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…ذلكفيبماوالتحليالت،

فيراتالقدلبناءتدريبيةأنشطةاملركز ينظم
قطاعاتفيمختلفابرنامجا19إطار

منعددااألنشطةهذهوتغطي.متخصصة
االجتماعيباملجاليناملتعلقةالقضايا

وعةمتنأساليبخاللمنوتنفذواالقتصادي
فياألعضاءالدول واحتياجاتلقدراتوفقا

.اإلسالميالتعاون منظمة
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يةالنشرة اإللكترون

باكو،مدينةفي2022يونيو29-27بتاريخ(ICTM)السياحةلوزراءاإلسالميللمؤتمرعشرةالحاديةالدورةعقدت
منظمةفياالعضاءالدول مناملستوى رفيعوومسؤولون السياحةوزراءاملؤتمرفيواجتمع.أذربيجانجمهورية
هذهفيسركسيومثل.املعنيةالدوليةواملنظماتاملنظمةمؤسساتمنعددعنممثلينجانبإلىاإلسالميالتعاون 
.أول باحثتين،تينجيموالدكتور العاماملديردبور،نبيلالسيدسعادةمنكلالفعالية

فيالسياحةلقطاعالراهنالوضعملناقشةومؤسساتهااملنظمةفياألعضاءالدول أمامهامةفرصةاملؤتمرأتاحوقد
الدول فياإلسالميةةالسياحلتنميةاالستراتيجيةالطريقخارطة"تنفيذفياملحرز التقدمواستعراضاملنظمة،بلدان

مجالفينظمةاملبلدانبينفيماالتعاون تعزيزسبلبشأناألفكاروتبادل،"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء
.2024و2023لعامي"اإلسالميالتعاون منظمةفيالسياحةعاصمة"جائزةعنواإلعالنالسياحة،

29يومتمرللمؤ الوزاريةبالجلسةالحضور مسامععلىكلمةلسيسرك،العاماملديردبور،نبيلالسيدألقىوقد
فياملتمثلةةالثالثاختصاصهمجاالتإطارفيالسياحةمجالفياملركزوبرامجأنشطةعلىالوزراءوأطلع2022يونيو

ملسؤوليناكباراجتماعأيضادبور السيدخاطبالوزارية،الجلسةأعمالبدءوقبل.والتدريبواألبحاثاإلحصاءات
(SOM)خارطة"تنفيذأجلمناملركزبهايضطلعالتياألنشطةعلىاملشاركينوأطلع2022يونيو27يومللمؤتمر

لبناءاملركزرامجوب"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول فياإلسالميةالسياحةلتنميةاالستراتيجيةالطريق
.السياحةمجالفيالقدرات

لتقريرسيةالرئيالنتائجأيضالسيسرك،العاماملديردبور،نبيلالسيدأطلقاملسؤولين،كباراجتماعوخالل
ظلفيوالتحدياتاآلفاق:2022لعاماإلسالميالتعاون منظمةبلدانفيالدوليةالسياحة"حول الدوريسيسرك
السياحةلوضعشامالتحليالويقدمللمؤتمراألساسيةاملرجعيةالفنيةالوثيقةيعتبرفالتقرير."19-كوفيدجائحة
فترةفيللتعافيساتبالسيااملتعلقةالتوصياتمنعدداويقترحاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول فيالدولية

علىلضوءادبور السيدسلطعرضه،وخالل.املنظمةفياالعضاءالدول فيالسياحةقطاعوتطويرالجائحةبعدما
انعكاسبمصحوبةالحديثالتاريخفيالسياحةقطاعضربتأزمةأكبرباعتبارها19-كوفيدجائحةظهرتحينفيأنه

منظمةيفاألعضاءالدول اتخذتفقدالعالم،أنحاءجميعفيالسياحيةوالعائداتالوافدينالسياحعدداتجاهات
فيلحةاملصأصحابودعمالقطاع،علىالسلبيةاآلثارلتخفيفالتدابيرمنواسعةمجموعةاإلسالميالتعاون 

علىبالقدرةأثريستاملنظمةبلدانبينفيماالسياحيالتعاون أنعلىشددكما.السياحيةاألنشطةوإنعاشالسياحة
تبادلمثلحة،الجائبعدمالفترةالتعافيجهودودعماملنظمةفياألعضاءالدول فيالدوليةالسياحةأنشطةتعزيز

.األعضاءالدول بيناملمارساتوأفضلاملعارف

السابعاعاالجتمفيأيضاسيسركوفدشاركالسياحة،لوزراءاإلسالميللمؤتمرعشرةالحاديةالدورةهامشوعلى
أطلعاالجتماع،وخالل.أذربيجانجمهوريةباكو،في2022يونيو26يومعقدالذيالسياحةحول التنسيقللجنة
لجائزةاملرشحةاملدنتقييمفيسيسركمساهمةعلىاللجنةأعضاءلسيسرك،العاماملديردبور،نبيلالسيدسعادة

.2024و2023لعامي"اإلسالميالتعاون منظمةفيالسياحةعاصمة"

2022
يوليو

ية مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماع
والتدريب للدول اإلسالمية

https://www.sesric.org/publications-detail.php?id=552


نظمة املدير العام لسيسرك يلقي كلمة أمام حضور املؤتمر الرابع للدول األعضاء في م
التعاون اإلسالمي حول الوساطة

أماممةكللسيسرك،العاماملديردبور،نبيلالسيدسعادةألقى
سالمياإل التعاون منظمةفياألعضاءللدول الرابعاملؤتمرحضور 
منظمةدور "عنوانتحتاألولىالجلسةخاللالوساطةحول 

وقد."الوساطةمجالفيفيهااألعضاءوالدول اإلسالميالتعاون 
تمتلكهاالتيالفريدةاألصول علىالضوءلتسليطخطابهخصص
السلم،اءإرسفياملتمثلةمهمتهاأداءفياإلسالميالتعاون منظمة
منذمة،املنظتبذلهاالتيالدؤوبةللجهودتاريخيامنظوراوقدم

فيو.العامليواألمنواالستقرارالسلملتعزيز،1969عامإنشائها
ودالجهكلمنالرغمعلىأنهإلىدبور السيدأشارالسياق،هذا
أكبرمنىتبقواألمنالسلمإحاللمهمةأنإالاملنظمة،تبذلهاالتي

يرغالصراعاتوضعبسبباملنظمةتواجههاالتيالتحديات
عددأنىإلأشاركما.األعضاءالبلدانمنكبيرعددفياملستصوب
ااتجاهُيظهراإلسالميالتعاون منظمةبلدانفيالصراعات
فيحالياهافتيليشتعلالعالمفيالصراعاتغالبيةوأنتصاعديا،

جتمعواملاإلنسانحياةعلىوخيمةبعواقبمصحوبةالبلدانهذه
.واالقتصاد

كلفةتاألقلالسبيلهيالوقايةأنخطابهفيدبور السيدوأكد
فيبدالأنهأكداملبتغى،هذاولتحقيق.الصراعاتعواقبلتجنب
.تالصراعالنشوباملحفزةوالدوافعالعواملفهممنالبداية
وحلالسلمبناءحول البحثتعزيزأهميةعلىشددوهنا،

