس ي في توفير املعرفة حول العالقة بين الدبلوماسية
الثقافية والسياسة الخارجية ،وتحديد عمليات صياغة ورصد ممارسات
الدبلوماسية الثقافية الفعالة .كما وفرت الدورة ملحة عامة بشأن
التطورات التاريخية في الدبلوماسية الثقافية وتأثير العوملة والتقدم
التكنولوجي على ممارستها.
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التعاون الفني
يؤدي سيسرك دورا هاما في تعزيز التعاون الفني والتعاون فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تيسير الدعم الفني وتبادل املعارف
وأفضل املمارسات وتنمية املهارات وإقامة شبكات للتواصل .كما يشدد املركز على أهمية "املشاريع التنموية الخاصة بكل دولة ومنطقة" التي تصمم وفقا
لخصائص واحتياجات كل منطقة .وبالتالي ،فإن سيسرك ينخرط في شراكات مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية لتنفيذ مشاريع وأنشطة في إطار مبادرات
التعاون الفني التي يسهر عليها واملصممة خصيصا لتلبية احتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

الشبكات
يبذل سيسرك جهودا جبارة للتقريب بين املؤسسات الوطنية في البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في مختلف املجاالت
االجتماعية واالقتصادية بهدف إقامة عالقات تعاون وثيقة بغية مشاركة
وتبادل املعارف والخبرات وإطالق مبادرات ومشاريع وبرامج مشتركة من
خالل آلية املركز التي تروم إقامة شبكات للتعاون .ويعمل املركز سنويا على
تحليل االحتياجات املتعلقة بهذه الشبكات ثم بعدها يعقد اجتماعات
للتواصل في ظل تعاون وثيق مع جهات االتصال الوطنية الخاصة
باملؤسسات ذات الصلة .ويشرف سيسرك حاليا على شبكتين رئيسيتين ،أي
شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية ()OIC-OSHNET
وشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة (OIC-
.)PESNET

دورة تدريبية حول ’التعريف والتصنيف واللوائح
املتعلقة بالعوامل البيولوجية :منظورشامل"

شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية ()OIC-OSHNET
دورة تدريبية حول "تطبيق مواصفات منظمة التعاون
اإلسالمي /معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية
( )OIC/SMIICبشأن السالمة والصحة املهنية"

بصفته املنسق الفني لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية ،سهر سيسرك على إجراء دورة تدريبية افتراضية حول "تالتعريف
والتصنيف واللوائح املتعلقة بالعوامل البيولوجية :منظور شامل" في فترة
 22-20سبتمبر  .2021وقد نظمت هذه الدورة املديرية العامة للسالمة
والصحة املهنية ( )DGOSHالتابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي في
الجمهورية التركية ،بصفتها أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة
والصحة املهنية ( )OIC-OSHNETفي إطار خطة عمل الشبكة لفترة -2021
.2022
وغطت هذه الدورة التدريبية املواضيع التالية:

بصفته املنسق الفني لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية ،سهر سيسرك على إجراء دورة تدريبية افتراضية حول "تطبيق
مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي /معهد املواصفات واملقاييس للدول
اإلسالمية ( )OIC/SMIICبشأن السالمة والصحة املهنية" في فترة 23-21
يونيو  .2021وقد نظمت هذه الدورة املديرية العامة للسالمة والصحة
املهنية ( )DGOSHالتابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي في الجمهورية
التركية ،بصفتها أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية ( )OIC-OSHNETفي إطار خطة عمل الشبكة لفترة .2022-2021
وهدفت الدورة التدريبية إلى تسليط الضوء على أهمية املبادئ التوجيهية
العامة ملواصفة منظمة التعاون اإلسالمي /معهد املواصفات واملقاييس
للدول اإلسالمية بشأن معايير السالمة والصحة املهنية وتقديم معلومات
عامة حول املواضيع الفنية ذات الصلة مثل املتطلبات العامة للسالمة
والصحة املهنية ،والعوامل الفيزيائية والبيولوجية ،وتقييم املخاطر ،والعمل
اآلمن في املرتفعات ،ومعدات الحماية الشخصية ،وبيئة العمل.

