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عقدت الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة ( )ICTMبتاريخ  29-27يونيو  2022في مدينة باكو،
جمهورية أذربيجان .واجتمع في املؤتمر وزراء السياحة ومسؤولون رفيعو املستوى من الدول االعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي إلى جانب ممثلين عن عدد من مؤسسات املنظمة واملنظمات الدولية املعنية .ومثل سيسرك في هذه
الفعالية كل من سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام والدكتور جيم تين تين ،باحث أول.
وقد أتاح املؤتمر فرصة هامة أمام الدول األعضاء في املنظمة ومؤسساتها ملناقشة الوضع الراهن لقطاع السياحة في
بلدان املنظمة ،واستعراض التقدم املحرز في تنفيذ "خارطة الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في الدول
اإلحصاءات
4
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ،وتبادل األفكار بشأن سبل تعزيز التعاون فيما بين بلدان املنظمة في مجال
يعمل سيسرك على تحديث قاعدة البيانات
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
السياحة ،واإلعالن عن جائزة "عاصمة السياحة في منظمة التعاون اإلسالمي" لعامي  2023و .2024
( )OICStatعلى أساس منتظم ،وتعد قاعدة
وقد ألقى السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك ،كلمة على مسامع الحضور بالجلسة الوزارية للمؤتمر يوم 29
البيانات هذه املصدر اإلحصائي األساس ي عبر
يونيو  2022وأطلع الوزراء على أنشطة وبرامج املركز في مجال السياحة في إطار مجاالت اختصاصه الثالثة املتمثلة في
اإلنترنت لصالح املستخدمين من جميع أنحاء
العالم املهتمين بالبيانات واملعلومات حول
اإلحصاءات واألبحاث والتدريب .وقبل بدء أعمال الجلسة الوزارية ،خاطب السيد دبور أيضا اجتماع كبار املسؤولين
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
( )SOMللمؤتمر يوم  27يونيو  2022وأطلع املشاركين على األنشطة التي يضطلع بها املركز من أجل تنفيذ "خارطة
الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وبرامج املركز لبناء
األبحاث
 12القدرات في مجال السياحة.
أطلق سيسرك إصدار  2021من تقرير التوقعات
وخالل اجتماع كبار املسؤولين ،أطلق السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك ،أيضا النتائج الرئيسية لتقرير
االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،وهو التقرير
سيسرك الدوري حول "السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لعام  :2022اآلفاق والتحديات في ظل
الرئيس ي للمركز الذي يستكشف اتجاهات
جائحة كوفيد ."19-فالتقرير يعتبر الوثيقة الفنية املرجعية األساسية للمؤتمر ويقدم تحليال شامال لوضع السياحة
االقتصاد الكلي على الصعيد العاملي مع التركيز
الدولية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ويقترح عددا من التوصيات املتعلقة بالسياسات للتعافي في فترة
بصورة خاصة على مجموعة بلدان املنظمة،
ل
ما بعد الجائحة وتطوير قطاع السياحة في الدو االعضاء في املنظمة.وخالل عرضه ،سلط السيد دبور الضوء على
ويعرض مجموعة هامة من اإلحصاءات
والتحليالت ،بما في ذلك…
أنه في حين ظهرت جائحة كوفيد 19-باعتبارها أكبر أزمة ضربت قطاع السياحة في التاريخ الحديث مصحوبة بانعكاس
اتجاهات عدد السياح الوافدين والعائدات السياحية في جميع أنحاء العالم ،فقد اتخذت الدول األعضاء في منظمة
التدريب
التعاون اإلسالمي مجموعة واسعة من التدابير لتخفيف اآلثار السلبية على القطاع ،ودعم أصحاب املصلحة في
18
السياحة وإنعاش األنشطة السياحية .كما شدد على أن التعاون السياحي فيما بين بلدان املنظمة يستأثر بالقدرة على
ينظم املركز أنشطة تدريبية لبناء القدرات في
تعزيز أنشطة السياحة الدولية في الدول األعضاء في املنظمة ودعم جهود التعافي لفترة ما بعد الجائحة ،مثل تبادل
إطار  19برنامجا مختلفا في قطاعات
متخصصة .وتغطي هذه األنشطة عددا من
ل
املعارف وأفضل املمارسات بين الدو األعضاء.
القضايا املتعلقة باملجالين االجتماعي
وعلى هامش الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة ،شارك وفد سيسرك أيضا في االجتماع السابع
واالقتصادي وتنفذ من خالل أساليب متنوعة
للجنة التنسيق حول السياحة الذي عقد يوم  26يونيو  2022في باكو ،جمهورية أذربيجان .وخالل االجتماع ،أطلع
وفقا لقدرات واحتياجات الدول األعضاء في
سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك ،أعضاء اللجنة على مساهمة سيسرك في تقييم املدن املرشحة لجائزة
منظمة التعاون اإلسالمي.
ن
"عاصمة السياحة في منظمة التعاو اإلسالمي" لعامي  2023و .2024

وقد اختتمت الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء
السياحة بتبني عدد من القرارات وإعالن باكو بهدف ريادة التعاون
السياحي فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .كما أعلن
املؤتمر عن مدينتي شانلي أورفا (الجمهورية التركية) وخيوة
(جمهورية أوزبكستان) باعتبارهما "عاصمة السياحة في منظمة

التعاون اإلسالمي" لعامي  2023و  2024على التوالي .وستعقد
الدورة الثانية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في جمهورية
أوزبكستان عام  2024وستستضيف دولة قطر الدورة الثالثة
عشرة في عام .2026

املديرالعام لسيسرك يلقي كلمة أمام حضوراملؤتمرالرابع للدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي حول الوساطة

ألقى سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك ،كلمة أمام بسياق منظمة التعاون اإلسالمي مع إيالء اهتمام خاص ملجالي
حضور املؤتمر الرابع للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ألنهما اآلن من بين القضايا املتنازع
حول الوساطة خالل الجلسة األولى تحت عنوان "دور منظمة عليها في بلدان املنظمة التي تعاني من الصراعات.
التعاون اإلسالمي والدول األعضاء فيها في مجال الوساطة" .وقد واختتم السيد دبور كلمته باإلعراب عن ثقته في أن املؤتمر الرابع
خصص خطابه لتسليط الضوء على األصول الفريدة التي تمتلكها للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حول الوساطة سيسهم
منظمة التعاون اإلسالمي في أداء مهمتها املتمثلة في إرساء السلم ،في تعزيز دور املنظمة ودولها األعضاء في حل النزاعات وبناء السلم
وقدم منظورا تاريخيا للجهود الدؤوبة التي تبذلها املنظمة ،منذ وفي تعزيز قدراتها في مجال الوساطة .ولهذه الغاية ،صرح بأن
إنشائها عام  ،1969لتعزيز السلم واالستقرار واألمن العاملي .وفي سيسرك على استعداد لتقديم أي دعم قد تطلبه منظمة التعاون
هذا السياق ،أشار السيد دبور إلى أنه على الرغم من كل الجهود اإلسالمي ودولها األعضاء لتحقيق الهدف النبيل املتمثل في تحقيق
التي تبذلها املنظمة ،إال أن مهمة إحالل السلم واألمن تبقى من أكبر السلم.
التحديات التي تواجهها املنظمة بسبب وضع الصراعات غير
املستصوب في عدد كبير من البلدان األعضاء .كما أشار إلى أن عدد وللذكر ،جاء تنظيم املؤتمر الرابع للدول األعضاء في منظمة
الصراعات في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ُيظهر اتجاها التعاون اإلسالمي حول الوساطة "الخبرات واآلفاق" من قبل وزارة
تصاعديا ،وأن غالبية الصراعات في العالم يشتعل فتيلها حاليا في الخارجية السعودية بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي ( )OIC
هذه البلدان مصحوبة بعواقب وخيمة على حياة اإلنسان واملجتمع بحضور أكثر من  200مشارك يمثلون الدول األعضاء في املنظمة
ومؤسساتها ،واألمم املتحدة ،واللجنة الدولية للصليب األحمر،
واالقتصاد.
واالتحاد األوروبي ،والجامعة العربية ،ومجلس التعاون الخليجي،
وأكد السيد دبور في خطابه أن الوقاية هي السبيل األقل تكلفة ومراكز األبحاث الخاصة ،والشخصيات اإلقليمية والدولية البارزة
لتجنب عواقب الصراعات .ولتحقيق هذا املبتغى ،أكد أنه ال بد في في مجال الوساطة.وقد سعى املؤتمر إلى تعزيز دور منظمة التعاون
البداية من فهم العوامل والدوافع املحفزة لنشوب الصراعات .اإلسالمي في مجال إرساء السلم واألمن ،وكذلك خلق آليات جديدة
وهنا ،شدد على أهمية تعزيز البحث حول بناء السلم وحل للوساطة باستخدام قدرات املنظمة وإمكانياتها .كما هدف إلى
الصراعات من أجل تحديد محركات الصراع والقضاء عليها .كما تبادل الخبرات اإلقليمية والعاملية في مجال الوساطة ومنع نشوب
أكد السيد دبور على الحاجة إلى تطوير أفكار ونماذج وأدوات النزاعات وتسويتها.
ومقترحات جديدة لحل النزاعات والحد منها تكون ذات الصلة

املديرالعام لسيسرك يلقي كلمة كضيف شرف في حفل إطالق برنامج تجريب اعتماد
مقاربة اإليسيسكو  360 oللسالم في األوساط األكاديمية

تلقى سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك ،دعوة
للحضور كضيف شرف وألقى كلمة في حفل إطالق برنامج تجريب
اعتماد مقاربة اإليسيسكو  360oللسالم في األوساط األكاديميةوقد
كرس خطابه لتسليط الضوء على أهمية تعزيز البحث فيما يتعلق
قضايا منظمة التعاون اإلسالمي امللحة املتمثلة في بناء السالم
واألمن وحل النزاعات والوساطة .كما أكد على الجهود الدؤوبة التي
تبذلها منظمة التعاون اإلسالمي منذ إنشائها عام  1969لتعزيز
السلم واالستقرار والوئام واألمن على الصعيد العاملي.وفي هذا
السياق ،أشار السيد دبور إلى أنه على الرغم من كل الجهود التي
تبذلها املنظمة ،إال أن مهمة إحالل السلم واألمن تبقى من أكبر
التحديات التي تواجهها املنظمة بسبب وضع الصراعات غير
املستصوب في عدد كبير من البلدان األعضاء .وأشار إلى أن عدد
الصراعات في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي يظهر اتجاها
تصاعديا ،وأن غالبية الصراعات في العالم يشتعل فتيلها حاليا في
هذه البلدان مصحوبة بعواقب وخيمة على حياة اإلنسان واملجتمع
واالقتصاد.

أكد السيد دبور على الحاجة إلى تعزيز البحث من أجل تطوير
أفكار ونماذج وأدوات ومقترحات جديدة لحل النزاعات ومنعها
تكون ذات الصلة بسياق منظمة التعاون اإلسالمي مع إيالء اهتمام
خاص ملجالي تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ألنهما اآلن من بين
القضايا املتنازع عليها في بلدان املنظمة التي تعاني من الصراعات.
واختتم السيد دبور كلمته معربا عن ثقته الكاملة بأن مقاربة
اإليسيسكو  360 oللسالم في األوساط األكاديمية ستكون نهجا
محوريا في ضمان أن تكون جميع األصوات املنادية بالسالم
مسموعة ،وبناء عالقات التآزر ،وتضافر الجهود التخاذ ما يلزم من
إجراءات عملية لتحقيق سالم دائم في العالم اإلسالمي وفي كل بقاع
العالم .وفي هذا الصدد ،أشار إلى أن سيسرك مستعد لتقديم أي
شكل من أشكال الدعم الذي قد تحتاجه اإليسيسكو لتحقق هذه
املبادرة املتميزة النجاح املنشود.