ماك.عليهاوالقضاءالصراعمحركاتتحديدأجلمنالصراعات
وأدواتونماذجأفكارتطويرإلىالحاجةعلىدبور السيدأكد

الصلةذاتتكون منهاوالحدالنزاعاتلحلجديدةومقترحات

ليملجاخاصاهتمامإيالءمعاإلسالميالتعاون منظمةبسياق
املتنازعياالقضابينمناآلنألنهماالثروةوتقاسمالسلطةتقاسم
.الصراعاتمنتعانيالتياملنظمةبلدانفيعليها

الرابعتمراملؤ أنفيثقتهعنباإلعرابكلمتهدبور السيدواختتم
يسهمسالوساطةحول اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءللدول 

السلماءوبنالنزاعاتحلفياألعضاءودولهااملنظمةدور تعزيزفي
أنبصرحالغاية،ولهذه.الوساطةمجالفيقدراتهاتعزيزوفي

تعاون المنظمةتطلبهقددعمأيلتقديماستعدادعلىسيسرك
تحقيقفياملتمثلالنبيلالهدفلتحقيقاألعضاءودولهااإلسالمي

.السلم

مةمنظفياألعضاءللدول الرابعاملؤتمرتنظيمجاءوللذكر،
زارةو قبلمن"واآلفاقالخبرات"الوساطةحول اإلسالميالتعاون 

(OIC)اإلسالميالتعاون منظمةمعبالتعاون السعوديةالخارجية
ةاملنظمفياألعضاءالدول يمثلون مشارك200منأكثربحضور 

حمر،األ للصليبالدوليةواللجنةاملتحدة،واألممومؤسساتها،
يجي،الخلالتعاون ومجلسالعربية،والجامعةاألوروبي،واالتحاد
لبارزةاوالدوليةاإلقليميةوالشخصياتالخاصة،األبحاثومراكز

تعاون المنظمةدور تعزيزإلىاملؤتمرسعىوقد.الوساطةمجالفي
ديدةجآلياتخلقوكذلكواألمن،السلمإرساءمجالفياإلسالمي
لىإهدفكما.وإمكانياتهااملنظمةقدراتباستخدامللوساطة

نشوبعومنالوساطةمجالفيوالعامليةاإلقليميةالخبراتتبادل
.وتسويتهاالنزاعات

لوزراءاإلسالميللمؤتمرعشرةالحاديةالدورةاختتمتوقد
لتعاون اريادةبهدفباكووإعالنالقراراتمنعددبتبنيالسياحة
لنأعكما.اإلسالميالتعاون منظمةبلدانبينفيماالسياحي
وةوخي(التركيةالجمهورية)أورفاشانليمدينتيعناملؤتمر

ظمةمنفيالسياحةعاصمة"باعتبارهما(أوزبكستانجمهورية)

وستعقد.التواليعلى2024و2023لعامي"اإلسالميالتعاون 
جمهوريةفيالسياحةلوزراءاإلسالميللمؤتمرعشرةالثانيةالدورة

الثالثةالدورةقطردولةوستستضيف2024عامأوزبكستان
.2026عامفيعشرة



ب اعتماد املدير العام لسيسرك يلقي كلمة كضيف شرف في حفل إطالق برنامج تجري
للسالم في األوساط األكاديميةo360مقاربة اإليسيسكو

وةدعلسيسرك،العاماملديردبور،نبيلالسيدسعادةتلقى

تجريببرنامجإطالقحفلفيكلمةوألقىشرفكضيفللحضور 

قداألكاديميةو األوساطفيللسالمo360اإليسيسكومقاربةاعتماد

يتعلقمافيالبحثتعزيزأهميةعلىالضوءلتسليطخطابهكرس

السالمءبنافياملتمثلةامللحةاإلسالميالتعاون منظمةقضايا

لتياالدؤوبةالجهودعلىأكدكما.والوساطةالنزاعاتوحلواألمن

لتعزيز1969عامإنشائهامنذاإلسالميالتعاون منظمةتبذلها

هذايوف.العامليالصعيدعلىواألمنوالوئامواالستقرارالسلم

لتياالجهودكلمنالرغمعلىأنهإلىدبور السيدأشارالسياق،

كبرأمنتبقىواألمنالسلمإحاللمهمةأنإالاملنظمة،تبذلها

يرغالصراعاتوضعبسبباملنظمةتواجههاالتيالتحديات

عددأنإلىوأشار.األعضاءالبلدانمنكبيرعددفياملستصوب

اتجاهايظهراإلسالميالتعاون منظمةبلدانفيالصراعات

فيحالياهافتيليشتعلالعالمفيالصراعاتغالبيةوأنتصاعديا،

جتمعواملاإلنسانحياةعلىوخيمةبعواقبمصحوبةالبلدانهذه

.واالقتصاد

كلفةتاألقلالسبيلهيالوقايةأنخطابهفيدبور السيدوأكد

فيبدالأنهأكداملبتغى،هذاولتحقيق.الصراعاتعواقبلتجنب

.تالصراعالنشوباملحفزةوالدوافعالعواملفهممنالبداية

وحلالسلمبناءحول البحثتعزيزأهميةعلىشددوهنا،

ماك.عليهاوالقضاءالصراعمحركاتتحديدأجلمنالصراعات

رتطويأجلمنالبحثتعزيزإلىالحاجةعلىدبور السيدأكد

ومنعهاالنزاعاتلحلجديدةومقترحاتوأدواتونماذجأفكار

اهتمامإيالءمعاإلسالميالتعاون منظمةبسياقالصلةذاتتكون 

بينمناآلنألنهماالثروةوتقاسمالسلطةتقاسمملجاليخاص

.الصراعاتنمتعانيالتياملنظمةبلدانفيعليهااملتنازعالقضايا

قاربةمبأنالكاملةثقتهعنمعرباكلمتهدبور السيدواختتم

جانهستكون األكاديميةاألوساطفيللسالمo360اإليسيسكو

بالسالماملناديةاألصواتجميعتكون أنضمانفيمحوريا

منزميلماالتخاذالجهودوتضافرالتآزر،عالقاتوبناءمسموعة،

بقاعكلوفياإلسالميالعالمفيدائمسالملتحقيقعمليةإجراءات

أيملتقديمستعدسيسركأنإلىأشارالصدد،هذاوفي.العالم

هذهلتحققاإليسيسكوتحتاجهقدالذيالدعمأشكالمنشكل

.املنشودالنجاحاملتميزةاملبادرة

فيللسالمo360اإلسيسكومقاربةاعتمادتجريببرنامجويعد

خاللمناإليسيسكوالتزاممنجزءااألكاديميةاألوساط

بناءلياتعموتشجيعلتعزيزوبرامجهاواستراتيجياتهاسياساتها

امجالبر ولتعزيزالقطاعاتومتعددشاملنهجخاللمنالسالم

مععاون بالتفيهااألعضاءالدول فيواألمنالسلمحول التعليمية

.الدوليةالرباطبجامعةالسياسيةوالعلومالحقوق كلية
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دائرة
اإلحصاءات واملعلومات