تعريف وتصنيف العوامل البيولوجية،
• تحديد الصناعات والوظائف التي تعرض العمال لعوامل بيولوجية،

• سبل التعرض للعوامل البيولوجية واآلثار الصحية املرتبطة بالعوامل
البيولوجية،
• املراقبة الصحية للعمال املعرضين أو املحتمل تعرضهم لعوامل
بيولوجية،
• تقييم مخاطر العوامل البيولوجية،
• تنفيذ تدابير الرقابة للقضاء على املخاطر البيولوجية أو الحد منها أو
السيطرة عليها،
• الوقاية من كوفيد 19-في أماكن العمل :االستجابات العاملية.

يناير 2022

ورشة عمل تدريبية حول ’جمع وتحليل البيانات
املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية‘
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نظم سيسرك ،بصفته املنسق الفني لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي
للسالمة والصحة املهنية ،بالتعاون مع املديرية العامة للسالمة والصحة
املهنية ( )DGOSHالتابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي في الجمهورية
التركية ،بصفتها أمانة الشبكة ،االجتماع السنوي لجهات االتصال الوطنية
( )NFPsلشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية افتراضيا
يوم  30نوفمبر .2021
وشكل هذا النشاط فرصة الجتماع  53ممثال رفيع املستوى عن السلطات
الوطنية املعنية بالسالمة والصحة املهنية في  33دولة عضو في منظمة
التعاون اإلسالمي ملناقشة التقدم املحرز على مستوى خطة العمل لعام
 ،2021التي تم اعتمادها خالل االجتماع الرابع للشبكة في أكتوبر ،2020
وكذلك لتقييم األنشطة املنفذة ونتائجها نحو تنفيذ أهداف وغايات خطة

بصفته املنسق الفني لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية ،سهر سيسرك على إجراء دورة تدريبية افتراضية حول "جمع وتحليل
البيانات املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية" في فترة  04-01نوفمبر .2021
ونظم ورشة العمل التدريبية املعهد التونس ي للصحة والسالمة املهنية
( )TOSHIلصالح مشاركين من السلطات الوطنية للصحة والسالمة املهنية
في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من مجموعتي البلدان
الناطقة بالعربية والفرنسية ،وذلك في إطار خطة عمل الشبكة املعنية لفترة
.2022-2021

العمل .كما قام االجتماع بمراجعة األنشطة املخطط لها في إطار خطة
العمل للعام القادم  2022والنظر في سبل ووسائل تحقيقها ضمن اإلطار
الزمني املحدد.

شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف
العامة ()OIC-PESNET
دورة تدريبية حول "خدمات التدريب على املهارات"

وتمثل الهدف من الورشة التدريبية في تعزيز القدرات الفنية للمشاركين
بخصوص كيفية إعداد واستخدام إحصاءات الحوادث املهنية لتعزيز
الوقاية من املخاطر املهنية في الشركات فضال عن تطوير خطط عمل على
املستوى الوطني .وقدم التدريب صورة عامة بخصوص عدد من املواضيع،
بما في ذلك عملية جمع وتحليل اإلحصاءات على املستويين اإلقليمي والوطني
وإحصاءات حوادث العمل كوسيلة داعمة واملبادئ التوجيهية في الشركات.

االجتماع السنوي لجهات االتصال الوطنية ()NFPs
لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية (افتراضيا)

بصفته أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة
( ،)OIC-PESNETسهر سيسرك على إجراء دورة تدريبية افتراضية حول
"خدمات التدريب على املهارات" في فترة  23-22نوفمبر  .2021ونظمت الدورة
التدريبية وكالة التوظيف الحكومية التابعة لوزارة العمل والحماية
االجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان في إطار خطة عمل الشبكة املعنية
لفترة .2022-2021

وسهر على توفيرها خبير مختص من وكالة التوظيف الحكومية األذربيجانية
لصالح  63مشاركا من وكاالت /سلطات خدمات التوظيف العامة الوطنية في
 17بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي .وتمثل هدف هذه الدورة
التدريبية في تعزيز القدرات الفنية للمشاركين فيما يتعلق بمختلف جوانب
املوضوع بما في ذلك توقعات سوق العمل ومفاهيم التعلم واستراتيجياته
وخلق جو تعليمي وتنمية املهارات في مجال التوظيف.