ويعد برنامج تجريب اعتماد مقاربة اإلسيسكو  360oللسالم في
األوساط األكاديمية جزءا من التزام اإليسيسكو من خالل
سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها لتعزيز وتشجيع عمليات بناء
وأكد السيد دبور في خطابه أن الوقاية هي السبيل األقل تكلفة
السالم من خالل نهج شامل ومتعدد القطاعات ولتعزيز البرامج
لتجنب عواقب الصراعات .ولتحقيق هذا املبتغى ،أكد أنه ال بد في
التعليمية حول السلم واألمن في الدول األعضاء فيها بالتعاون مع
البداية من فهم العوامل والدوافع املحفزة لنشوب الصراعات.
كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الرباط الدولية.
وهنا ،شدد على أهمية تعزيز البحث حول بناء السلم وحل
الصراعات من أجل تحديد محركات الصراع والقضاء عليها .كما
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دائرة
اإلحصاءات واملعلومات

قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
()OICSTAT
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 يناير ويونيو ُ ،2022عززت قاعدة البيانات اإلحصائية
للمنظمة بسمات جديدة وأضيف تحتها  240مؤشرا جديدا ،وبذلك بلغ عدد
املؤشرات اإلجمالية التي تحتويها القاعدة  1615ضمن  27فئة يعود تاريخها إلى
عام  .1970ويمكن االطالع على قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة من خالل:
https://www.sesric.org/oicstat-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 بين شهري يناير ويونيو  ،2022تمت إضافة مؤشر جديد
" %من الذروة" في لوحة املعلومات الخاصة بالوضع املتعلق بالجائحة في بلدان
املنظمة ،وذلك بهدف مقارنة أحدث البيانات مع أعلى قيمة مسجلة منذ بداية
تفش ي الجائحة .كما أضيف في لوحة املعلومات أيضا مؤشر البيانات "لكل
مليون" الخاصة بكل بلد .وتخضع قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد-
 19في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للتحديث على أساس
يومي ،ويمكن االطالع عليها من خالل:
https://www.sesric.org/sesric_covid_19-ar.php

قائمة خبراء اإلحصاء

يتجلى دور قائمة خبراء اإلحصاء ) (ROSEفي عرض ملحة شاملة عن املهنيين
العاملين في قطاع اإلحصاءات الرسمية أو في قطاعات أخرى تقدم خدمات
إحصائية .وتضم القائمة في الوقت الراهن ملفات تعريفية لـ 850خبيرا في مجال
اإلحصاءات من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وفي الفترة املمتدة
ما بين يناير ويونيو  ،2022سجل  14خبيرا جديدا بياناتهم الشخصية في
القائمة .يمكن االطالع على قائمة خبراء اإلحصاء من خالل الرابط
التاليhttps://www.sesric.org/rose-ar.php::

سلسلة سيسرك لآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون
اإلسالمي
تدفقات التحويالت املالية وتكاليفها في بلدان املنظمة
تلعب التحويالت املالية للعمال املهاجرين في اتجاه بلدانهم األصلية دورا مهما في
تنمية ونمو العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .فقد زاد
حجم تدفقات التحويالت املالية الواردة إلى إلى مجموعة بلدان املنظمة من
قيمة  60.1مليار دوالر أمريكي املسجلة عام  2005إلى  161مليار دوالر في .2020
كما ارتفع أيضا إجمالي التحويالت املالية من بلدان املنظمة نحو الخارج ،واألمر
يشمل أيضا التحويالت من بلد في املنظمة إلى بلد آخر عضو في املنظمة ،من
مبلغ  37.4مليار دوالر املسجل عام  2005إلى  97.4مليار دوالر في .2020
وبصورة عامة ،استاثرت بلدان املنظمة لحدود  2020بما يقرب من ربع إجمالي
تدفقات التحويالت املالية الواردة والخارجة على مستوى العالم.
ويدعو املقصد اإلنمائي .10ج إلى خفض تكاليف معامالت تحويالت املهاجرين
إلى أقل من  ،%3كمتوسط عاملي ،بحلول عام  .2030وقد تراجع املتوسط
العاملي للتكاليف اإلجمالية إلرسال الحواالت املالية بين عامي  2011و 2021
بصورة كبيرة ،أي من نسبة  %9.3إلى  %6.3من املبلغ املحول .بل إن مجموعة
بلدان املنظمة سجلت تحسنا أفضل في األداء ،حيت نزلت النسبة من %6.9
املسجلة في  2011إلى  %4.9في .2021

يوليو 2022

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

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر في
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
أصدر سيسرك نسخة  2020من تقريره "استعراض لنقاط القوة
والضعف والفرص واملخاطر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي" في يناير  .2022ويعرض التقرير بعض املؤشرات اإلحصائية
االجتماعية واالقتصادية ،بناء على أحدث البيانات املتاحة ،التي تعكس
أداء مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي واإلمكانيات التي تتمتع بها
من حيث نقاط قوتها وضعفها والفرص التي أمامها واملخاطر القائمة.
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ويوظف التقرير ،املعزز بمؤشرات جديدة ،منهجية التحليل الرباعي
( - SWOTنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر) لعرض ملحة موجزة
عن أبرز مكامن القوة التي تتمتع بها مجموعة بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي ونقاط ضعفها والفرص القائمة أمامها فضال عن املخاطر التي
تواجهها في مختلف املجاالت .ويعكس إصدار  2020لتقرير "استعراض
نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر في البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي" وضع مجموعة بلدان املنظمة في أربعة أقسام رئيسية
تشمل نصوصا تفسيرية ميسرة للفهم مرفقة برسومات بيانية واضحة.
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املنظمة تتمثل في ارتفاع معدل فئة الشباب من السكان ،واستئثارها
بحصة كبيرة من إجمالي احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي في
العالم ،وتحكمها في  6من أصل  8نقاط اختناق بحرية رئيسية في العالم.
كما أن االتجاهات املتزايدة في التحويالت الشخصية وأصول قطاع املالية
اإلسالمية والتجارة فيما بين بلدان املنظمة وتنويع منتجات التصدير من
بين أبرز الفرص املتاحة أمام بلدان املنظمة التي من شأنها أن توظف على
نحو جيد للنهوض بالنمو االقتصادي وتعزيز التنمية.
وباملقابل ،تتجسد بعض أبرز نقاط الضعف لبدان املنظمة في تدني
معدالت القيد باملدارس ،وارتفاع معدالت وفيات األطفال ،ونقص
استخدام القوى العاملة ،وتدني معدالت نمو السنوية إلنتاجية العمالة،
وضعف التمويل للتقدم العلمي ،وعدم كفاية البنية التحتية املادية
والرقمية .وتبرز العوامل املتمثلة في ارتفاع الدين الخارجي ،وندرة املياه
وضعف مستوى الوصول ملوارد املياه ومرافق الصرف الصحي املحسنة،
والوتيرة السريعة الجتثاث الغابات ،وانعدام األمن الغذائي ،والتوسع
الحضري غير املستدام ،والكوارث الطبيعية والناجمة منها عن األنشطة
البشرية كأبرز املخاطر التي تشكل تحديات عويصة في مجموعة بلدان
املنظمة ،وهو األمر الذي يستلزم اتخاذ تدابير مضادة عاجلة.

• دورة تدريبية حول ’مؤشرات الهدف  5من أهداف التنمية
املستدامة (املساواة بين الجنسين)‘ بتاريخ  8-7يونيو 2022
• دورة تدريبية حول ’تطبيقات البيانات الضخمة على معلومات
األسعار‘ بتاريخ  16-14يونيو 2022
• دورة تدريبية حول ’مؤشرات الهدف  4من أهداف التنمية
املستدامة (التعليم الجيد)‘ بتاريخ  23-22يونيو 2022
وقد قدم هذه األنشطة ،التي سهر سيسرك على تسهيلها 6 ،بلدان
أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واستفاد منها  36بلدا عضوا في
املنظمة.
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 اللقطات املصورة من أنشطة برنامج بناء القدرات
اإلحصائية التي نظمها سيسرك في الفترة املمتدة بين شهري يناير
ويونيو .2022

وبعرض نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر من خالل مقارنة أرقام
بلدان املنظمة بمتوسطات البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة
والبلدان املتقدمة والعالم ،يعد هذا التقرير بمثابة مادة مرجعية من
شأنها املساهمة في عمليات التخطيط االستراتيجي وصنع السياسات على
مستوى املنظمة .يمكن االطالع على تقرير اآلفاق املعني من خالل الرابط
التاليhttps://www.sesric.org/publications-swot-ar.php:

برنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية ()STATCAB

دورة تدريبية حول ’إحصاءات الفقر‘ بتاريخ  9-7فبراير 2022

شهدت الفترة املمتدة بين شهري
يناير ويونيو  2022تنظيم 10
أنشطة إحصائية في إطار برنامج
سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية
( ،)StatCaBوهي على النحو التالي:
• دورة تدريبية حول ’إحصاءات الثقافة‘ بتاريخ  9-7فبراير 2022
• دورة تدريبية حول ’إحصاءات تكلفة العمالة‘ بتاريخ  16-15فبراير

دورة تدريبية حول ’إحصاءات تكلفة العمالة‘ ،بتاريخ  16-15فبراير 2022

2022
• دورة تدريبية حول ’إحصاءات مالية الحكومة والقطاعين املالي
والعام‘ بتاريخ  8-7مارس 2022
• دورة تدريبية حول ’مؤشرات الهدف  13من أهداف التنمية
املستدامة (العمل من أجل املناخ)‘ بتاريخ  16-14مارس 2022
• دورة تدريبية حول ’أساليب املسح وأخذ العينات‘ بتاريخ 26-23
مايو 2022
• دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات الهدف  2من أهداف
التنمية املستدامة (القضاء على الفقر)‘ بتاريخ  26-25مايو 2022
• دورة تدريبية حول ’إحصاءات السياحة‘ بتاريخ  8-6يونيو 2022

دورة تدريبية حول ’إحصاءات مالية الحكومة والقطاعين املالي والعام‘ ،بتاريخ
 8-7مارس 2022
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دورة تدريبية حول ’تطبيقات البيانات الضخمة على معلومات األسعار‘ ،بتاريخ
 16-14يونيو 2022

دورة تدريبية حول ’أساليب املسح وأخذ العينات‘،
بتاريخ  26-23مايو 2022
دورة تدريبية حول ’مؤشرات الهدف  4من أهداف التنمية املستدامة (التعليم
الجيد)‘ ،بتاريخ  23-22يونيو 2022

سلسلة ندوات سيسرك عبراإلنترنت لتبادل الخبرات
اإلحصائية

دورة تدريبية حول ’مؤشرات الهدف  2من أهداف التنمية املستدامة (القضاء
على الجوع )‘ ،بتاريخ  26-25مايو 2022

خالل الفترة املمتدة بين شهري يناير ويونيو  ،2022نظم سيسرك ندوتين
عبر اإلنترنت في إطار سلسلة ندواته عبر اإلنترنت لتبادل الخبرات
اإلحصائية التي أطلقها عام 2020
(:)https://www.oicstatcom.org/webinar-series-ar.php
•

•

ندوة عبر اإلنترنت حول ’استخدام سجالت األعمال التجارية في
إحصاءات ديموغرافيا األعمال وريادة األعمال‘ بتاريخ  28مارس
2022
ندوة عبر اإلنترنت حول ’تجارب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في
مجال إنتاج اإلحصاءات املتعلقة بالكوارث‘ بتاريخ  16يونيو 2022

فيما يلي لقطات مصورة عن الندوتين اللتين نظمهما سيسرك في الفترة
املمتدة بين شهري يناير ويونيو .2022

دورة تدريبية حول ’إحصاءات السياحة‘ ،بتاريخ  8-6يونيو 2022

دورة تدريبية حول ’مؤشرات الهدف  5من أهداف التنمية املستدامة (املساواة بين
الجنسين)‘ ،بتاريخ  8-7يونيو 2022

ندوة عبر اإلنترنت حول ’استخدام سجالت األعمال التجارية في إحصاءات
ديموغرافيا األعمال وريادة األعمال‘ ،بتاريخ  28مارس 2022
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وتمثل الهدف من ورشة العمل ،املنظمة في إطار برنامج العمل لفترة -2021
 2025الخاص بالرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون
اإلسالمي لعام  ،2030في خلق منصة لتبادل الخبرات وأفضل املمارسات
بين بلدان املنظمة في مجال تحديث األطر القانونية واملؤسسية الخاصة
باإلحصاءات الرسمية.
وغطت ورشة العمل املواضيع التالية:

ندوة عبر اإلنترنت حول ’تجارب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في مجال إنتاج
اإلحصاءات املتعلقة بالكوارث‘ ،بتاريخ  16يونيو 2022



العناصر الرئيسية للتشريعات اإلحصائية والقانون العام
لإلحصاءات الرسمية ()UNSD, UNECE, UNESCWA



تحديات وتجارب الدول في مجال تحديث األطر القانونية
لإلحصاءات الرسمية (مصر ،األردن ،باكستان ،تونس ،تركيا،
أوزبكستان)



تحديات وتجارب الدول في مجال تطبيق األطر القانونية الحديثة
لإلحصاءات الرسمية (ألبانيا ،الكاميرون ،جمهورية قيرغيزستان،
جزر املالديف)



القضايا الناشئة املتعلقة بالتشريعات اإلحصائية في عالم البيانات
الجديد ()UNECE, UNESCWA, UNESCAP, UNECA, PARIS21



تحديث التشريعات اإلحصائية  -سبل املض ي قدما

ورش العمل اإلحصائية
ورشة عمل حول ’تحديث التشريعات اإلحصائية‘

للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التالي:
https://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=2631

اجتماع متابعة الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية
ملنظمة التعاون اإلسالمي

ورشة عمل حول ’تحديث التشريعات اإلحصائية‘ 2-1 ،يونيو 2022
نظم سيسرك ،بصفته أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
( ،)OIC-StatComورشة عمل حول 'تحديث التشريعات اإلحصائية'
بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة ( )UNSDيومي  1و 2
يونيو  2022من خالل منصة مخصصة لعقد املؤتمرات عن بعد ،وذلك
بمشاركة  94خبيرا من مكاتب اإلحصاء الوطنية في  36بلدا عضوا في
منظمة التعاون اإلسالمي وعدد من املنظمات الدولية ذات الصلة.
كما شارك في ورشة العمل خبراء مختصون من لجنة األمم املتحدة
االقتصادية ألوروبا ( ،)UNECEولجنة األمم املتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا ( ،)UNESCWAولجنة األمم املتحدة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ ( ،)UNESCAPولجنة األمم املتحدة
االقتصادية ألفريقيا ( ،)UNECAوالشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية في
القرن الحادي والعشرين ( )PARIS21وقدموا عروضا شاملة خالل
جلسات العمل.