املهنيينعنشاملةملحةعرضفي(ROSE)اإلحصاءخبراءقائمةدور يتجلى
تخدماتقدمأخرى قطاعاتفيأوالرسميةاإلحصاءاتقطاعفيالعاملين
مجالفيخبيرا850لـتعريفيةملفاتالراهنالوقتفيالقائمةوتضم.إحصائية

املمتدةترةالفوفي.اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانمناإلحصاءات
فيالشخصيةبياناتهمجديداخبيرا14سجل،2022ويونيوينايربينما

الرابطخاللمناإلحصاءخبراءقائمةعلىاالطالعيمكن.القائمة
https://www.sesric.org/rose-ar.php::التالي

قائمة خبراء اإلحصاء

ئيةاإلحصاالبياناتقاعدةتحديثعلىسيسركيعمل
منتظم،أساسعلى(OICStat)اإلسالميالتعاون ملنظمة

عبرياألساس اإلحصائياملصدرهذهالبياناتقاعدةوتعد
مالعالأنحاءجميعمناملستخدمينلصالحاإلنترنت
التعاون منظمةبلدانحول واملعلوماتبالبياناتاملهتمين

.اإلسالمي

قاعدةاستضافةسيسركيواصل

لصالح19-كوفيدجائحةبيانات

ن التعاو منظمةفياألعضاءالدول 

إحصاءاتتوفرالتياإلسالمي

شارانتبشأنوخريطةمرئيةوبيانات

إلىتاريخهايعود19-كوفيدجائحة

.2020يناير25

جديدمؤشرإضافةتمت،2022ويونيوينايرشهري بيناملمتدةالفترةوخالل
بلدانفيةبالجائحاملتعلقبالوضعالخاصةاملعلوماتلوحةفي"الذروةمن%"

بدايةذمنمسجلةقيمةأعلىمعالبياناتأحدثمقارنةبهدفوذلكاملنظمة،
لكل"البياناتمؤشرأيضااملعلوماتلوحةفيأضيفكما.الجائحةتفش ي
-كوفيدجائحةحول سيسركبياناتقاعدةوتخضع.بلدبكلالخاصة"مليون 

أساسعلىللتحديثاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفي19
:خاللمنعليهااالطالعويمكنيومي،

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

مي قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسال 

(OICSTAT)

اإلحصائيةالبياناتقاعدةُعززت،2022ويونيوينايربينمااملمتدةالفترةوفي
عددبلغوبذلكجديدا،مؤشرا240تحتهاوأضيفجديدةبسماتللمنظمة
إلىتاريخهايعودفئة27ضمن1615القاعدةتحتويهاالتياإلجماليةاملؤشرات

:خاللمنللمنظمةاإلحصائيةالبياناتقاعدةعلىاالطالعويمكن.1970عام
https://www.sesric.org/oicstat-ar.php

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

اون سلسلة سيسرك لآلفاق اإلحصائية ملنظمة التع

اإلسالمي

املنظمةنبلدافيوتكاليفهااملاليةالتحويالتتدفقات
فيمهمادوراليةاألصبلدانهماتجاهفياملهاجرينللعمالاملاليةالتحويالتتلعب
زادفقد.اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانمنالعديدونموتنمية
منمةاملنظبلدانمجموعةإلىإلىالواردةاملاليةالتحويالتتدفقاتحجم
.2020فيدوالرمليار161إلى2005عاماملسجلةأمريكيدوالرمليار60.1قيمة
واألمرخارج،النحواملنظمةبلدانمناملاليةالتحويالتإجماليأيضاارتفعكما

مننظمة،املفيعضوآخربلدإلىاملنظمةفيبلدمنالتحويالتأيضايشمل
.2020فيدوالرمليار97.4إلى2005عاماملسجلدوالرمليار37.4مبلغ

إجماليربعمنيقرببما2020لحدوداملنظمةبلداناستاثرتعامة،وبصورة
.العالممستوى علىوالخارجةالواردةاملاليةالتحويالتتدفقات

يناملهاجر تحويالتمعامالتتكاليفخفضإلىج.10اإلنمائياملقصدويدعو
املتوسطتراجعوقد.2030عامبحلول عاملي،كمتوسط،%3منأقلإلى

2021و2011عاميبيناملاليةالحواالتإلرسالاإلجماليةللتكاليفالعاملي
مجموعةإنبل.املحول املبلغمن%6.3إلى%9.3نسبةمنأيكبيرة،بصورة
%6.9نمالنسبةنزلتحيتاألداء،فيأفضلتحسناسجلتاملنظمةبلدان

.2021في%4.9إلى2011فياملسجلة

https://www.sesric.org/rose-ar.php
https://www.sesric.org/sesric_covid_19-ar.php
https://www.sesric.org/oicstat-ar.php
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: ويمكن االطالع على تقرير اآلفاق هذا من خالل الرابط التالي
https://www.sesric.org/publications-oso-ar.php

ر في استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاط

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

القوةلنقاطاستعراض"تقريرهمن2020نسخةسيسركأصدر

اون التعمنظمةفياألعضاءالبلدانفيواملخاطروالفرصوالضعف

اإلحصائيةاملؤشراتبعضالتقريرويعرض.2022ينايرفي"اإلسالمي

تعكسيالتاملتاحة،البياناتأحدثعلىبناءواالقتصادية،االجتماعية

بهامتعتتالتيواإلمكانياتاإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةأداء

.ئمةالقاواملخاطرأمامهاالتيوالفرصوضعفهاقوتهانقاطحيثمن

اعيالربالتحليلمنهجيةجديدة،بمؤشراتاملعزز التقرير،ويوظف

(SWOT-واملخاطروالفرصوالضعفالقوةنقاط)ةموجز ملحةلعرض

اون التعمنظمةبلدانمجموعةبهاتتمتعالتيالقوةمكامنأبرز عن

التيراملخاطعنفضالأمامهاالقائمةوالفرصضعفهاونقاطاإلسالمي

استعراض"لتقرير2020إصدارويعكس.املجاالتمختلففيتواجهها

منظمةفياألعضاءالبلدانفيواملخاطروالفرصوالضعفالقوةنقاط

ئيسيةر أقسامأربعةفياملنظمةبلدانمجموعةوضع"اإلسالميالتعاون 

.واضحةةبيانيبرسوماتمرفقةللفهمميسرةتفسيريةنصوصاتشمل

https://www.sesric.org/publications-oso-ar.php
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تئثارهاواسالسكان،منالشبابفئةمعدلارتفاعفيتتمثلاملنظمة
فيعيالطبيوالغازالخامالنفطاحتياطياتإجماليمنكبيرةبحصة
.لمالعافيرئيسيةبحريةاختناقنقاط8أصلمن6فيوتحكمهاالعالم،

املاليةاعقطوأصول الشخصيةالتحويالتفياملتزايدةاالتجاهاتأنكما
منلتصديرامنتجاتوتنويعاملنظمةبلدانبينفيماوالتجارةاإلسالمية

علىوظفتأنشأنهامنالتياملنظمةبلدانأماماملتاحةالفرصأبرز بين
.التنميةوتعزيزاالقتصاديبالنموللنهوضجيدنحو