يناير 2022

البوابات اإللكترونية

يضطلع سيسرك بمهمة تطوير وصيانة عدد من البوابات اإللكترونية بما
يتماش ى مع القرارات املتخذة في محافل منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة
بهدف تعزيز التواصل والتعاون وتبادل املعارف بين الجهات املعنية في الدول
األعضاء في املنظمة .فهذه البوابات اإللكترونية بمثابة املنصات الرئيسية
لتبادل املعلومات في املجاالت ذات الصلة ،وتسهل تنسيق األنشطة ،كما أنها
تمثل مكتبة لجميع املنشورات والتقارير املتعلقة بهذه املجاالت .ويستضيف
سيسرك في الوقت الراهن البوابة اإللكترونية لشبكة منظمة التعاون
اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية وبوابة منظمة التعاون اإلسالمي بشأن
املوارد املائية وبوابة منظمة التعاون اإلسالمي بشأن الصحة وبوابة منظمة
التعاون اإلسالمي للتحرر من التبغ ،التي يمكن االطالع عليها جميعها من
خالل موقع سيسركhttps://www.sesric.org/ar:

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي
والتدريب ()OIC-VET
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وقدم الدورة التدريبية خبراء مختصون من املركز الوطني لتكوين املكونين
وهندسة التكوين التونس ي لصالح  89خبير ومدير تنفيذي من مؤسسات
التعليم والتدريب الفني واملنهي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من  21دولة عضو في املنظمة.
وتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تقديم ملحة عامة حول املفاهيم
واملمارسات املتعلقة بتطوير املعايير املهنية وكذلك استخدامها في تصميم
املؤهالت املهنية وبرامج التعليم والتدريب الفني واملنهي .كما ركزت على املواد
واملبادئ التوجيهية والتقنيات املستخدمة في تقييم املؤهالت واملهارات املهنية.

ورشة عمل تدريبية حول "تطوير استراتيجيات بشأن
تحسين التصورالعام للتعليم والتدريب الفني واملنهي"

طور سيسرك برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب (OIC-
 )VETلدعم جهود الدول األعضاء وتشجيعها للتغلب على التحديات
واملعيقات القائمة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي ( .)TVETويهدف
هذا البرنامج إلى تحسين جودة أنظمة التعليم والتدريب الفني واملنهي في دول
املنظمة ،وبالتالي املساهمة في تطوير اقتصاداتها والنهوض بقدراتها
التنافسية .وتنفذ أنشطة برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي
والتدريب من خالل عدد من األساليب ،ومن ذلك الدورات التدريبية لصالح
املدربين وورشات العمل التدريبية والدورات التدريبية والندوات عبر اإلنترنت.
وفيما يلي بعض األنشطة املنفذة خالل الفترة قيد النظر:

دورة تدريبية حول "وضع املعاييرواملؤهالت املهنية
ومواد تقييم املهارات"

ورشة عمل تدريبية حول "تطوير استراتيجيات بشأن تحسين التصور العام
للتعليم والتدريب الفني واملنهي" في فترة  23-21سبتمبر  2021من خالل
منصة إلكترونية مخصصة لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وقدم ورشة العمل
التدريبية خبراء مختصون من قسم التعليم الفني واملنهي في وزارة التعليم
املاليزية لصالح  108خبير ومدير تنفيذي من مؤسسات التعليم والتدريب
الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من  26دولة عضو في منظمة
التعاون اإلسالمي.
وجمعت ورشة العمل التدريبية مشاركين من السلطات الوطنية للتعليم
والتدريب الفني واملنهي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ملناقشة األسباب متعددة األبعاد التي تؤثر سلبا على التصور العام للتعليم

في إطار برنامج التعليم املنهي والتدريب للدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ( )OIC-VETوتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة
التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة ،2025-2020
نظم سيسرك دورة تدريبية حول "وضع املعايير واملؤهالت املهنية ومواد
تقييم املهارات" في فترة  30يونيو 07 -يوليو  2021من خالل منصة إلكترونية
مخصصة لعقد املؤتمرات عبر الفيديو.