اجتماع متابعة الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي،
 17فبراير 2022
نظم سيسرك ،بصفته أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي،
اجتماع املتابعة الخاص بالدورة العاشرة للجنة اإلحصائية للمنظمة يوم 17
فبراير  ،2022وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والخمسين للجنة
اإلحصائية لألمم املتحدة ،من خالل منصة إلكترونية لعقد االجتماعات عبر
الفيديو .وحضر االجتماع  40مشاركا من مكاتب اإلحصاء الوطنية من  26بلدا
عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى ممثلين عن األمانة العامة
للمنظمة والبنك اإلسالمي للتنمية.
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بدأ االجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام
لسيسرك ،وسعادة السيد عدنان األسود ،املدير العام للمعهد الوطني
لإلحصاء التونس ي ( )INSورئيس الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة
التعاون اإلسالمي ،الذي ألقى الكلمة بالنيابة عنه السيد حجاج محسن،
نائب املدير املسؤول عن التنسيق اإلحصائي والتعاون الدولي في املعهد
الوطني لإلحصاء التونس ي .وألقى سيسرك ،بصفته أمانة اللجنة اإلحصائية
للمنظمة ،عرضا حول عملية املتابعة الخاصة بتنفيذ القرارات الصادرة عن
الدورة العاشرة للجنة ،التي عقدت افتراضيا في أكتوبر  2021واألعمال
التحضيرية للدورة الحادية عشرة.
وقد ناقش املشاركون واتفقوا على املواضيع التالية:


تشكيلة أعضاء مكتب الدورة الحادية عشرة للجنة اإلحصائية
ملنظمة التعاون اإلسالمي ،التي تعكس التوزيع الجغرافي
للمجموعات الرسمية الثالث للمنظمة (العربية واألفريقية
واآلسيوية) على النحو التالي :الرئيس :باكستان (املجموعة اآلسيوية
ملنظمة التعاون اإلسالمي)؛ نائب الرئيس :الكاميرون (املجموعة
األفريقية ملنظمة التعاون اإلسالمي)؛ نائب الرئيس :قطر (املجموعة
العربية ملنظمة التعاون اإلسالمي)؛ نائب الرئيس :فلسطين (دائم)؛
املقرر :سيسرك (دائم).



وأبرز بنود العمل على جدول أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي كاآلتي:



o

تغيير تعدادات السكان واملساكن للتخفيف من آثار
جائحة كوفيد19-

o

رصد مؤشرات التصنيع واإلحصاءات الصناعية ذات
الصلة بالهدف اإلنمائي ( 9الصناعة واالبتكار والبنية
التحتية) وإعداد التقارير بشأنها

o

رصد مؤشرات إحصاءات البحث والتطوير العلمي ذات
الصلة بالهدف اإلنمائي  9وإعداد التقارير بشأنها

االجتماع السنوي الخامس للشبكة العاملية ملؤسسات التدريب اإلحصائي ،يوم
 8فبراير 2022
وبعد االجتماع السنوي ،ساهم سيسرك في إثراء محتوى منصة مبادرة
األمم املتحدة الخاصة بجمع حلول التعلم ذات الصلة بأهداف التنمية
املستدامة ( ،)https://www.unsdglearn.org/وذلك من خالل اقتراح
إدراج معلومات من مستودع املواد املرجعية الخاصة ببرنامج سيسرك لبناء
القدرات اإلحصائية تحت وحدة  Microlearningعلى املنصة اإللكترونية
للمبادرة.
وشبكة األمم املتحدة العاملية ملؤسسات التدريب اإلحصائي ( )GISTهي
شبكة تجمع مؤسسات التدريب الدولية واإلقليمية التي تعمل معا على بناء
قدرات إحصائية مستدامة من خالل تقديم دورات تدريبية على أساس
الفعالية والكفاءة وعلى مستوى عال من التنسيق .ويعد سيسرك من
الهيئات املؤسسة لهذه الشبكة التي أحدثت في أبريل .2018

الدورة التاسعة والثالثون للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية
()CCSA

تاريخ ومكان انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة
التعاون اإلسالمي :حضوريا في مقر سيسرك بأنقرة ،تركيا ،يومي 18
و  19أكتوبر .2022

للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التالي:
https://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=2579

التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية
االجتماع السنوي الخامس للشبكة العاملية ملؤسسات التدريب
اإلحصائي ()GIST
شارك سيسرك في االجتماع السنوي الخامس للشبكة العاملية ملؤسسات
التدريب اإلحصائي ( )GISTاملنعقد بتاريخ  8فبراير  .2022وتم التطرق خالل
االجتماع ألبرز إنجازات الشبكة في  ،2021وإسهاماتها ،والقيود التي تواجهها
في عملها ،فضال عن الخطط املقترحة لعام .2022

الدورة التاسعة والثالثون للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 25 ،فبراير 2022

شارك سيسرك في الدورة التاسعة والثالثين للجنة تنسيق األنشطة
اإلحصائية ( )CCSAالتي عقدت بتاريخ  25فبراير  .2022واستعرض
االجتماع األنشطة املندرجة ضمن إطار املسح املتعلق بـ "آثار جائحة
كوفيد 19-على أعضاء لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية" والفريق
االستشاري التقني املعني بتقييم معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد،19-
وتنفيذ لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية لسياسة البيانات املفتوحة.
ولجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية هيئة عاملية تضم  45منظمة دولية
وفوق وطنية التي يشمل مجال اختصاصها توفير اإلحصاءات الرسمية
الدولية في سياق املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية ،والتي
تشمل بنيتها التنظيمية قسما دائما مضمنا خاصا باإلحصاء وعلى تواصل
منتظم مع البلدان .وقد أصبح سيسرك عضوا بهذه اللجنة عام .2006
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الدورة الثالثة والخمسون للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة
شارك وفد من سيسرك برئاسة سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام،
واملؤلف من السيد فادي فراسين ،املدير العام املساعد ،والدكتور أتيال
كرمان ،مدير دائرة اإلحصاءات واملعلومات ،في الدورة الثالثة والخمسين
للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة ( )UNSCالتي نظمتها افتراضيا شعبة
اإلحصاءات في األمم املتحدة في الفترة املمتدة بين  28فبراير و  4مارس
.2022

اجتماع تشاوري فني حول ’مسح التدخين واستهالك التبغ لعام  2021الذي
أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني‘ 31 ،مارس 2022
الدورة الثالثة والخمسون للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة،
 28فبراير  4 -مارس 2022
وناقشت الدورة الثالثة والخمسون  ،من بين أمور أخرى  ،البيانات
واملؤشرات الخاصة بخطة التنمية املستدامة حتى عام  ،2030واإلشراف
على البيانات ،والتنمية اإلقليمية لإلحصاءات ،وتعدادات السكان
واملساكن ،والبيانات الضخمة ،والبيانات املفتوحة ،وإحصاءات تغير املناخ،
وإحصاءات االقتصاد غير الرسمي ،وإدماج املعلومات اإلحصائية
والجغرافية املكانية.
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التالي:
https://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=2609

اجتماع تشاوري فني حول ’مسح التدخين واستهالك التبغ لعام
 2021الذي أجراه الجهازاملركزي لإلحصاء الفلسطيني (‘)PCBS
نظم سيسرك اجتماعا تشاوريا فنيا حول ’مسح التدخين واستهالك التبغ
لعام  2021الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( ‘)PCBSيوم 30
مارس  .2022وجرى تنظيم هذا االجتماع لصالح الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني بالتعاون مع مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ()CDC
ومؤسستها ،ومنظمة الصحة العاملية ( ،)WHOووزارة الصحة الفلسطينية
في إطار ’مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ( ‘)TQSمن خالل
منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عن بعد.
اجتماع تشاوري فني حول ’مسح التدخين واستهالك التبغ لعام  2021الذي
أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني‘ 31 ،مارس 2022
وغطى االجتماع التشاوري املواضيع التالية:






نظرة عامة على مسح التدخين واستهالك التبغ لعام  2021الذي
أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
مناقشات حول جداول /مؤشرات املسح
مناقشات حول صحيفة الوقائع
استراتيجية نشر البيانات
خطط إصدار /نشر البيانات

وبعد جلسة املشاورات الفنية ،نشر الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
النتائج األولية ملسح "التدخين واستهالك التبغ لعام  "2021في اليوم العاملي
للتبغ الذي يصادف  31مايو .2022
وتشير نتائج املسح إلى أن نسبة املدخنين ومستهلكي التبغ في صفوف
األشخاص البالغة أعمارهم  18عاما فما فوق زادت لتبلغ  %31في عام
 2021بعد أن كانت في حدود  %23في عام  .2010فيما بلغت نسبة انتشار
التدخين في صفوف الذكور البالغين من العمر  18عاما فما فوق في فلسطين
ما يناهز  %54مقابل  %8في صفوف اإلناث.
ويعد التدخين واستهالك التبغ أكثر انتشارا في الضفة الغربية مقارنة بقطاع
غزة ،إذ أن  %40من سكان الضفة الغربية يدخنون ويستهلكون التبغ بينما
تبلغ هذه النسبة  %17فقط من سكان قطاع غزة.
و  %74من إجمالي املدخنين الحاليين البالغين من العمر  18سنة فأكثر
يدخنون السجائر فقط ،وهذا يجعلها الوسيلة األكثر شيوعا الستهالك
التبغ .إلى جانب السجائر ،تعتبر الشيشة من أكثر الطرق شيوعا لتدخين
التبغ في فلسطين .وباملقابل ،يستخدم السجائر اإللكترونية فقط  %3من
البالغين من العمر  18عاما فما فوق.
وتمكن ما يناهز  %5من األفراد البالغين من العمر  18عاما فما فوق من
اإلقالع كليا عن التدخين .ويقدر متوسط سن اإلقالع عن التدخين بـ 36سنة
في فلسطين بينما حاول  %21من املدخنين الحاليين اإلقالع عن التدخين
خالل األشهر الـ 12املاضية.

للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_E
n_SmokingSurv2022E.pdf
وملزيد من املعلومات حول مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح
واألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب ،يرجى زيارة الرابط
التاليhttp://www.oicstatcom.org/tqs.php :
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الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة )(TOSSD

االجتماع الخامس عشر لفرقة العمل الدولية املعنية بالدعم الرسمي التام
للتنمية املستدامة 17-14 ،فبراير 2022

االجتماع السادس عشر لفرقة العمل الدولية املعنية بالدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة 7-5 ،أبريل 2022

حضر سيسرك االجتماعين الخامس عشر والسادس عشر لفرقة العمل
الدولية املعنية بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة ( )TOSSDاللذين
نظمتهما افتراضيا إدارة التعاون اإلنمائي ( )DCDالتابعة ملنظمة التعاون
والتنمية في امليدان االقتصادي ( )OECDفي فترتي  17-14فبراير  2022و -5
 7أبريل  ،2022على التوالي.

عقد االجتماع السادس عشر بدوره افتراضيا في أبريل  2022وتم التطرق
خالله لعدة مواضيع .عرضت أمانة فرقة العمل الدولية املعنية بالدعم
الرسمي التام للتنمية املستدامة مسودة مقترح لهيكل الحوكمة املستقبلي
وتناولت بالتفصيل النسخة املنقحة من وثيقة اإلرشادات الخاصة بإعداد
تقارير املتعلقة بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة ،ومجموعة من
القضايا الناشئة املتعلقة بجمع بيانات  ،2021وإخفاء هوية البيانات
املتعلقة بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة في أوقات بعض األزمات،
واملزيد من اإلرشادات بشأن االستدامة ،إلى جانب قضايا أخرى.

اتفق األعضاء خالل االجتماع الخامس عشر في فبراير  2022على التحول
التدريجي لفرقة العمل نحو هيكل حوكمة واضح املعالم وذو صبغة أكثر
رسمية بحلول مطلع عام  .2023واتفق األعضاء أيضا  -بناء على النقاش
الذي جرى في األمم املتحدة بخصوص نطاق املؤشر  17.3.1من أهداف
التنمية املستدامة  -أن يتم اإلشارة إلى األنشطة التي ال تقع في نطاق هذا
املؤشر بكلمة مفتاح .ومن القضايا التي طرحت للنقاش أيضا في االجتماع
التعاون بين بلدان الجنوب ومواصلة تطوير قائمة الجهات املستفيدة من
الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة.
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دائرة
األبحاث االقتصادية واالجتماعية

لسياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لعام 2022
ومن أبرز ما توصل إليه التقرير هو أن تداعيات الجائحة عصفت بشدة بقطاع
السياحة في بلدان املنظمة بسبب مجموعة التدابير االحترازية املعتمدة
ملحاصرة الجائحة ومن أبرزها القيود املفروضة على األسفار في جميع أنحاء
العالم .ففي  2020لم تستقطب بلدان املنظمة سوى  70.4مليون سائح دولي
بعد أن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية استضافتها لـ 277.8مليون سائح .ونتج
عن هذا التراجع الحاد في عدد السياح الوافدين خسارة في إيرادات السياحة
تقدر بمبلغ  155.5مليار دوالر أمريكي .وتشير البيانات املؤقتة الصادرة عن
منظمة السياحة العاملية إلى تراجع متوسط عدد السياح الوافدين إلى مجموعة
بلدان املنظمة في  2021بنسبة  %78.7وبذلك انخفضت اإليرادات بنسبة
 %62.9مقارنة بعام .2019
وبسبب الجائحة ،تراجع متوسط مساهمة السياحة في العمالة في بلدان
املنظمة من  %7.5املسجل في  2019إلى  %6.2في  ،2020وهو ما يمثل خسارة
تقدر بـ 8.6مليون وظيفة .وبلغ حجم الخسارة في الناتج املحلي اإلجمالي الناتج
عن قطاع األسفار والسياحة ما يقدر بمبلغ  293مليار دوالر أمريكي في  2020في
بلدان املنظمة .ومن حيث عائدات األنشطة السياحية فيما بين بلدان املنظمة،
فقد بلغ حجم الخسارة ما يقدر بمبلغ  56.6مليار دوالر أمريكي بسبب تراجع
يناهز قيمة  89مليون في عدد السياح الوافدين فيما بين بلدان املنظمة عام
 .2020وعلى نفس النحو ،أسفرت الجائحة عن تراجع بنسبة  %70.1في حجم
سوق السياحة اإلسالمية في  2020في مجموعة بلدان املنظمة.