تدنييفاملنظمةلبدانالضعفنقاطأبرز بعضتتجسدوباملقابل،
ونقصاألطفال،وفياتمعدالتوارتفاعباملدارس،القيدمعدالت

عمالة،الإلنتاجيةالسنويةنمومعدالتوتدنيالعاملة،القوى استخدام
املاديةالتحتيةالبنيةكفايةوعدمالعلمي،للتقدمالتمويلوضعف
املياهندرةو الخارجي،الدينارتفاعفياملتمثلةالعواملوتبرز.والرقمية
حسنة،املالصحيالصرفومرافقاملياهملواردالوصول مستوى وضعف
وسعوالتالغذائي،األمنوانعدامالغابات،الجتثاثالسريعةوالوتيرة

نشطةاألعنمنهاوالناجمةالطبيعيةوالكوارثاملستدام،غيرالحضري 
بلدانةمجموعفيعويصةتحدياتتشكلالتياملخاطركأبرز البشرية
.عاجلةمضادةتدابيراتخاذيستلزمالذياألمروهواملنظمة،

رقامأمقارنةخاللمنواملخاطروالفرصوالضعفالقوةنقاطوبعرض
نظمةاملفياألعضاءغيرالناميةالبلدانبمتوسطاتاملنظمةبلدان

منةمرجعيمادةبمثابةالتقريرهذايعدوالعالم،املتقدمةوالبلدان
علىياساتالسوصنعاالستراتيجيالتخطيطعملياتفياملساهمةشأنها

الرابطخاللمناملعنياآلفاقتقريرعلىاالطالعيمكن.املنظمةمستوى 
https://www.sesric.org/publications-swot-ar.php:التالي

(STATCAB)برنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية 

هري شبيناملمتدةالفترةشهدت
10تنظيم2022ويونيويناير

جبرنامإطارفيإحصائيةأنشطة
اإلحصائيةالقدراتلبناءسيسرك

(StatCaB)،التاليالنحوعلىوهي:

2022فبراير9-7بتاريخ‘الثقافةإحصاءات’حول تدريبيةدورة•

فبراير16-15بتاريخ‘العمالةتكلفةإحصاءات’حول تدريبيةدورة•

2022

ياملالوالقطاعينالحكومةماليةإحصاءات’حول تدريبيةدورة•

2022مارس8-7بتاريخ‘والعام

التنميةأهدافمن13الهدفمؤشرات’حول تدريبيةدورة•

2022مارس16-14بتاريخ‘(املناخأجلمنالعمل)املستدامة

26-23بتاريخ‘العيناتوأخذاملسحأساليب’حول تدريبيةدورة•

2022مايو

أهدافمن2الهدفمؤشرات’حول اإلنترنتعبرتدريبيةدورة•

2022مايو26-25بتاريخ‘(الفقرعلىالقضاء)املستدامةالتنمية

2022يونيو8-6بتاريخ‘السياحةإحصاءات’حول تدريبيةدورة•

التنميةأهدافمن5الهدفمؤشرات’حول تدريبيةدورة•
2022يونيو8-7بتاريخ‘(الجنسينبيناملساواة)املستدامة

ماتمعلو علىالضخمةالبياناتتطبيقات’حول تدريبيةدورة•
2022يونيو16-14بتاريخ‘األسعار

التنميةأهدافمن4الهدفمؤشرات’حول تدريبيةدورة•
2022يونيو23-22بتاريخ‘(الجيدالتعليم)املستدامة

بلدان6تسهيلها،علىسيسركسهرالتياألنشطة،هذهقدموقد
فيعضوابلدا36منهاواستفاداإلسالميالتعاون منظمةفيأعضاء
.املنظمة

لبناءكسيسر برنامجحول التفاصيلمناملزيدعلىاالطالعيمكن
:التاليالرابطخاللمنأعالهاملذكورةواألنشطةاإلحصائيةالقدرات

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

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

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

، بتاريخ‘إحصاءات مالية الحكومة والقطاعين املالي والعام’دورة تدريبية حول 
2022مارس 7-8

قدراتالبناءبرنامجأنشطةمناملصورةاللقطاتبعضيليفيما

ينايرهري شبيناملمتدةالفترةفيسيسركنظمهاالتياإلحصائية

.2022ويونيو

https://www.sesric.org/publications-swot-ar.php
https://www.oicstatcom.org/statcab-ar.php
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All the documents, reports, and other related materials of the

9th Session of OIC-StatCom are available at the link:

https://bit.ly/OICStatCom9Docs

العمل )من أهداف التنمية املستدامة 13مؤشرات الهدف ’دورة تدريبية حول 
2022مارس 16-14، بتاريخ ‘(من أجل املناخ

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

، ‘أساليب املسح وأخذ العينات’دورة تدريبية حول 
2022مايو 26-23بتاريخ 

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

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

خبرات سلسلة ندوات سيسرك عبر اإلنترنت لتبادل ال
اإلحصائية

استخدام سجالت األعمال التجارية في إحصاءات ’ندوة عبر اإلنترنت حول 
2022مارس 28، بتاريخ ‘ديموغرافيا األعمال وريادة األعمال

خ ، بتاري‘تطبيقات البيانات الضخمة على معلومات األسعار’دورة تدريبية حول 
2022يونيو 14-16

التعليم )من أهداف التنمية املستدامة 4مؤشرات الهدف ’دورة تدريبية حول 
2022يونيو 23-22،  بتاريخ ‘(الجيد

ندوتينسيسركنظم،2022ويونيوينايرشهري بيناملمتدةالفترةخالل
براتالخلتبادلاإلنترنتعبرندواتهسلسلةإطارفياإلنترنتعبر

2020عامأطلقهاالتياإلحصائية

(https://www.oicstatcom.org/webinar-series-ar.php):

يفالتجاريةاألعمالسجالتاستخدام’حول اإلنترنتعبرندوة•
مارس28بتاريخ‘األعمالوريادةاألعمالديموغرافياإحصاءات

2022

فيمياإلسال التعاون منظمةبلدانتجارب’حول اإلنترنتعبرندوة•
2022يونيو16بتاريخ‘بالكوارثاملتعلقةاإلحصاءاتإنتاجمجال

الفترةيفسيسركنظمهمااللتينالندوتينعنمصورةلقطاتيليفيما

.2022ويونيوينايرشهري بيناملمتدة

https://www.oicstatcom.org/webinar-series-ar.php
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سالمي،اإل التعاون ملنظمةاإلحصائيةاللجنةأمانةبصفتهسيسرك،نظم

17يومللمنظمةاإلحصائيةللجنةالعاشرةبالدورةالخاصاملتابعةاجتماع

ةللجنوالخمسينالثالثةالدورةفعالياتهامشعلىوذلك،2022فبراير

عبراتاالجتماعلعقدإلكترونيةمنصةخاللمناملتحدة،لألمماإلحصائية

بلدا26منالوطنيةاإلحصاءمكاتبمنمشاركا40االجتماعوحضر.الفيديو

العامةاألمانةعنممثلينإلىباإلضافةاإلسالميالتعاون منظمةفيعضوا

.للتنميةاإلسالميوالبنكللمنظمة

اإلحصائيةالعملورش

‘اإلحصائيةالتشريعاتتحديث’حول عملورشة

اإلحصائيةللجنةالعاشرةالدورةمتابعةاجتماع
اإلسالميالتعاون ملنظمة

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

2022يونيو 2-1، ‘تحديث التشريعات اإلحصائية’ورشة عمل حول 

اجتماع متابعة الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، 
2022فبراير 17