والتدريب الفني واملنهي والنظر في سبل ووسائل تحسين هذا التصور .كما
قدمت الورشة معلومات عامة حول مختلف االستراتيجيات واملمارسات التي
تساعد في تعزيز صورة التعليم والتدريب الفني واملنهي على املستويات الوطنية
من خالل تسليط الضوء على أهمية ضمان التعليم والتدريب الفني واملنهي
الشامل والعادل والجيد للجميع.

يناير 2022

دورة تدريبية للمدربين ( )ToTحول ’تكوين األعمال
وتنمية مهارات ريادة األعمال‘
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دورة تدريبية حول ’تعزيز القدرة املؤسسية بشأن
املؤهالت املهنية‘

نظم سيسرك ،بالتعاون مع أمانة منظمة التعاون اإلسالمي في غامبيا ،دورة
تدريبية للمدربين ( )ToTحول "تكوين األعمال وتنمية مهارات ريادة األعمال"
في فترة  10-08نوفمبر  2021من خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد

نظم سيسرك دورة تدريبية حول "تعزيز القدرة املؤسسية بشأن املؤهالت
املهنية" في فترة  15-13ديسمبر  2021من خالل منصة إلكترونية مخصصة
لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وقدم هذه الدورة التدريبية خبراء مختصون

املؤتمرات عبرالفيديو .وسهر على تقديم الدورة خبير مختص لصالح خبراء
ومهنيين من مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي ( )TVETفي غامبيا.

من كلية الشمال األطلنطي في قطر ( )CNAQلصالح  96خبيرا ومديرا تنفيذيا
من مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات
الصلة من  29بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.

وتمثل الهدف الرئيس ي منها في تزويد املدربين املشاركين باملهارات الالزمة
لتخطيط الدورات التدريبية وإدارتها باإلضافة إلى إجراء دورات توجيهية لرواد
األعمال وفقا للمعايير الدولية .كما ركزت كذلك على توفير الجوانب النظرية
والعملية لتكوين األعمال وريادة األعمال لدعم مدربي التعليم والتدريب الفني
واملنهي في عملية تقديم تعليم جيد لرواد األعمال الغامبيين ومساعدتهم على
التغلب على التحديات التي يواجهونها في أعمالهم.

وتمثل الهدف الرئيس ي من الدورة التدريبية في تقديم صورة عامة عن آليات
وممارسات تطوير املؤهالت املهنية من أجل إنشاء وتشغيل نظام مؤهالت
وطني مضمون الجودة يتماش ى مع متطلبات سوق العمل .كما ركزت كذلك
على املواد واملبادئ التوجيهية والتقنيات املستخدمة لتقييم املؤهالت املهنية.
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يتضمن املجلد  )2021( 42العدد  3من مجلة التعاون
االقتصادي والتنمية ثمانية مقاالت تدرس العوامل املحركة
الحالية للنمو االقتصادي في بلدان نامية مختارة ،بما في
ذلك البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،وال سيما
الواقعة منها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
( )MENAومنطقة جنوب شرق آسيا.

يتضمن املجلد  )2021( 42العدد  4من مجلة التعاون
االقتصادي والتنمية ثمانية مقاالت تركز على االستثمار
األجنبي املباشر في دول إسالمية مختارة ،وأسواق األسهم
اإلسالمية املحصنة من العدوى أثناء األزمة املالية
واالستجابة املالية للمساعدات الخارجية في االقتصادات
املتلقية للمساعدات.
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