خالل فعاليات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة
( )ICTMاملنعقدة بتاريخ  29-27يونيو  2022في باكو ،جمهورية أذربيجان،
قدم سيسرك تقريره الحامل لعنوان "السياحة الدولية في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي :اآلفاق والتحديات في ظل جائحة كوفيد ،"19-وهو من
التقارير الرئيسية التي يصدرها على أساس منتظم .ويقدم هذا التقرير
تحليال شامال لوضع السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
ويقيم اآلثار املترتبة عن جائحة كوفيد 19-على قطاع السياحة واألسفار،
ويقترح مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات لتحقيق التعافي في
فترة ما بعد زوال أزمة الجائحة والنهوض بقطاع السياحة في بلدان املنظمة.

ويشير التقرير إلى أن بلدان املنظمة اعتمدت مجموعة من التدابير والسياسات
الداعمة للتخفيف من اآلثار املدمرة للجائحة ،وتراوح ذلك بين إحداث آليات
وطنية إلدارة األزمات وتقديم حوافز نقدية ومالية .لكن التقديرات تشير إلى أن
التعافي التام من تداعيات الجائحة قد يستغرق سنوات عديدة وقد يستلزم
أيضا اعتماد املزيد من اإلجراءات الداعمة في الكثير من بلدان املنظمة لتحقيق
املرونة والتعافي املستدام.
وفي هذا السياق ،يقترح التقرير على صناع السياسات مجموعة من التوصيات
املتعلقة بالسياسات ،ومن ذلك االستثمار في اللقاحات ،وتطوير منتجات
سياحية جديدة ،وتعزيز وتقوية التعاون فيما بين بلدان املنظمة للتغلب على
التحديات الناشئة واملساهمة في الدفع بعملية انتعاش قطاع السياحة في فترة
ما بعد زوال الجائحة.
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اآلثاراالجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :مسارات
التعافي املستدام واملرن
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وعلى الرغم من تحقيق تقدم في تطوير اللقاحات ،فإن تحول الجائحة إلى
أزمة عاملية متعددة األبعاد في ظرف وجيز هو بالتأكيد إشارة قوية لصانعي
السياسات واملجتمع الدولي إلعطاء األولوية للتدابير الرامية إلى التقليص
من نقاط الضعف وتعزيز القدرة على الصمود أمام األزمات املحتملة
مستقبال .والتدابير املؤقتة التي نفذتها الحكومات على مدار العامين
املاضيين أخذت تضعف ،ألن املوارد املتاحة الالزمة للتدخالت قصيرة األجل
بدأت تنفذ .لذلك بات من الضروري اآلن التركيز على اإلصالحات الهيكلية
طويلة األجل إلعادة البناء على نحو أفضل واالستعداد بشكل أفضل
للصدمات القادمة .وفي هذا السياق ،يقترح التقرير عددا من التوصيات
املتعلقة بالسياسات التي تعكس في غالبها رؤية طويلة املدى لجعل بلدان
املنظمة جاهزة ألي أزمات محتملة مستقبال ،وتعزيز قدرتها على تحمل
الصدمات أو امتصاصها ،وتخفيف اآلثار املحتملة واالستجابة لها على نحو
أكثر فعالية.

صناعة الحالل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي :اآلفاق والتحديات

يجسد تقرير "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :مسارات التعافي املستدام واملرن" تحديثا
للتقرير الصادر عن سيسرك في مايو  2020بعنوان "اآلثار االجتماعية
واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:
اآلفاق والتحديات".
ويقدم التقرير تحليال شامال لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد19-
في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ويسلط الضوء على مجموعة
من التدابير املتخذة واملمارسات الجيدة في إطار االستجابة للتحديات الناتجة
عن الجائحة ضمن  18فئة اجتماعية واقتصادية .ويقترح كذلك مجموعة من
التوصيات املتعلقة بالسياسات في إطار هذه الفئات بهدف دعم الجهود الرامية
لتحقيق التعافي املستدام واملرن في بلدان املنظمة.
وتأثرت االقتصادات واملجتمعات في جميع أنحاء العالم بتداعيات الجائحة
بمستويات متباينة ،وذلك حسب الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة في
فترة ما قبل ظهور الجائحة وكذلك القدرات الفنية واملالية للبلدان .وعموما،
تسببت الجائحة في تسجيل وفيات وإحالة على املستشفيات في مختلف مناطق
العالم ،وتعطيل النمو االقتصادي ،وتسجيل ردة على مستوى الكثير من التقدم
املحرز على الصعيد العاملي في مكافحة الفقر ،كما أنها أثرت سلبا على آفاق
الصحة والتعليم .كما تضررت الفئات الفقيرة والهشة ،مثل النساء والشباب
والعمال املهاجرين وعمال القطاع غير الرسمي ،من اإلجراءات املتخذة ملحاصرة
الجائحة.
وحجم الخسائر غير املسبوق بسبب الجائحة على مستوى صحة األفراد
ورفاههم يعكس ببساطة مدى عدم جاهزية العالم ملثل هذه الصدمات .فقد
عملت الحكومات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكل العالم
على اتخاذ ما يلزم من إجراءات على صعيد جبهات متعددة لالستجابة للتحديات
الناتجة عن تفش ي الجائحة مع الحرص على املوازنة بين القيود املفروضة للحد
من انتشار املرض وتجنب إلحاق مزيد من األضرار باألنشطة االجتماعية
واالقتصادية .لكن متطلبات اإلدارة الفعالة للجائحة تفوق في حجمها القدرات
الوطنية لالستجابة ملثل هذه الظروف ،ال سيما في سياق ما تشهده قطاعات
التجارة الدولية والسياحة واالستثمار من اضطراب في توازنها.

يعرض تقرير "صناعة الحالل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي :اآلفاق والتحديات" تحليال شامال لوضع صناعة الحالل في بلدان
املنظمة ،كما أنه يحدد أبرز التحديات واآلفاق ليسترعي انتباه صناع
السياسات.
ويقدم هذا التقرير تحليال مفصال ألربعة قطاعات فرعية متعلقة بقطاع
الحالل ،وهي أسواق األغذية والسياحة واملالية ونمط الحياة .كما يسلط
الضوء على مجموعة من التدابير والسياسات التي تعتمدها البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسسات هذه األخيرة املعنية لخلق
بيئة تمكينية للنهوض بصناعة الحالل ،ويختم بعرض عدد من التوصيات
املتعلقة بالسياسات بشأن التعاون على الصعيد الوطني وعلى مستوى
املنظمة.
فقد ساهمت مجموعة من العوامل ،املتمثلة في زيادة مستوى الوعي العاملي
بشأن قضايا مثل "االستدامة" و "االستهالك األخالقي" و "النمو األخضر" و
"الرقمنة" ،في ازدهار صناعة الحالل خالل األعوام األخيرة سواء في بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي أو في مختلف مناطق العالم .ونتيجة لذلك،
ارتفعت قيمة صناعة الحالل في السوق العاملية من  3.2تريليون دوالر
أمريكي املسجلة في عام  2014إلى  4.9تريليون دوالر عام .2019
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لكن بسبب تفش ي جائحة كوفيد ،19-تراجع حجم هذا القطاع في السوق
شأنه شأن العديد من القطاعات االقتصادية األخرى ،وقدرت قيمته بنحو
 4.7تريليون دوالر في  .2020ومع الزخم اإليجابي املتوقع في فترة ما بعد
الجائحة ،من املرتقب أن يبلغ حجم هذا القطاع في السوق  6.0تريليون
دوالر خالل عام  .2024وعلى صعيد مجموعة بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي ،قدر حجم صناعة الحالل في السوق بمبلغ  3.7تريليون دوالر
أمريكي خالل عام  ،2020ومن املتوقع أن يبلغ  4.7تريليون دوالر في عام
 .2024وتستأثر بلدان املنظمة الواقعة على وجه الخصوص في منطقة
مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا بحصص أعلى نسبيا باملقارنة
مع باقي البلدان وذلك بحكم ارتفاع مستويات الدخل وتوفر بيئة مواتية
لصناعة الحالل وارتفاع منسوب وعي املستهلكين بقضايا الحالل.
وعلى الصعيد العاملي ،استاثر قطاع املالية اإلسالمية بأكبر حصة في قطاع
صناعة الحالل في  2020بلغت  .%60.8ويليه قطاع األغذية الحالل
( )%24.6وقطاع نمط الحياة اإلسالمي ( )%13.4ثم السياحة اإلسالمية
( )%1.2لحساب نفس العام .ونفس النسق شهدته أيضا مجموعة بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي ،حيث حظي قطاع املالية اإلسالمية بالحصة
األكبر من حيث الحصص النسبية لقطاعات الحالل ،وذلك بالنظر إلى
الحجم الكبير لألصول املالية اإلسالمية وبروز أدوات مالية جديدة مثل
الصكوك الخضراء.
وتدرك العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مدى أهمية
صناعة الحالل ليس فقط بحكم أهميتها االقتصادية ولكن أيضا بفضل
دورها املحتمل الدافع بعجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية .لكن ال يزال
أمام بلدان املنظمة الكثير للقيام به ملعالجة مجموعة من التحديات التي
تمتد من توحيد معايير الحالل إلى اإلشهاد باملطابقة مع مواصفات الحالل
لحصد املزايا الكاملة املرتبطة بالنمو السريع لهذه الصناعة ،ال سيما في فترة
ما بعد انقشاع أزمة الجائحة .ومن شأن عدد من االتجاهات الناشئة مثل
الرقمنة واالبتكارات في صناعة الحالل املساهمة بصورة كبيرة في إحياء ثقة
مختلف الجهات الفعالة املعنية بهذا املجال وتعزيز نموه خالل مرحلة ما
بعد الجائحة.

التعاون بين بلدان الجنوب وعامل املساواة بين الجنسين
في التعددية الناشئة

النشرة اإللكترونية لسيسرك 14 /

أصدر سيسرك ،بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بين بلدان
الجنوب ( ،)UNOSSCعمال بحثيا موضوعيا حول "التعاون بين بلدان
الجنوب وعامل املساواة بين الجنسين في التعددية الناشئة" .ويستعرض
هذا العمل البحثي الدور الذي من شأن آلية التعاون فيما بين بلدان
الجنوب ( )SSCأن تلعبه في حشد الجهود في سبيل تقدير دور املرأة في
تحقيق التنمية املستدامة واملساواة بين الجنسين في النصف الجنوبي للكرة
األرضية.
ويقع هذا العمل في خمسة أقسام .ويتناول القسم األول تعريف آلية
التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع تقديم أمثلة من النصف الجنوبي للكرة
األرضية .ويسلط القسم الثاني الضوء على التطور التاريخي لهذه اآللية
ودورها في تعزيز الحضور في النصف الجنوبي للكرة األرضية .ويتطرق
القسم الثالث للعمل البحثي إلى السبل التي يمكن من خاللها آللية التعاون
فيما بين بلدان الجنوب ،وال سيما املقاربات املتعددة األطراف ،تعزيز
الجهود في إطار املساواة بين الجنسين بخصوص املوازنة املالية القائمة على
نوع الجنس ،وحقوق الجنسين ،والتعليم ،وتغير املناخ ،والنظم الغذائية في
النصف الجنوبي للكرة األرضية ،والهجرة ،وحقوق امللكية الفكرية ،ومعرفة
الشعوب األصلية ،والتنمية ،والبيانات والتحليل والتخطيط القائم على
األدلة ،والقطاع الخاص .ويفكك القسم الرابع دور النوع االجتماعي في
التعاون اإلنمائي ،ال سيما ما يتعلق منه باالقتصاد السياس ي وترسيخ
الديمقراطية والحركة اإلنسانية في جنوب الكرة األرضية .ويختم هذا
البحث بالقسم األخير املخصص للخاتمة.
فمن خالل البناء على تجارب املبادرات التي تترأسها النساء في مختلف
قطاعات املجتمع ،يشجع هذا العمل البحثي مختلف الشركاء والجهات
املعنية في مجال التنمية على تسخير آلية التعاون فيما بين بلدان الجنوب
للنهوض بالخبرات املؤسسية ،وتوجيه عملية وضع السياسات ،وعمليات
تنفيذ البرامج على املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية.