اإلسالمين التعاو ملنظمةاإلحصائيةاللجنةأمانةبصفتهسيسرك،نظم

(OIC-StatCom)،اإلحصائيةالتشريعاتتحديث'حول عملورشة'

2و1يومي(UNSD)املتحدةاألممفياإلحصاءاتشعبةمعبالتعاون 

وذلكبعد،عناملؤتمراتلعقدمخصصةمنصةخاللمن2022يونيو

فيعضوابلدا36فيالوطنيةاإلحصاءمكاتبمنخبيرا94بمشاركة

.الصلةذاتالدوليةاملنظماتمنوعدداإلسالميالتعاون منظمة

املتحدةاألمملجنةمنمختصون خبراءالعملورشةفيشارككما

االقتصاديةاملتحدةاألممولجنة،(UNECE)ألوروبااالقتصادية

االقتصاديةاملتحدةاألممولجنة،(UNESCWA)آسيالغربواالجتماعية

املتحدةاألممولجنة،(UNESCAP)الهادئواملحيطآلسياواالجتماعية

يفالتنميةأجلمناإلحصاءفيوالشراكة،(UNECA)ألفريقيااالقتصادية

خاللشاملةعروضاوقدموا(PARIS21)والعشرينالحاديالقرن 

.العملجلسات

-2021رةلفتالعملبرنامجإطارفياملنظمةالعمل،ورشةمنالهدفوتمثل

تعاون الملنظمةاإلحصائيةللجنةاالستراتيجيةبالرؤيةالخاص2025

اتاملمارسوأفضلالخبراتلتبادلمنصةخلقفي،2030لعاماإلسالمي

الخاصةةواملؤسسيالقانونيةاألطرتحديثمجالفياملنظمةبلدانبين

.الرسميةباإلحصاءات

:التاليةاملواضيعالعملورشةوغطت

العاموالقانون اإلحصائيةللتشريعاتالرئيسيةالعناصر

,UNSD)الرسميةلإلحصاءات UNECE, UNESCWA)

القانونيةاألطرتحديثمجالفيالدول وتجاربتحديات

ا،تركيتونس،باكستان،األردن،مصر،)الرسميةلإلحصاءات

(أوزبكستان

حديثةالالقانونيةاألطرتطبيقمجالفيالدول وتجاربتحديات

ستان،قيرغيز جمهوريةالكاميرون،ألبانيا،)الرسميةلإلحصاءات

(املالديفجزر 

البياناتالمعفياإلحصائيةبالتشريعاتاملتعلقةالناشئةالقضايا

,UNECE)الجديد UNESCWA, UNESCAP, UNECA, PARIS21)

قدمااملض يسبل-اإلحصائيةالتشريعاتتحديث

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

https://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=2631
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التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية

تدريبالملؤسساتالعامليةللشبكةالخامسالسنوي االجتماع
(GIST)اإلحصائي

صائي، يوم االجتماع السنوي الخامس للشبكة العاملية ملؤسسات التدريب اإلح
2022فبراير 8

ائية الدورة التاسعة والثالثون للجنة تنسيق األنشطة اإلحص
(CCSA)

2022فبراير 25الدورة التاسعة والثالثون للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية، 