تقريرمنظمة التعاون اإلسالمي حول البيئة 2021
يقدم إصدار عام  2021لتقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول البيئة
تحليال شامال للوضع البيئي الراهن في البلدان األعضاء في املنظمة
والتحديات التي تواجهها ،وذلك بناء على أحدث اإلحصاءات املتاحة
بخصوص هذا املجال .ويقيم هذا اإلصدار أيضا التقدم الذي أحرزته
البلدان األعضاء في املنظمة صوب تحقيق املقاصد املدرجة ضمن أهداف
التنمية املستدامة املتعلقة بالبيئة ومدى وفائها بالتزامات اتفاقية باريس.
ومن أبرز ما توصل إليه التقرير أن رأس املال البيئي من املكونات الرئيسية
املشكلة للثروة في بلدان املنظمة ،إذ أنها تستأثر بأكثر من ثلث إجمالي
الثروة ،كما أن إيرادات املوارد الطبيعية تمثل نسبة  %13.8من ناتجها
املحلي اإلجمالي .ورغم كون بلدان املنظمة تعتمد كثيرا على املوارد
الطبيعية ،إال أنها ال تزال تسجل معدالت دون نظيراتها في البلدان النامية
والبلدان املتقدمة من حيث األداء واالستدامة البيئية.
ويشير التقرير أيضا إلى أن التطورات االجتماعية واالقتصادية في بلدان
املنظمة صاحبها تدهور بيئي .فعلى سبيل املثال ،زاد املعدل السنوي
الجتثاث الغابات في بلدان املنظمة من  %0.27خالل فترة  2010-2000إلى
 %0.44في فترة  ،2020-2010بالرغم من تراجع معدل اجتثاث الغابات على
املستوى العاملي خالل الفترة ذاتها .وفي نفس الوقت ،يعد تلوث الهواء من
اإلشكاليات الكبيرة التي تمثل خطرا على صحة ورفاهية املجتمعات في
العديد من البلدان األعضاء في املنظمة ،فقد كان من أبرز أسباب تسجيل
 1.6مليون حالة وفاة مبكرة في عام  .2019كما أن بلدان املنظمة عرضة
ملستوى عال من الخطر يتمثل في استنزاف مواردها املائية ،إذ أن  29بلدا
يعاني من اإلجهاد املائي و  18منها تبلغ فيها معدالت اإلجهاد مستويات
حرجة.
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ورغم أن متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة في بلدان
املنظمة أقل من املتوسط العاملي ،إال أن وتيرة الزيادة جد سريعة .فبين
عامي  1990و  ،2017زاد معدل االنبعاثات بنسبة  ،%77لتبلغ بذلك 9
جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ،بينما زاد نفس املعدل على
املستوى العاملي بنسبة  %43فقط .وباإلضافة إلى ذلك ،تشير أحدث
التقديرات املتاحة إلى أن أكثر من نصف البلدان األعضاء في املنظمة
معرضة بشدة آلثار تغير املناخ بسبب ضعف قدراتها في مجال التخفيف
من اآلثار والتكيف معها .لذلك ثمة حاجة للعمل على إيجاد السبل املمكنة
للتخفيف بأعلى قدر ممكن من آثار تغير املناخ وبناء املرونة ومن ثم
التقليص من شدة األزمات البيئية املحتملة مستقبال .ويتعين على بلدان
املنظمة التأكيد من جديد على التزامها بجدول املفاوضات املتعلقة باملناخ
العاملي وإدراج سياسات بيئية قوية في استراتيجياتها التنموية العامة بغرض
الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر في املستقبل القريب.
ويقترح التقرير كذلك بعض التوصيات املتعلقة بالسياسات لدعم بلدان
املنظمة في مساعيها إلدارة املوارد البيئية على أسس االستدامة في ظل تفش ي
جائحة كوفيد .19-وتتناول هذه التوصيات على وجه الخصوص الحاجة إلى
اعتماد تنمية أكثر مراعاة للبيئة من أجل "إعادة البناء على نحو أفضل"
بعد هذه األزمة مع الحرص على العمل في الوقت ذاته على تحقيق نمو
مستدام وشامل ومرن.

سيسرك يشارك في املناقشة املواضيعية ضمن أشغال الدورة العادية التاسعة عشرة للهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان
التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي

نظمت الهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان التابعة ملنظمة التعاون
اإلسالمي ( )IPHRCمناقشة مواضيعية حول "دور املؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"،
وذلك بتاريخ  24مايو  2022في إطار أشغال دورتها العادية التاسعة عشرة التي
عقدت على امتداد فترة  26-22مايو  2022في مقر األمانة العامة للمنظمة في
مدينة جدة ،اململكة العربية السعودية.
وحضر هذه املناقشة ،التي استغرقت يوما كامال ،أعضاء الهيئة الدائمة
املستقلة لحقوق اإلنسان وممثلين عن البلدان التي تتمتع بصفة مراقب

ومؤسساتها الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان وسيسرك ومكتب األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان .وتمثلت أبرز أهداف املناقشة في التطرق للتقدم املحرز
بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان في البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي ،ومدى امتثالها ملبادئ باريس ،وتبادل أفضل املمارسات
واآلراء بخصوص السبل املمكنة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان املنظمة
لتعزيز وتمكين املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في البلدان األعضاء
للنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها.
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وقد مثل سيسرك في هذه الفعالية السيد مظهر حسين ،مدير دائرة األبحاث
االقتصادية واالجتماعية ،وألقى عرضا حول موضوع "وضع املؤسسات
الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي" .وأطلع
السيد حسين الحضور على منحى تطور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
في البلدان األعضاء في املنظمة من خالل تسليط الضوء على الجهود التي
تبذلها ملواءمة املعايير والقواعد الدولية لحقوق اإلنسان مع القيم اإلسالمية.
وأشار السيد حسين إلى أن  36من أصل  120مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان
في العالم موجودة في البلدان األعضاء في املنظمة ،لكن  20فقط منها هي التي
تزاول مهامها بااللتزام التام بمبادئ باريس ويدرجها التحالف العاملي
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ( )GANHRIضمن الفئة (أ) .وختم
السيد حسين مداخلته بالتأكيد على أن تعاون املؤسسات الوطنية لحقوق
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اإلنسان في بلدان املنظمة مع شركاء على الصعيدين الوطني والدولي أمر ال
مناص منه لتحقيق الفعالية والتمتع باملصداقية في عملها لتعزيز حقوق
اإلنسان وحمايتها وبناء وتعزيز قدراتها في مجال االمتثال للمعايير املتفق عليها
دوليا على النحو املنصوص عليه في مبادئ باريس.
وأتيحت للمشاركين أيضا فرصة االستماع لعروض تفصيلية ألقتها بعض
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان املدرجة ضمن الفة (أ) ،أي قطر
وإندونيسيا واملغرب ،إلى جانب عرض من إلقاء ممثل مكتب املفوضية
السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
وستضمن التوصيات واملداخالت التي قدمها املشاركون خالل هذه املناقشة
في الوثيقة الختامية للدورة العادية التاسعة عشرة للهيئة.

سيسرك يشارك في االجتماع الخامس للجنة التوجيهية من أجل تنفيذ جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العلوم
والتكنولوجيا واالبتكارلعام 2026

شارك سيسرك في االجتماع الخامس للجنة التوجيهية من أجل جدول أعمال
منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لعام ،2026
والذي نظمته اللجنة الدائمة ملنظمة التعاون اإلسالمي للتعاون العلمي
والتكنولوجي (الكومستيك) وعقد في مقرها في إسالم أباد ،باكستان فعليا في
 25-24مارس  .2022ومثل املركز في هذا الحدث كل من سعادة السيد نبيل
دبور ،املدير العام لسيسرك؛ والسيد فادي فارسين ،املدير العام املساعد؛
والدكتور أتيال كرمان ،مدير دائرة اإلحصاءات واملعلومات؛ والسيد مظهر
حسين ،مدير دائرة األبحاث االقتصادية واالجتماعية.
وقد استعرضت املؤسسات األعضاء في اللجنة وناقشت املبادرات والبرامج
واألنشطة املشتركة التي سيتم تنفيذها في مجال العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار.كما ناقشوا إمكانية تطوير آليات لبذل جهود مشتركة بهدف دعم
واملساهمة في جهود الدول األعضاء نحو تحقيق التوصيات واألهداف املحددة
في جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار لعام  2026وكذلك قرارات القمة الثانية ملنظمة التعاون اإلسالمي
بشأن العلوم والتكنولوجيا .كما تداولوا بعض املبادرات واملقترحات وقاموا
بتقييمها ،بما في ذلك تقييم التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في تنفيذ
جدول االعمال املعني ،وخطة العمل الخمسية املقترحة من أجل النهوض
بالعلوم والتكنولوجيا في الدول األفريقية األعضاء.

وأطلع سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك ،املشاركين على الوضع
الحالي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تجاه تنفيذ جدول أعمال
منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لعام 2026
بناء على دراسة سيسرك ّ
املحينة في مارس  .2022وأثناء عرضه املوجز ،ذكر
أنه نظرا ألن جدول األعمال هذا يتميز بهيكل طموح مع عدد قليل من
التوصيات واألهداف الكمية ،فقد استخدم التقييم اإلحصائي لسيسرك
املؤشرات اإلحصائية األكثر صلة مع أحدث البيانات املتاحة التي يمكن
تجسيدها لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء نحو تحقيق هذه
التوصيات واألهداف .كما أشار سعادة السيد نبيل دبور إلى أنه من املتوقع أن
يصبح إنجاز جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار لعام  2026أكثر صعوبة مع تفش ي جائحة كوفيد19-
الحالية.وذكر أنه ينبغي اعتبار دراسة سيسرك بمثابة دعوة للعمل لتشجيع
وتعزيز الجهود املشتركة لضمان تحقيق جدول أعمال منظمة التعاون
اإلسالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لعام  .2026وفي أعقاب
ملخصه ،قدم سيسرك عرضا مفصال عن التقدم الذي أحرزته الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق باألولويات الـ 12لجدول
أعمال منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
.2026
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جلسة خاصة مشتركة بين سيسرك واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا حول
’تأثيرمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية على بلدان مختارة أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقع في أفريقيا‘

نظم سيسرك بالتعاون مع املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة
( )ITFCولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ( )UNECAجلسة خاصة
حول "تأثير منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ( )AfCFTAعلى بلدان
مختارة أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقع في أفريقيا" خالل املؤتمر
السنوي الخامس والعشرين للتحليل االقتصادي العاملي ،والذي سيعقد
افتراضيا خالل الفترة ما بين  8و  10يونيو  2022تحت شعار "تسريع
التحول والتنويع االقتصادي وخلق فرص العمل".
ومع  27دولة أفريقية أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،تعتبر منطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية وسيلة قوية لتعزيز التدفقات التجارية
والنمو والتنمية املستدامة لبلدانها األعضاء .ومن شأن التكامل االقتصادي
الكبير والتدفقات التجارية املتزايدة بين البلدان األفريقية األعضاء في
املنظمة أن يساعدا في سد الفجوات القائمة بين أعضاء املنظمة ،وزيادة
التجارة فيما بينها ،وتوفير فرص جديدة إلنشاء سالسل القيمة.

وقد وفرت الجلسة الخاصة التي نظمها سيسرك باالشتراك مع املؤسسة
اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا
فرصة لدراسة ومناقشة آثار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية على
بلدان أفريقية مختارة من منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تقديم أربعة
عروض فنية ،اثنان منها قدمهما سيسرك حول نتائج املشاريع البحثية
املضطلع بها بالشراكة مع املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة.
فالتعاون البحثي بين سيسرك واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة
يهدف إلى تحليل اآلثار املتوقعة التفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية على
بلدان املنظمة األفريقية بهدف دعم عملية صنع القرار أثناء تنفيذ اتفاقية
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.
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دائرة
التدريب والتعاون الفني

برامج سيسرك لبناء القدرات
ينظم املركز أنشطة تدريبية لبناء القدرات في إطار  19برنامجا مختلفا
في قطاعات متخصصة .ويجري استخدام أساليب مختلفة أثناء تنفيذ
هذه األنشطة بما يتماش ى مع احتياجات وقدرات البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي .وال يدخر املركز جهدا في مساعدة هذه
األخيرة على تنمية قدراتها البشرية واملؤسسية في مختلف القطاعات

برنامج بناء القدرات في مجال التنمية االجتماعية
()SD-CaB
ألقت معالي السيدة ديريا يانيك ،وزيرة األسرة والخدمات
االجتماعية في الجمهورية التركية ،كلمة في الجلسة االفتتاحية
لورشة العمل التدريبية حول "سياسات الرعاية الصحية
واالجتماعية نحو دعم العيش املستقل لألشخاص ذوي اإلعاقة"
التي نظمها سيسرك

باتباع آليات التعاون فيما بين بلدان الجنوب .ويتحقق ذلك من خالل
التعاون مع املؤسسات الوطنية املختصة من البلدان األعضاء بهدف
رئيس ي يتمثل في تقاسم خبراتها ودرايتها وكفاءاتها مع نظرائها في البلدان
األعضاء األخرى في املنظمة.
وبالنظر إلى مالءمة املنصات اإللكترونية وكفاءتها ،وال سيما الجانب
املتعلق بالوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع ،يواصل املركز اعتماد
الحلول املتاحة عبر شبكة اإلنترنت باعتبارها وسيلة مفيدة في تنفيذ
مختلف أنشطته .وتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل

والندوات عبر اإلنترنت في النصف األول من عام  2022جمعت أكثر
من  1000متدرب تحت مظلة برامج سيسرك لبناء القدرات.
وفيما يلي بعض األنشطة املختارة املنفذة خالل الفترة قيد النظر:

في إطار برنامجه لبناء القدرات في مجال التنمية االجتماعية (SD-
) ،CaBنظم سيسرك ،بالتعاون مع املديرية العامة لخدمات
األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنين التابعة لوزارة األسرة والخدمات
االجتماعية في الجمهورية التركية ،ورشة عمل تدريبية حول "سياسات
الرعاية الصحية واالجتماعية نحو دعم العيش املستقل لألشخاص
ذوي اإلعاقة" في فترة  10-8فبراير  2022من خالل منصة إلكترونية
مخصصة لعقد املؤتمرات عن بعد.
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وقدم الورشة التدريبية خبراء مختصون من وزارة األسرة والخدمات
االجتماعية ووزارة الصحة للجمهورية التركية فضال عن مؤسسة
الضمان اإلجتماعي ( )SGKللجمهورية التركية لصالح  118مشاركا من
الوزارات واملؤسسات الوطنية ذات الصلة املسؤولة عن خدمات
األشخاص ذوي اإلعاقة ( )PWDsواملساعدة االجتماعية في  18بلدا
عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.

وتضمنت جلسة لتبادل الخبرات القطرية حيث سلط ممثلون من
املؤسسات الوطنية ذات الصلة في غينيا وإندونيسيا واملغرب وباكستان
الضوء على أفضل املمارسات واملبادرات الخاصة ببلدانهم في هذا
املجال .وباإلضافة إلى ذلك ،قدم ممثل من منظمة األمم املتحدة
للطفولة (اليونيسف) عرضا شامال للجهود التي تبذلها اليونيسف في
مجال حماية األطفال ورفاههم.

وهدفت ورشة العمل التدريبية إلى تقديم رؤى حول خدمات الرعاية
املجتمعية باإلضافة إلى ممارسات املساعدة االجتماعية لألشخاص
ذوي اإلعاقة التي تطبقها املؤسسات الوطنية ذات الصلة في تركيا.
وتضمنت جلسة لتبادل الخبرات القطرية حيث سلط ممثلون من
املؤسسات الوطنية ذات الصلة في أذربيجان وماليزيا واملغرب وأوغندا
الضوء على أفضل املمارسات واملبادرات الخاصة ببلدانهم في هذا
املجال .وباإلضافة إلى ذلك ،شارك ممثلون من املنظمة العربية
لألشخاص ذوي اإلعاقة ( )AODPومنتدى اآلسيان لإلعاقة ( )ADF
الجهود اإلقليمية القيمة ورفعوا من مستوى الوعي بشأن التحديات
املشتركة التي تواجه البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في
هذا املجال.

وقد هدفت ورشة العمل التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للمشاركين
بشأن السياسات واالستراتيجيات املتعلقة بحماية حقوق األطفال
والنهوض بها ،بما في ذلك األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،وكذلك
تبادل املعارف والخبرات وأفضل املمارسات بين املؤسسات الوطنية
ذات الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لوضع
وتنفيذ استراتيجيات وطنية مناسبة تروم تعزيز حقوق األطفال
والحفاظ عليها.

ورشة عمل تدريبية حول ’حماية وتعزيز حقوق الطفل بما في
ذلك األطفال ذوي اإلعاقة‘

في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال التنمية االجتماعية
( )SD-CaBوتماشيا مع القرار املعني الصادر عن املؤتمر الوزاري األول
للتنمية االجتماعية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
نظم سيسرك ،بالتعاون مع املديرية العامة لخدمات الطفل التابعة
لوزارة األسرة والخدمات االجتماعية التركية ،ورشة عمل تدريبية حول
"حماية وتعزيز حقوق الطفل بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة" في
فترة  24-22فبراير  2022من خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد
املؤتمرات عن بعد.

وقدم الورشة التدريبية خبراء مختصون من املديرية العامة لخدمات
الطفل بوزارة األسرة والخدمات االجتماعية في الجمهورية التركية
لصالح  71خبيرا ومديرا تنفيذيا من الوزارات واملؤسسات الوطنية
ذات الصلة املسؤولة عن خدمات الطفل في  21بلدا عضوا في منظمة
التعاون اإلسالمي.

برنامج بناء القدرات في مجال إدارة مخاطرالكوارث
()DRM-CaB
سيسرك ينظم دورة تدريبية حول "تحديد مخاطر الكوارث
وتقييم املخاطر" لصالح بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
الناطقة بالفرنسية

نظم سيسرك ،بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني ()،ATCT
دورة تدريبية حول "تحديد مخاطر الكوارث وتقييم املخاطر" في فترة
 30-28مارس  2022لصالح بلدان منظمة التعاون اإلسالمي الناطقة
بالفرنسية في أفريقيا .وقد قدم هذه الدورة التدريبية خبير مختص
من وزارة التجهيز واإلسكان التونسية لصالح  105خبير من الوزارات
واملؤسسات الوطنية ذات الصلة املعنية بإدارة مخاطر الكوارث في 13
بلدا عضوا في املنظمة من البلدان الناطقة بالفرنسية في أفريقيا ،وهي
بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وجزر القمر وكوت ديفوار وجيبوتي
وغينيا ومالي وموريتانيا واملغرب والنيجر والسنغال وتوغو .كما حضر
واستفاد من هذه الدورة التدريبية خبراء من لبنان.
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وهدفت الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات البشرية الفنية
للمشاركين بشأن تقييم وإدارة املخاطر املرتبطة بالكوارث ،وذلك من
خالل توفير األدوات الالزمة للتخطيط وتسهيل وتنسيق أنشطة تقييم
مخاطر الكوارث بكل فعالية في بلدانهم .كما شكلت فرصة لتبادل
املعرفة والخبرات وأفضل املمارسات بين املؤسسات الوطنية املعنية
في بلدان املنظمة الناطقة بالفرنسية الواقعة في منطقة أفريقيا في
مجال رصد مخاطر الكوارث والتخفيف من حدتها.
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دورة تدريبية حول ’خدمات السياحة والضيافة‘

برنامج بناء القدرات في مجال السياحة
()Tourism-CaB
معالي السيد ألفا صومة ،وزير الثقافة والسياحة والصناعة
التقليدية في جمهورية غينيا ،يلقي كلمة في الجلسة االفتتاحية للندوة
التدريبية عبر اإلنترنت حول ’إدارة املناطق املحمية وتسويقها‘ التي
نظمها كل من سيسرك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة بشكل
مشترك.

في إطار املشروع اإلقليمي حول "تنمية السياحة املستدامة في شبكة
من املنتزهات العابرة للحدود واملناطق املحمية في غرب أفريقيا" ،نظم
كل من سيسرك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة () ،ICDTبالتعاون
مع وزارة الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية في جمهورية غينيا،
ندوة تدريبية عبر اإلنترنت حول "إدارة املناطق املحمية وتسويقها" في
فترة  22-21فبراير  2022من خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد
املؤتمرات عن بعد .وقدم الندوة التدريبية عبر اإلنترنت خبراء
وأكاديميون متخصصون من بنغالديش وماليزيا وتركيا وسيسرك
لصالح  30مشاركا من الوزارات واملؤسسات الوطنية ذات الصلة
املسؤولة عن السياحة في  10دول أعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ،وهي بنين وبوركينا فاسو وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو ومالي
وموريتانيا والنيجر والسنغال وسيراليون.
وتمثل هدفها في تعزيز القدرات البشرية الفنية للمشاركين في إدارة
املناطق املحمية وتسويقها ،األمر الذي سيساهم في تحقيق أهداف
املشروع التي تشمل ،من بين أمور أخرى ،تعزيز قدرات املديرين
واملوظفين املحليين وكذلك السلطات املعنية بالسياحة في مجال إدارة
وتسويق املناطق املحمية وبناء قدرتها على الصمود ملواجهة اآلثار
السلبية لجائحة كوفيد.19-

نظم سيسرك ،بالتعاون مع أمانة منظمة التعاون اإلسالمي في غامبيا،
دورة تدريبية حول "خدمات السياحة والضيافة" في  16-14مارس
 2022من خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد املؤتمرات عن بعد.
ُ
وتمثل هذه الدورة التدريبية النشاط الثاني من بين ثالثة أنشطة
حددها واتفق عليها كل من سيسرك وأمانة منظمة التعاون اإلسالمي
في غامبيا بما يتماش ى مع "مشاريع التمكين االجتماعي واالقتصادي
للمرأة والشباب" في غامبيا .وسهر على تقديمها خبير مختص من
املديرية العامة للتعليم املنهي والفني التابعة لوزارة التعليم الوطني في
الجمهورية التركية لصالح  35مشاركا من سلطات السياحة العامة
والخاصة فضال عن مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي ذات
الصلة في غامبيا.
وتمثل هدف الدورة التدريبية في تطوير وتعزيز القدرات الفنية
للمشاركين في مجال السياحة وخدمات الضيافة وفق أحدث املعايير
واملمارسات واالتجاهات العاملية .وعلى مدار ثالثة أيام ،شكلت الدورة
التدريبية فرصة لطرح رؤى متنوعة حول مواضيع مختلفة ،بما في
ذلك اإلدارات في الفنادق ،ودوائر مكتب االستقبال ،وخدمة الغرف،
واألطعمة واملشروبات ،واإلجراءات املتبعة في العالقات العامة ،وأنواع
الغرف في الفنادق ،واألعمال املكتبية.
ندوة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’آفاق السياحة املستدامة في البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي‘
نظم سيسرك ،بالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة )،(ICDT
ندوة تدريبية عبر اإلنترنت حول "آفاق السياحة املستدامة في البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في فترة  02-01مايو  2022من
خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عن بعد .وقدم الندوة
التدريبية عبر اإلنترنت خبراء وأكاديميون متخصصون من بنغالديش
وماليزيا وسيسرك لصالح  72مشاركا من الوزارات واملؤسسات
الوطنية ذات الصلة املسؤولة عن السياحة في  10دول أعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي.
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برنامج بناء قدرات األسواق املالية )(SE-CAB
دورة تدريبية حول ’عمليات أسواق رأس املال‘

وتمثل هدفها في تعزيز القدرات الفنية للمشاركين وإذكاء وعي خبراء
السياحة واملديرين التنفيذيين من مختلف هيئات السياحة الوطنية
في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك تعزيز تبادل
الخبرات في هذا املجال املهم .كما قدم صورة عامة عن التسويق
للسياحة املستدامة والسياسات واالستراتيجيات والجوانب األخرى
ذات الصلة بهذا املفهوم الهام.

برنامج بناء قدرات البنوك املركزية ()CB-CaB
دورة تدريبية حول "العمليات النقدية :أدوات وتقنيات تنفيذ
السياسات‘

في إطار برنامج سيسرك لبناء قدرات البنوك املركزية ( )CB-CaB
وتماشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الوزارية الـ37
للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون
اإلسالمي (الكومسيك) ،نظم املركز ،بالتعاون مع البنك املركزي
للجمهورية التركية ،دورة تدريبية حول ’العمليات النقدية :أدوات
وتقنيات تنفيذ السياسات‘ في  17-15مارس  2022من خالل منصة
إلكترونية لعقد املؤتمرات عن بعد.
وسهر على تقديم الدورة التدريبية خبير مختص من البنك املركزي
للجمهورية التركية لصالح  119خبيرا ومديرا تنفيذيا من البنوك
املركزية والسلطات النقدية من  26بلدا عضوا في منظمة التعاون
اإلسالمي بهدف تعزيز قدراتهم الفنية في مختلف جوانب العمليات
النقدية ،بما في ذلك إطار السياسة النقدية ،وإدارة السيولة ،وإدارة
الضمانات ،وعمليات السوق املفتوحة والتسهيالت الدائمة ،من بين
املواضيع الفنية األخرى.
.

في إطار برنامج بناء قدرات األسواق املالية ( )SE-CaBوتماشيا مع
القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الوزارية السابعة والثالثين للجنة
منظمة التعاون اإلسالمي الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري
) ،(COMCECنظم سيسرك بالتعاون مع بورصة إسطنبول ،وهي
أمانة منتدى األسواق املالية في منظمة التعاون اإلسالمي ،دورة
تدريبية حول "عمليات أسواق رأس املال" في فترة  12-11مايو 2022
من خالل منصة لعقد االجتماعات عن بعد.
وأجرى الدورة التدريبية خبراء مختصون من الدوائر والفروع التابعة
ذات الصلة في بورصة إسطنبول لصالح  98مشاركا من البورصات
والوزارات ذات الصلة في  20دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي
ومشاركين من  4مؤسسات من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي
واملؤسسات الدولية وهي :هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ( )AAOIFIوالسوق املالية اإلسالمية الدولية ()IIFM
ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ( )IsDBوشركة األسهم واألسعار
العاملية (.)S&P Global
وتمثل الهدف الرئيس ي من تنظيم الدورة التدريبية في تعزيز القدرات
الفنية للمشاركين في جوانب مختلفة من عمليات أسواق رأس املال،
بما في ذلك عمليات أسواق األسهم وأسواق سندات الديون،
والتدقيق واملراقبة ،واإلدراج ،وعمليات ما بعد التداول ،إلى جانب
مواضيع أخرى.