العامديراملدبور،نبيلالسيدسعادةألقاهاافتتاحيةبكلمةاالجتماعبدأ

نيالوطللمعهدالعاماملديراألسود،عدنانالسيدوسعادة،لسيسرك

مةملنظاإلحصائيةللجنةالعاشرةالدورةورئيس(INS)التونس يلإلحصاء

حسن،محجاجالسيدعنهبالنيابةالكلمةألقىالذياإلسالمي،التعاون 

املعهديفالدوليوالتعاون اإلحصائيالتنسيقعناملسؤولاملديرنائب

اإلحصائيةةاللجنأمانةبصفتهسيسرك،وألقى.التونس يلإلحصاءالوطني

عنصادرةالالقراراتبتنفيذالخاصةاملتابعةعمليةحول عرضاللمنظمة،

واألعمال2021أكتوبرفيافتراضياعقدتالتيللجنة،العاشرةالدورة

.عشرةالحاديةللدورةالتحضيرية

:التاليةاملواضيععلىواتفقوااملشاركون ناقشوقد

يةاإلحصائللجنةعشرةالحاديةالدورةمكتبأعضاءتشكيلة

الجغرافيالتوزيعتعكسالتياإلسالمي،التعاون ملنظمة

ةواألفريقيالعربية)للمنظمةالثالثالرسميةللمجموعات

اآلسيويةةاملجموع)باكستان:الرئيس:التاليالنحوعلى(واآلسيوية

موعةاملج)الكاميرون:الرئيسنائب؛(اإلسالميالتعاون ملنظمة

املجموعة)قطر:الرئيسنائب؛(اإلسالميالتعاون ملنظمةاألفريقية

؛(دائم)ينفلسط:الرئيسنائب؛(اإلسالميالتعاون ملنظمةالعربية

.(دائم)سيسرك:املقرر 

 للجنةعشرةالحاديةالدورةأعمالجدول علىالعملبنودوأبرز

:كاآلتياإلسالميالتعاون ملنظمةاإلحصائية

oثارآمنللتخفيفواملساكنالسكانتعداداتتغيير

19-كوفيدجائحة

oذاتالصناعيةواإلحصاءاتالتصنيعمؤشراترصد

والبنيةواالبتكارالصناعة)9اإلنمائيبالهدفالصلة

بشأنهاالتقاريروإعداد(التحتية

oذاتالعلميوالتطويرالبحثإحصاءاتمؤشراترصد

بشأنهاالتقاريروإعداد9اإلنمائيبالهدفالصلة

نظمةملاإلحصائيةللجنةعشرةالحاديةالدورةانعقادومكانتاريخ

18يوميا،تركيبأنقرة،سيسركمقرفيحضوريا:اإلسالميالتعاون 

.2022أكتوبر19و

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

ؤسساتملالعامليةللشبكةالخامسالسنوي االجتماعفيسيسركشارك

خاللالتطرق وتم.2022فبراير8بتاريخاملنعقد(GIST)اإلحصائيالتدريب

اتواجههالتيوالقيودوإسهاماتها،،2021فيالشبكةإنجازاتألبرز االجتماع

.2022لعاماملقترحةالخططعنفضالعملها،في

ادرةمبمنصةمحتوى إثراءفيسيسركساهمالسنوي،االجتماعوبعد

ميةالتنبأهدافالصلةذاتالتعلمحلول بجمعالخاصةاملتحدةاألمم

اقتراحخاللمنوذلك،(/https://www.unsdglearn.org)املستدامة

لبناءركسيسببرنامجالخاصةاملرجعيةاملوادمستودعمنمعلوماتإدراج

اإللكترونيةاملنصةعلىMicrolearningوحدةتحتاإلحصائيةالقدرات

.للمبادرة

هي(GIST)اإلحصائيالتدريبملؤسساتالعامليةاملتحدةاألمموشبكة

بناءعلىعامتعملالتيواإلقليميةالدوليةالتدريبمؤسساتتجمعشبكة

سأساعلىتدريبيةدوراتتقديمخاللمنمستدامةإحصائيةقدرات

منسيسركويعد.التنسيقمنعالمستوى وعلىوالكفاءةالفعالية

.2018أبريلفيأحدثتالتيالشبكةلهذهاملؤسسةالهيئات

نشطةاألتنسيقللجنةوالثالثينالتاسعةالدورةفيسيسركشارك

واستعرض.2022فبراير25بتاريخعقدتالتي(CCSA)اإلحصائية

حةجائآثار"بـاملتعلقاملسحإطارضمناملندرجةاألنشطةاالجتماع

والفريق"اإلحصائيةاألنشطةتنسيقلجنةأعضاءعلى19-كوفيد

،19-وفيدكعنالناجمةالوفياتمعدلبتقييماملعنيالتقنياالستشاري 

.فتوحةاملالبياناتلسياسةاإلحصائيةاألنشطةتنسيقلجنةوتنفيذ

دوليةمنظمة45تضمعامليةهيئةاإلحصائيةاألنشطةتنسيقولجنة

ميةالرساإلحصاءاتتوفيراختصاصهامجاليشملالتيوطنيةوفوق 

والتية،الدولياإلحصائيةلألنشطةاملنظمةاملبادئسياقفيالدولية

تواصللىوعباإلحصاءخاصامضمنادائماقسماالتنظيميةبنيتهاتشمل

.2006عاماللجنةبهذهعضواسيسركأصبحوقد.البلدانمعمنتظم

https://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=2579
https://www.unsdglearn.org/
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لعامغالتبواستهالكالتدخينمسح’حول فنيتشاورياجتماع

‘(PCBS)الفلسطينيلإلحصاءاملركزي الجهاز أجراهالذي2021

الدورة الثالثة والخمسون للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، 
2022مارس 4-فبراير 28

ةالمتحدلألمماإلحصائيةللجنةوالخمسونالثالثةالدورة

عام،الاملديردبور،نبيلالسيدسعادةبرئاسةسيسركمنوفدشارك

أتيالوالدكتور املساعد،العاماملديرفراسين،فاديالسيدمنواملؤلف

سينوالخمالثالثةالدورةفيواملعلومات،اإلحصاءاتدائرةمديركرمان،

شعبةافتراضيانظمتهاالتي(UNSC)املتحدةلألمماإلحصائيةللجنة

مارس4وفبراير28بيناملمتدةالفترةفياملتحدةاألممفياإلحصاءات

2022.

البيانات،أخرى أمور بينمن،والخمسون الثالثةالدورةوناقشت

واإلشراف،2030عامحتىاملستدامةالتنميةبخطةالخاصةواملؤشرات

السكانوتعداداتلإلحصاءات،اإلقليميةوالتنميةالبيانات،على

املناخ،غيرتوإحصاءاتاملفتوحة،والبياناتالضخمة،والبياناتواملساكن،

اإلحصائيةاملعلوماتوإدماجالرسمي،غيراالقتصادوإحصاءات

.املكانيةوالجغرافية

:للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التالي
https://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=2609

التبغواستهالكالتدخينمسح’حول فنياتشاوريااجتماعاسيسركنظم

30يوم‘(PCBS)الفلسطينيلإلحصاءاملركزي الجهازأجراهالذي2021لعام

اءلإلحصاملركزي الجهازلصالحاالجتماعهذاتنظيموجرى .2022مارس

(CDC)نهاموالوقايةاألمراضعلىالسيطرةمراكزمعبالتعاون الفلسطيني

الفلسطينيةالصحةووزارة،(WHO)العامليةالصحةومنظمةومؤسستها،

خاللمن‘(TQS)املسوحفيبالتبغاملتعلقةاألسئلةدمجمشروع’إطارفي

.بعدعناملؤتمراتلعقدإلكترونيةمنصة

الذي2021لعامالتبغواستهالكالتدخينمسح’حول فنيتشاورياجتماع

2022مارس31،‘الفلسطينيلإلحصاءاملركزي الجهازأجراه

:التاليةاملواضيعالتشاورياالجتماعوغطى

الذي2021لعامالتبغواستهالكالتدخينمسحعلىعامةنظرة
الفلسطينيلإلحصاءاملركزي الجهازأجراه

املسحمؤشرات/جداول حول مناقشات
الوقائعصحيفةحول مناقشات
البياناتنشراستراتيجية
البياناتنشر/إصدارخطط

الذي 2021مسح التدخين واستهالك التبغ لعام ’اجتماع تشاوري فني حول 

2022مارس 31، ‘أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

سطينيالفللإلحصاءاملركزي الجهازنشرالفنية،املشاوراتجلسةوبعد

العاملياليومفي"2021لعامالتبغواستهالكالتدخين"ملسحاألوليةالنتائج

.2022مايو31يصادفالذيللتبغ

صفوفيفالتبغومستهلكياملدخنيننسبةأنإلىاملسحنتائجوتشير

عامفي%31لتبلغزادتفوق فماعاما18أعمارهمالبالغةاألشخاص

انتشارنسبةبلغتفيما.2010عامفي%23حدودفيكانتأنبعد2021

فلسطينفيفوق فماعاما18العمرمنالبالغينالذكور صفوففيالتدخين

.اإلناثصفوففي%8مقابل%54يناهزما

بقطاعمقارنةةالغربيالضفةفيانتشاراأكثرالتبغواستهالكالتدخينويعد

بينماغالتبويستهلكون يدخنون الغربيةالضفةسكانمن%40أنإذغزة،

.غزةقطاعسكانمنفقط%17النسبةهذهتبلغ

فأكثرسنة18العمرمنالبالغينالحالييناملدخنينإجماليمن%74و

هالكالستشيوعااألكثرالوسيلةيجعلهاوهذافقط،السجائريدخنون 

لتدخينشيوعاالطرق أكثرمنالشيشةتعتبرالسجائر،جانبإلى.التبغ

من%3فقطةاإللكترونيالسجائريستخدموباملقابل،.فلسطينفيالتبغ

.فوق فماعاما18العمرمنالبالغين

منفوق فماعاما18العمرمنالبالغيناألفرادمن%5يناهزماوتمكن

سنة36ـبالتدخينعناإلقالعسنمتوسطويقدر.التدخينعنكليااإلقالع

التدخينعناإلقالعالحالييناملدخنينمن%21حاول بينمافلسطينفي

.املاضية12الـاألشهرخالل

: للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_E

n_SmokingSurv2022E.pdf

املسوحيفبالتبغاملتعلقةاألسئلةدمجمشروعحول املعلوماتمنوملزيد

الرابطزيارةيرجىبالشباب،الخاصةاملسوحفيبالتبغاملتعلقةواألسئلة

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

https://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=2609
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_SmokingSurv2022E.pdf
http://www.oicstatcom.org/tqs.php
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(TOSSD)املستدامةللتنميةالتامالرسميالدعم