برنامج بناء القدرات في مجال البيئة
)(ENVIRONMENT-CAB
دورة تدريبية حول ’تعزيز حلول الطاقة املتجددة في البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي‘
نظم سيسرك ،بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني ()ATCT
واملنظمة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن
) ،(PERSGAدورة تدريبية حول "تعزيز حلول الطاقة املتجددة في
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في  26-23مايو 2022
من خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد املؤتمرات عن بعد .وقدم
الدورة التدريبية خبير مختص من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا
البيئة ( )CITETلصالح  62خبيرا ومديرا تنفيذيا من وزارات البيئة،
وزارات الطاقة ومؤسسات وطنية أخرى ذات صلة من  21بلدا عضوا
في منظمة التعاون اإلسالمي.
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وتمثل الهدف الرئيس ي من ورشة العمل في مناقشة وتسليط الضوء
على أهمية تطوير أنظمة السالمة والصحة املهنية في منظمة التعاون
اإلسالمي والدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا لجعلها أكثر
مرونة تجاه الصدمات واالختالالت املستقبلية املحتملة .كما هدفت
الورشة إلى تشجيع تبادل املعارف والخبرات بين املتخصصين في
الصحة والسالمة املهنية لتوجيه الجهود املستقبلية في مواجهة
التحديات القائمة في مجال الصحة والسالمة املهنية في مستقبل
العمل.
وتمثل هدفها الرئيس ي في تعزيز القدرات الفنية للمشاركين فيما يتعلق
بحلول الطاقة املتجددة وتأثيراتها البيئية وإبراز التقنيات واالتجاهات
الناشئة في هذا املجال ،وكذلك السياسات لدعم حلول الطاقة
املستدامة من أجل املساهمة في تنفيذ األطر اإلقليمية والدولية ذات
الصلة بشأن تغير املناخ.

دورة تدريبية حول "هياكل السالمة والصحة املهنية والتفتيش
في مجال العمل"

برنامج بناء القدرات في مجال الصحة والسالمة
املهنية )(OSH-CAB
ورشة عمل حول "معالجة التحديات القائمة في مجال الصحة
املهنية في مستقبل العمل"

نظم سيسرك بالتعاون مع املديرية العامة لتفتيش العمل والسالمة
والصحة املهنية التابعة لوزارة القوى العاملة في جمهورية إندونيسيا
وشبكة آسيان للسالمة والصحة املهنية ) ،(ASEAN-OSHNETورشة
عمل تدريبية حول "معالجة التحديات القائمة في مجال الصحة
املهنية في مستقبل العمل" في فترة  18-17مايو  2022من خالل منصة
إلكترونية مخصصة لعقد املؤتمرات عن بعد .وجاء تنظيم هذه
الورشة 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
.2022-2021
وحضرها  75مشاركا من  21دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي و
 51مشاركا من  10دول أعضاء في اآلسيان باإلضافة إلى تيمور الشرقية
وكوريا .وشارك أيضا خبراء مختصون من منظمة العمل الدولية،
والرابطة الدولية لتفتيش العمل ) ،(IALIومنظمة الصحة العاملية
) ،(WHOواللجنة الدولية للصحة املهنية ) ،(ICOHوأمانة رابطة أمم
جنوب شرق آسيا ،وجامعة إندونيسيا وقدموا عروضا شاملة في إطار
الجلسات الفنية ذات الصلة لورشة العمل.

في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال السالمة والصحة
املهنية ( )OSH-CaBوتماشيا مع خطة عمل شبكة منظمة التعاون
اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية ( )OIC-OSHNETلفترة -2021
 ،2022نظم سيسرك ،بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني
) ،(ATCTدورة تدريبية حول "هياكل السالمة والصحة املهنية
والتفتيش في مجال العمل" بتاريخ  09-07يونيو  2022من خالل
منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عن بعد.
وأجرى الدورة التدريبية خبراء مختصون من املعهد التونس ي للصحة
والسالمة املهنية ( )TOSHIالتابع لوزارة الشؤون االجتماعية في
الجمهورية التونسية لصالح  82من الخبراء واملسؤولين التنفيذيين
من السلطات الوطنية للصحة والسالمة املهنية واملؤسسات الوطنية
ذات الصلة في  14بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي من
البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية ،وهي بنين وبوركينا فاسو
والكاميرون وتشاد وجزر القمر وكوت ديفوار وغينيا وجيبوتي ومالي
وموريتانيا واملغرب والنيجر والسنغال وتوغو.
وهدفت هذه الدورة إلى توفير صورة عامة عن هياكل السالمة
والصحة املهنية وعملية تطبيق األحكام القانونية على ظروف العمل
لضمان الحماية املناسبة للعمال في أماكن عملهم .ووفرت فهما
أفضل بشأن تنظيم وتنفيذ عمليات مراقبة السالمة والصحة املهنية
في الشركات ورصد مسؤوليات أصحاب العمل والعمال في هذا
الصدد .كما ركزت الدورة على املواضيع الفنية ذات الصلة ،بما في
ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،قوانين العمل واتفاقيات تفتيش
العمل وحقوق وواجبات ضابط مراقبة تفتيش العمل.
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برنامج بناء القدرات في إطار مبادرة منظمة التعاون
اإلسالمي للتحررمن التبغ )(TF-CaB
دورة تدريبية حول ’تطوير حمالت توعية فعالة للحد من
استهالك التبغ‘

وتمثل هدفها الرئيس ي في تعزيز القدرات الفنية للمشاركين في مجال
إدارة املياه العادمة وتزويدهم باألدوات املعرفية واملعلومات الالزمة
لتمكين مؤسساتهم الوطنية من معالجة املياه العادمة بطرق سليمة
ومراعية للبيئة لتكون قابلة لالستخدام مرة أخرى ألغراض مختلفة.

برنامج بناء القدرات في مجال خدمات التشغيل العامة
)(PES-CAB
في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في إطار مبادرة منظمة التعاون
اإلسالمي للتحرر من التبغ ) ،(TF-CaBنظم املركز دورة تدريبية بشأن
"تطوير حمالت توعية فعالة للحد من استهالك التبغ" في فترة 31-30
مايو  2022من خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد مؤتمرات عن
بعد.

دورة تدريبية حول "قياس آثار معلومات سوق العمل على
خدمات التوظيف"

وسهر على تقديمها خبراء مختصون من إدارة التبغ والكحول في وزارة
الزراعة والغابات بالجمهورية التركية وجمعية الهالل األخضر التركي
( )YEŞİLAYلصالح  47خبيرا من الوزارات واملؤسسات الوطنية
املختصة املسؤولة عن مكافحة التبغ في  18بلدا عضوا في منظمة
التعاون اإلسالمي.
وتمثل هدف الدورة التدريبية في تعزيز القدرات الفنية للمشاركين
على تطوير حمالت توعية من حيث االستراتيجيات واألساليب
والوسائل إلثارة أحاسيس معادية للتدخين ،فضال عن إبراز اآلثار
الخطيرة املترتبة عن استهالكه.

برنامج بناء القدرات في مجال إدارة املوارد املائية
)(WATER-CAB
دورة تدريبية حول ’إدارة املياه العادمة وإعادة تدويرها‘
نظم سيسرك ،بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني )،(ATCT
دورة تدريبية حول "إدارة املياه العادمة وإعادة تدويرها" في فترة -13
 16يونيو  2022من خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد
املؤتمرات عن بعد .وقدم الدورة التدريبية خبراء مختصون من مركز
تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ( )CITETوالديوان الوطني للتطهير
( )ONASفي الجمهورية التونسية لصالح  102خبير ومدير تنفيذي
من املؤسسات الوطنية املعنية في  22بلدا عضوا في منظمة التعاون
اإلسالمي.

في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال خدمات التشغيل
العامة ( )PES-CaBوتماشيا مع خطة عمل شبكة منظمة التعاون
اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة ( )OIC-PESNETلفترة -2021
 ،2022وبالتعاون مع منظمة الضمان االجتماعي ( )SOCSOفي
ماليزيا ،نظم املركز دورة تدريبية حول "قياس آثار معلومات سوق
العمل على خدمات التوظيف" ،وذلك خالل فترة  23-21يونيو 2022
من خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد املؤتمرات عن بعد.
وقدم الدورة خبراء مختصون من منظمة الضمان االجتماعي
( )SOCSOفي ماليزيا لصالح  74خبير من الوكاالت /السلطات
الوطنية املعنية بخدمات التوظيف العامة ( )PESفي  20بلدا عضوا في
منظمة التعاون اإلسالمي .وتمثل هدفها في مناقشة عملية قياس آثار
معلومات سوق العمل على خدمات التوظيف .وتضمن محتواها جمع
وتنسيق البيانات والقدرات التحليلية واألدوات والترتيبات املؤسسية
والشبكات لقياس تأثير معلومات سوق العمل على تقديم خدمات
التوظيف.
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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 البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي.

التعاون الفني ()Reverse Linkage
التعاون الفني ( )Reverse Linkageلصالح بنغالديش:
تطويرأصناف القطن

التعاون الفني ( )Reverse Linkageلصالح باكستان:
األبحاث في مجال رصد الزالزل.

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

دورات تدريبية في إطار مشروع التعاون الفني بين باكستان
وتركيا حول ’األبحاث في مجال رصد الزالزل‘

في إطار مشروع التعاون الفني بين بنغالديش وتركيا حول موضوع
"تعزيز القدرات في مجال تطوير أصناف القطن" ،نظم سيسرك،
بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ( )IsDBومعهد نازيلي التركي
ألبحاث القطن ( )CRIالتابع لوزارة الزراعة والحراجة في الجمهورية
التركية ،دورة تدريبية حول "أدوات وتقنيات التكنولوجيا الحيوية في
مجال القطن  -أنشطة جمع العينات" ،وذلك في فترة  28-17يناير
 2022في دكا ،بنغالديش.
وقدم الدورة التدريبية مدربون أكفاء من معهد نازيلي ألبحاث القطن
لصالح  50خبيرا في مجال القطن من مجلس تنمية القطن ()CDB
التابع لوزارة الزراعة في بنغالديش .وغطت الدورة التدريبية الجانبين
النظري والعملي للموضوع ،وشملت أيضا زيارات فنية ملؤسسات
البحوث الزراعية املعنية في بنغالديش ،أي مؤسسة البحوث الزراعية
في بنغالديش ( )BARIومركز سريبور للبحوث الزراعية ومعهد
بنغالديش للبحوث الزراعية في كوشتيا ومعهد بنغالديش للبحوث
الزراعية في رانجبور.
وتمثل الهدف الرئيس ي لهذه الدورة التدريبية في املساهمة في الجهود
التي يبذلها مجلس تنمية القطن في بنغالديش لزيادة إنتاج القطن
املحلي خاصة في األراض ي الزراعية األقل إنتاجية .وتمحورت الدورة
التدريبية حول مواضيع تقنية من قبيل أجيال الكاشفات الجزيئية
املستخدمة في االستنبات ،وطرق زراعة األنسجة املستخدمة في
االستنبات ،وسرعة االستنبات في القطن ،وتقنيات إنقاذ األجنة
وتطبيقاتها.

في إطار مشروع التعاون الفني ( )Reverse Linkageبين باكستان وتركيا
حول "األبحاث في مجال رصد الزالزل" ،نظم سيسرك ثالث دورات
تدريبية في وقت متزامن ،وذلك بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية
( )IsDBووكالة التعاون والتنسيق التركية ( )TIKAومركز مرمرة لألبحاث
التابع ملجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا ()TÜBİTAK MRC
وإدارة األرصاد الجوية الباكستانية ( .)PMDوهذه الدورات التدريبية
كاآلتي :دورة تدريبية حول "النظام العاملي لتحديد املواقع ( :)GPSجمع
ومعالجة البيانات" ،ودورة تدريبية حول "معالجة وتحليل بيانات
الزالزل" ،ودورة تدريبية حول "تصنيف املواقع :جمع ومعالجة
البيانات" .ونفذت املرحلة األولى للدورات التدريبية في مقر مركز مرمرة
لألبحاث التابع ملجلس البحث العلمي والتكنولوجي في غبزه  -كوجايلي،
تركيا ،خالل فترة  15مارس  01 -أبريل .2022
وقدم هذه الدورات التدريبية مدربون أكفاء من مركز مرمرة لألبحاث
لصالح  12مستفيدا من إدارة األرصاد الجوية الباكستانية .وغطت
الدورات مجموعة من الجوانب النظرية والعملية للمواضيع ،بما في
ذلك أنشطة تطبيقية بشأن معالجة البيانات وزيارات ميدانية.
ويتمثل الهدف العام لهذه الدورات التدريبية في املساهمة في الجهود
التي تبذلها إدارة األرصاد الجوية الباكستانية في سبيل تعزيز قدرات
باكستان في رصد الزالزل والكشف عنها وتقييم مخاطرها.
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مشاريع سيسرك املمولة من طرف الكومسيك
ثالثة مشاريع قدمها سيسرك مدرجة في القائمة النهائية للنداء التاسع املتعلق باقتراح مشاريع في إطار آلية
الكومسيك لتمويل املشاريع

في إطار النداء التاسع لتقديم مقترحات مشاريع آللية الكومسيك لتمويل املشاريع ،أكمل مكتب تنسيق الكومسيك ( )CCOعملية التقييم وأعلن
عن القائمة النهائية للمشاريع الناجحة التي ستتلقى التمويل املعني .وتبين أن ثالثة مشاريع أعدها سيسرك وقدمها في إطار ثالثة مجاالت تعاون
مختلفة الستراتيجية الكومسيك مؤهلة للتمويل في فترة التنفيذ لعام  ،2022وهي:
• تحسين اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
• تعزيز حلول تكنولوجيا املعلومات لتحسين فعالية خدمات التوظيف العامة ( )PESفي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
• تعزيز الثقافة املالية وترويج التمويل اإلسالمي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
وقد صممت هذه املشاريع بالتعاون مع املؤسسات الوطنية ذات الصلة في البلدان األعضاء بهدف تعزيز املوارد البشرية والقدرات املؤسسية في
إطار التعاون في مجاالت النقل واالتصاالت ،والتخفيف من حدة الفقر والتمويل في البلدان 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-OSHNETوشبكة منظمة التعاون
اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة (.)OIC-PESNET

شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية )(OIC-OSHNET
دورة تدريبية حول "التفتيش في مجال العمل فيما يتعلق
باملشاريع الصغيرة واملتوسطة والقطاع غيرالرسمي"
في إطار خطة عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية لفترة  ،2022-2021نظمت إدارة السالمة والصحة املهنية
( )DOSHبوزارة املوارد البشرية املاليزية دورة تدريبية حول "التفتيش
في مجال العمل فيما يتعلق باملشاريع الصغيرة واملتوسطة والقطاع
غير الرسمي" في  10-08مارس  2022من خالل منصة إلكترونية لعقد
املؤتمرات عن بعد.

وسهر على تقديم الدورة التدريبية خبراء مختصون من إدارة السالمة
والصحة املهنية بوزارة املوارد البشرية املاليزية لصالح  32مشاركا من
السلطات الوطنية للسالمة والصحة املهنية ( )OSHفي  19دولة عضو
في منظمة التعاون اإلسالمي .وتمثل هدفها في تعزيز القدرات الفنية
ملفتش ي العمل والصحة والسالمة املهنية في البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي حول كيفية تنفيذ أنظمة إدارة السالمة
والصحة املهنية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ( )SMEsومناقشة
تحديات وآفاق السالمة والصحة املهنية فيها إلى جانب القضايا
الناشئة األخرى ذات الصلة ،مثل ممارسات السالمة والصحة املهنية
في ظل الوضع الجديد والثورة الصناعية .4.0
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ورشة عمل حول ’االتجاهات العاملية بشأن تعزيز ثقافة
السالمة والصحة املهنية‘

في إطار عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية وتماشيا مع خطة عملها لفترة  ،2022-2021نظمت املديرية
العامة للسالمة والصحة املهنية ( )DGOSHالتابعة لوزارة العمل
والضمان االجتماعي في الجمهورية التركية ،بصفتها أمانة الشبكة،
ورشة عمل حول "االتجاهات العاملية بشأن تعزيز ثقافة السالمة
والصحة املهنية" في فترة  31-30مارس  2022من خالل منصة
مخصصة لعقد االجتماعات عن طريق الفيديو .ووفر سيسرك،
بصفته املنسق الفني لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة
والصحة املهنية ،التسهيالت والدعم الفني الضروري لتنظيم ورشة
العمل.

وهدفت لتقديم ملحة عامة عن تفش ي األمراض الحيوانية املصدر
وانتقالها ،مع التركيز بشكل خاص على األمراض الحيوانية املصدر في
أماكن العمل وتفسير سبب تشكيلها ملصدر قلق بخصوص الصحة
والسالمة في مهن معينة .وباإلضافة إلى ذلك ،عرض التدريب األمراض
املهنية الحيوانية املصدر الشائعة والعوامل البيولوجية املسؤولة عن
التسبب في املرض ،وسبل انتقاله ،وحدوثه ،واآلثار الصحية املحتملة
املترتبة عنه .كما ناقش املهن واألنشطة التي تتم في العمل والتي تمثل
خطرا متزايدا لإلصابة باألمراض الحيوانية املصدر ،باإلضافة إلى
التدابير الوقائية الرئيسية التي يمكن اتخاذها للحد من هذه
املخاطر.

وقدم ورشة العمل خبراء مختصون من املديرية العامة للسالمة
والصحة املهنية ( )DGOSHالتابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي
في الجمهورية التركية لصالح  65مشاركا من السلطات الوطنية
للسالمة والصحة املهنية في  21بلدا عضوا في منظمة التعاون
اإلسالمي.

شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف
العامة )(OIC-PESNET
دورة تدريبية حول ’منهجيات أبحاث سوق العمل‘

وتمثل هدفها الرئيس ي في تبادل األدوات املعرفية بشأن املوضوع
ومناقشة التحوالت التي شهدتها الساحة العاملية خالل األعوام
القليلة املاضية في أنظمة الصحة والسالمة املهنية وثقافة السالمة.
وتضمنت الورشة أيضا جلسات ملشاركة تجارب بلدان بعينها لرفع
الوعي بشأن االتجاهات العاملية املتعلقة بتعزيز ثقافة الصحة
والسالمة املهنية والتحديات القائمة في هذا املجال.

.دورة تدريبية "األمراض املهنية الحيوانية املصدر"
في إطار عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية وتماشيا مع خطة عملها لفترة  ،2022-2021نظمت املديرية
العامة للسالمة والصحة املهنية ( )DGOSHالتابعة لوزارة العمل
والضمان االجتماعي في الجمهورية التركية ،بصفتها أمانة الشبكة،
دورة تدريبية حول "األمراض املهنية الحيوانية املصدر" في فترة 22-21
يونيو  2022من خالل منصة مخصصة لعقد االجتماعات عن طريق
الفيديو .ووفر سيسرك ،بصفته املنسق الفني لشبكة منظمة
التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية ،التسهيالت والدعم الفني
الضروري لتنظيم التدريب.
وقدم الدورة التدريبية خبراء مختصون من املديرية العامة للسالمة
والصحة املهنية ( )DGOSHالتابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي
في الجمهورية التركية لصالح  73مشاركا من السلطات الوطنية
للسالمة والصحة املهنية في  22بلدا عضوا في منظمة التعاون
اإلسالمي.

في إطار شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة
وتماشا مع خطة عمل الشبكة لفترة  ،2022-2021نظمت وكالة
التوظيف التركية ( ،(İŞKURبصفتها رئيس الشبكة ،دورة تدريبية
حول "منهجيات أبحاث سوق العمل" يومي  28و  29مارس  2022من
خالل منصة إلكترونية لعقد مؤتمرات عن بعد .ووفر سيسرك،
بصفته أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف
العامة ،التسهيالت والدعم الفني الضروري لتنظيم التدريب.
وسهر على توفيرها خبراء مختصون من وكالة التوظيف التركية
( )İŞKURلصالح  127مشاركا من وكاالت /سلطات خدمات التوظيف
العامة الوطنية في  27بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.
.
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وتمثلت أهدافها الرئيسية في تقديم رؤى حول أبحاث سوق العمل
( )LMRوشرح مختلف مراحلها التي تضطلع بها السلطات املعنية
بخدمات التوظيف العامة الوطنية ( .)PESكما عرفت املشاركين على
قضايا سوق العمل الناشئة والتحديات القائمة على مستوى البحث
في إطار متعدد التخصصات وعززت معرفتهم بمختلف األساليب
املستخدمة في أبحاث سوق العمل .وركزت الدورة التدريبية بشكل
أساس ي على املواضيع الفنية ذات الصلة ،بما في ذلك على سبيل
املثال ال الحصر ،أساليب البحث في مجال سوق العمل ،والبحث
فيما يتعلق بمستودع امللفات التعريفية للعاطلين عن العمل،
والبحث فيما يتعلق بتوقعات الباحثين عن عمل من سوق العمل.

دورة تدريبية حول ’إدارة القوى العاملة من فئة املهاجرين‘
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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/:

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب
()OIC-VET

في إطار شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة
وتماشا مع خطة عمل الشبكة لفترة  ،2022-2021نظمت وكالة
التوظيف التركية ( ،(İŞKURبصفتها رئيس الشبكة ،دورة تدريبية
حول "إدارة القوى العاملة من فئة املهاجرين" في فترة  26-24مايو
 2022من خالل منصة إلكترونية مخصصة لعقد املؤتمرات عن بعد.
ووفر سيسرك ،بصفته أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي
لخدمات التوظيف العامة ،التسهيالت والدعم الفني الضروري
لتنظيم التدريب.

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:

ورشة عمل تدريبية حول ’تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم
والتدريب الفني واملنهي واألوساط الصناعية من أجل تطوير
مناهج فعالة‘

وقد قدم الدورة التدريبية خبراء مختصون من وكالة التوظيف
التركية ( )İŞKURواملديرية العامة للقوى العاملة الدولية التابعة
لوزارة العمل والضمان االجتماعي في الجمهورية التركية لصالح 69
مشاركا من الوكاالت /السلطات الوطنية املعنية بخدمات التوظيف
العامة (  )PESفي  22بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.
وتمثل الهدف الرئيس ي من الدورة التدريبية في تقديم صورة عامة عن
إدارة القوى العاملة من فئة املهاجرين وتعزيز القدرات الفنية
للمشاركين في مختلف جوانب إدارة القوى العاملة الدولية .كما
قدمت ملحة عامة عن البرامج واملشاريع واألنشطة التدريبية الناجحة
التي أجرتها وكالة التوظيف التركية ( )İŞKURلصالح املهاجرين
لتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب (OIC-
 )VETوتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة التعاون
اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة ،2025-2020
نظم سيسرك ورشة عمل تدريبية حول "تعزيز التعاون بين مؤسسات
التعليم والتدريب الفني واملنهي واألوساط الصناعية من أجل تطوير
مناهج فعالة" في فترة  23-21فبراير  2022من خالل منصة إلكترونية
مخصصة لعقد املؤتمرات عن بعد.

النشرة اإللكترونية لسيسرك 28 /

يوليو 2022

وقدم ورشة العمل التدريبية خبراء مختصون من قسم التعليم الفني وتمثل الهدف الرئيس ي من ورشة العمل التدريبية في تبادل املعارف
واملنهي في وزارة التعليم املاليزية لصالح  106خبيرا ومديرا تنفيذيا من والخبرات وأفضل املمارسات في إقامة تعاون فعال بين مؤسسات
مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات التعليم والتدريب الفني واملنهي واألوساط الصناعية بهدف تطوير منهج
دراس ي فعال .كما وفرت رؤى حول آليات وإجراءات تطوير منهج /برنامج
الصلة من  25دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي.
دراس ي منهي مصمم بعناية فائقة بما يتماش ى مع متطلبات سوق العمل.
دورة تدريبية حول ’تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي من أجل إدارة فعالة للنظام‘
وقدم هذه الدورة التدريبية خبراء مختصون من الوزارة املذكورة لصالح
 110خبيرا ومديرا تنفيذيا من السلطات املعنية بالتعليم والتدريب
الفني واملنهي ( )TVETواملؤسسات الوطنية ذات الصلة في  22بلدا
عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.

في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب
وتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة التعاون اإلسالمي في
مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة  ،2025-2020نظم سيسرك
بالتعاون مع وزارة التعليم والثقافة واألبحاث والتكنولوجيا في جمهورية
إندونيسيا دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "تعزيز الحوكمة الرشيدة في
مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي من أجل إدارة فعالة للنظام"،
وذلك في فترة  12-10مايو  2022من خالل منصة إلكترونية مخصصة
لعقد االجتماعات عن بعد.

وتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تقديم ملحة عامة بخصوص
ممارسات وضع أسس للحوكمة الرشيدة والوسائل واألدوات املعتمدة
لتطوير السياسات من أجل إدارة فعالة وذات كفاءة ألنظمة التعليم
والتدريب الفني واملنهي .كما هدفت أيضا إلتاحة فرصة للمشاركين
لتبادل املعارف والخبرات املتعلقة بمساعي تحقيق الحوكمة واإلدارة
الرشيدة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي ،وذلك من خالل
تسليط الضوء على أحدث االتجاهات ذات الصلة بالسياسات،
والتحديات والقيود القائمة ،واملمارسات الجيدة والفرص املتاحة
للنهوض باملجال.
.
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يتضمن هذا العدد تسعة أوراق بحثية تسلط الضوء على
مختلف االنعكاسات املترتبة على االستثمارات والسياسة
العامة املصحوبة بآثار سببية يفسرها النمو االقتصادي
والسياسة املالية والنقدية واملؤسسات السياسية.

يتضمن هذا العدد تسعة أوراق بحثية تستكشف العوامل
املحركة القائمة وكفاءة االقتصادات النامية .ويمكن
استخالص مجموعة مختلفة من التداعيات املترتبة على
االستثمار والسياسة العامة من النتائج التجريبية لهذه
األوراق البحثية.

https://www.sesric.org/publications-jecdarticles-ar.php?jec_id=123
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