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

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

لالعملفرقةعشروالسادسعشرالخامساالجتماعينسيسركحضر

اللذين(TOSSD)املستدامةللتنميةالتامالرسميبالدعماملعنيةالدولية

التعاون ملنظمةالتابعة(DCD)اإلنمائيالتعاون إدارةافتراضيانظمتهما

-5و2022فبراير17-14فترتيفي(OECD)االقتصاديامليدانفيوالتنمية

.التواليعلى،2022أبريل7

التحول على2022فبرايرفيعشرالخامساالجتماعخاللاألعضاءاتفق

أكثرصبغةوذواملعالمواضححوكمةهيكلنحوالعمللفرقةالتدريجي

النقاشعلىبناء-أيضااألعضاءواتفق.2023عاممطلعبحلول رسمية

أهدافمن17.3.1املؤشرنطاقبخصوصاملتحدةاألممفيجرى الذي

هذانطاقفيتقعالالتياألنشطةإلىاإلشارةيتمأن-املستدامةالتنمية

االجتماعفيأيضاللنقاشطرحتالتيالقضاياومن.مفتاحبكلمةاملؤشر

منفيدةاملستالجهاتقائمةتطويرومواصلةالجنوببلدانبينالتعاون 

.املستدامةللتنميةالتامالرسميالدعم

التطرق وتم2022أبريلفيافتراضيابدورهعشرالسادساالجتماععقد

دعمبالاملعنيةالدوليةالعملفرقةأمانةعرضت.مواضيعلعدةخالله

املستقبليةالحوكملهيكلمقترحمسودةاملستدامةللتنميةالتامالرسمي

بإعدادةالخاصاإلرشاداتوثيقةمناملنقحةالنسخةبالتفصيلوتناولت

منموعةومجاملستدامة،للتنميةالتامالرسميبالدعماملتعلقةتقارير

البياناتهويةوإخفاء،2021بياناتبجمعاملتعلقةالناشئةالقضايا

األزمات،عضبأوقاتفياملستدامةللتنميةالتامالرسميبالدعماملتعلقة

.أخرى قضاياجانبإلىاالستدامة،بشأناإلرشاداتمنواملزيد
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بقطاعبشدةعصفتالجائحةتداعياتأنهوالتقريرإليهتوصلماأبرز ومن
تمدةاملعاالحترازيةالتدابيرمجموعةبسبباملنظمةبلدانفيالسياحة
أنحاءعجميفياألسفارعلىاملفروضةالقيودأبرزهاومنالجائحةملحاصرة

دوليسائحمليون 70.4سوى املنظمةبلدانتستقطبلم2020ففي.العالم
ونتج.سائحمليون 277.8لـاستضافتهاإمكانيةإلىتشيرالتوقعاتكانتأنبعد
ياحةالسإيراداتفيخسارةالوافدينالسياحعددفيالحادالتراجعهذاعن

عنةالصادر املؤقتةالبياناتوتشير.أمريكيدوالرمليار155.5بمبلغتقدر
مجموعةإلىالوافدينالسياحعددمتوسطتراجعإلىالعامليةالسياحةمنظمة
بنسبةاإليراداتانخفضتوبذلك%78.7بنسبة2021فياملنظمةبلدان
.2019بعاممقارنة62.9%

دانبلفيالعمالةفيالسياحةمساهمةمتوسطتراجعالجائحة،وبسبب
خسارةيمثلماوهو،2020في%6.2إلى2019فياملسجل%7.5مناملنظمة

الناتجياإلجمالاملحليالناتجفيالخسارةحجموبلغ.وظيفةمليون 8.6بـتقدر
في2020فيأمريكيدوالرمليار293بمبلغيقدرماوالسياحةاألسفارقطاععن

املنظمة،بلدانبينفيماالسياحيةاألنشطةعائداتحيثومن.املنظمةبلدان
تراجعبسببأمريكيدوالرمليار56.6بمبلغيقدرماالخسارةحجمبلغفقد

عاممةاملنظبلدانبينفيماالوافدينالسياحعددفيمليون 89قيمةيناهز
حجمفي%70.1بنسبةتراجععنالجائحةأسفرتالنحو،نفسوعلى.2020
.املنظمةبلدانمجموعةفي2020فياإلسالميةالسياحةسوق 

لسياساتواالتدابيرمنمجموعةاعتمدتاملنظمةبلدانأنإلىالتقريرويشير
آلياتإحداثبينذلكوتراوحللجائحة،املدمرةاآلثارمنللتخفيفالداعمة
أنإلىيرتشالتقديراتلكن.وماليةنقديةحوافزوتقديماألزماتإلدارةوطنية
تلزميسوقدعديدةسنواتيستغرق قدالجائحةتداعياتمنالتامالتعافي
لتحقيقةاملنظمبلدانمنالكثيرفيالداعمةاإلجراءاتمناملزيداعتمادأيضا

.املستداموالتعافياملرونة

توصياتالمنمجموعةالسياساتصناععلىالتقريريقترحالسياق،هذاوفي
نتجاتموتطويراللقاحات،فياالستثمارذلكومنبالسياسات،املتعلقة
علىتغلبللاملنظمةبلدانبينفيماالتعاون وتقويةوتعزيزجديدة،سياحية

فترةفياحةالسيقطاعانتعاشبعمليةالدفعفيواملساهمةالناشئةالتحديات
.الجائحةزوالبعدما

دائرة
األبحاث االقتصادية واالجتماعية

احةالسيلوزراءاإلسالميللمؤتمرعشرةالحاديةالدورةفعالياتخالل
(ICTM)أذربيجان،جمهوريةباكو،في2022يونيو29-27بتاريخاملنعقدة

نظمةمبلدانفيالدوليةالسياحة"لعنوانالحاملتقريرهسيسركقدم
منوهو،"19-كوفيدجائحةظلفيوالتحدياتاآلفاق:اإلسالميالتعاون 
لتقريراهذاويقدم.منتظمأساسعلىيصدرهاالتيالرئيسيةالتقارير
إلسالمياالتعاون منظمةبلدانفيالدوليةالسياحةلوضعشامالتحليال
واألسفار،السياحةقطاععلى19-كوفيدجائحةعناملترتبةاآلثارويقيم
فيتعافياللتحقيقبالسياساتاملتعلقةالتوصياتمنمجموعةويقترح

.املنظمةنبلدافيالسياحةبقطاعوالنهوضالجائحةأزمةزوالبعدمافترة

2022لسياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لعام 
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في 19-اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد
ارات مس: البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

التعافي املستدام واملرن 

البلدانفي19-كوفيدلجائحةواالقتصاديةاالجتماعيةاآلثار"تقريريجسد
تحديثا"رن واملاملستدامالتعافيمسارات:اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء
االجتماعيةاآلثار"بعنوان2020مايوفيسيسركعنالصادرللتقرير

:المياإلسالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفي19-كوفيدلجائحةواالقتصادية
."والتحدياتاآلفاق

19-كوفيدةلجائحواالقتصاديةاالجتماعيةلآلثارشامالتحليالالتقريرويقدم
مجموعةعلىالضوءويسلطاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفي

الناتجةاتللتحدياالستجابةإطارفيالجيدةواملمارساتاملتخذةالتدابيرمن
منمجموعةكذلكويقترح.واقتصاديةاجتماعيةفئة18ضمنالجائحةعن

الراميةهودالجدعمبهدفالفئاتهذهإطارفيبالسياساتاملتعلقةالتوصيات
.املنظمةبلدانفيواملرن املستدامالتعافيلتحقيق

ائحةالجبتداعياتالعالمأنحاءجميعفيواملجتمعاتاالقتصاداتوتأثرت
فيسائدةالواالقتصاديةاالجتماعيةالظروفحسبوذلكمتباينة،بمستويات

وعموما،.للبلدانواملاليةالفنيةالقدراتوكذلكالجائحةظهور قبلمافترة
مناطقختلفمفياملستشفياتعلىوإحالةوفياتتسجيلفيالجائحةتسببت
التقدممنالكثيرمستوى علىردةوتسجيلاالقتصادي،النمووتعطيلالعالم،
آفاقلىعسلباأثرتأنهاكماالفقر،مكافحةفيالعامليالصعيدعلىاملحرز 

الشبابو النساءمثلوالهشة،الفقيرةالفئاتتضررتكما.والتعليمالصحة
اصرةملحاملتخذةاإلجراءاتمنالرسمي،غيرالقطاعوعمالاملهاجرينوالعمال
.الجائحة

داألفراصحةمستوى علىالجائحةبسبباملسبوق غيرالخسائروحجم
قدف.الصدماتهذهملثلالعالمجاهزيةعدممدىببساطةيعكسورفاههم
العالموكلاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيالحكوماتعملت

تحدياتلللالستجابةمتعددةجبهاتصعيدعلىإجراءاتمنيلزممااتخاذعلى
للحدوضةاملفر القيودبيناملوازنةعلىالحرصمعالجائحةتفش يعنالناتجة

ةاالجتماعيباألنشطةاألضرارمنمزيدإلحاقوتجنباملرضانتشارمن
القدراتاحجمهفيتفوق للجائحةالفعالةاإلدارةمتطلباتلكن.واالقتصادية

طاعاتقتشهدهماسياقفيسيماالالظروف،هذهملثللالستجابةالوطنية
.توازنهافياضطرابمنواالستثماروالسياحةالدوليةالتجارة

إلىحةالجائتحول فإناللقاحات،تطويرفيتقدمتحقيقمنالرغموعلى
لصانعيقويةإشارةبالتأكيدهووجيزظرففياألبعادمتعددةعامليةأزمة

التقليصإلىالراميةللتدابيراألولويةإلعطاءالدوليواملجتمعالسياسات
املحتملةاألزماتأمامالصمودعلىالقدرةوتعزيزالضعفنقاطمن

عامينالمدارعلىالحكوماتنفذتهاالتياملؤقتةوالتدابير.مستقبال
األجليرةقصللتدخالتالالزمةاملتاحةاملواردألنتضعف،أخذتاملاضيين

لهيكليةااإلصالحاتعلىالتركيزاآلنالضروري منباتلذلك.تنفذبدأت
لأفضبشكلواالستعدادأفضلنحوعلىالبناءإلعادةاألجلطويلة

ياتالتوصمنعدداالتقريريقترحالسياق،هذاوفي.القادمةللصدمات
بلدانلجعلاملدىطويلةرؤيةغالبهافيتعكسالتيبالسياساتاملتعلقة
حملتعلىقدرتهاوتعزيزمستقبال،محتملةأزماتأليجاهزةاملنظمة

نحوعلىالهواالستجابةاملحتملةاآلثاروتخفيفامتصاصها،أوالصدمات
.فعاليةأكثر

عاون صناعة الحالل في البلدان األعضاء في منظمة الت
اآلفاق والتحديات: اإلسالمي

اون التعمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالحاللصناعة"تقريريعرض
بلدانيفالحاللصناعةلوضعشامالتحليال"والتحدياتاآلفاق:اإلسالمي
ناعصانتباهليسترعيواآلفاقالتحدياتأبرز يحددأنهكمااملنظمة،

.السياسات

بقطاعةمتعلقفرعيةقطاعاتألربعةمفصالتحليالالتقريرهذاويقدم
لطيسكما.الحياةونمطواملاليةوالسياحةاألغذيةأسواقوهيالحالل،
انالبلدتعتمدهاالتيوالسياساتالتدابيرمنمجموعةعلىالضوء

لخلقيةاملعناألخيرةهذهومؤسساتاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء
توصياتالمنعددبعرضويختمالحالل،بصناعةللنهوضتمكينيةبيئة

ستوى موعلىالوطنيالصعيدعلىالتعاون بشأنبالسياساتاملتعلقة
.املنظمة

لعاملياالوعيمستوى زيادةفياملتمثلةالعوامل،منمجموعةساهمتفقد
و"خضراأل النمو"و"األخالقياالستهالك"و"االستدامة"مثلقضايابشأن

لدانبفيسواءاألخيرةاألعوامخاللالحاللصناعةازدهارفي،"الرقمنة"
ك،لذلونتيجة.العالممناطقمختلففيأواإلسالميالتعاون منظمة
دوالرتريليون 3.2منالعامليةالسوق فيالحاللصناعةقيمةارتفعت
.2019عامدوالرتريليون 4.9إلى2014عامفياملسجلةأمريكي



14/النشرة اإللكترونية لسيسرك 2022يوليو

جنسين التعاون بين بلدان الجنوب وعامل املساواة بين ال
في التعددية الناشئة

السوق فيالقطاعهذاحجمتراجع،19-كوفيدجائحةتفش يبسببلكن
بنحوقيمتهوقدرتاألخرى،االقتصاديةالقطاعاتمنالعديدشأنشأنه

دبعمافترةفياملتوقعاإليجابيالزخمومع.2020فيدوالرتريليون 4.7
تريليون 6.0السوق فيالقطاعهذاحجميبلغأناملرتقبمنالجائحة،

التعاون منظمةبلدانمجموعةصعيدوعلى.2024عامخاللدوالر
دوالرتريليون 3.7بمبلغالسوق فيالحاللصناعةحجمقدراإلسالمي،

عامفيدوالرتريليون 4.7يبلغأناملتوقعومن،2020عامخاللأمريكي
قةمنطفيالخصوصوجهعلىالواقعةاملنظمةبلدانوتستأثر.2024
املقارنةبنسبياأعلىبحصصآسياشرق وجنوبالخليجيالتعاون مجلس

مواتيةةبيئوتوفرالدخلمستوياتارتفاعبحكموذلكالبلدانباقيمع
.لالحالبقضايااملستهلكينوعيمنسوبوارتفاعالحالللصناعة

قطاعفيصةحبأكبراإلسالميةاملاليةقطاعاستاثرالعاملي،الصعيدوعلى
الحاللاألغذيةقطاعويليه.%60.8بلغت2020فيالحاللصناعة

اإلسالميةالسياحةثم(%13.4)اإلسالميالحياةنمطوقطاع(24.6%)
انبلدمجموعةأيضاشهدتهالنسقونفس.العامنفسلحساب(1.2%)

صةبالحاإلسالميةاملاليةقطاعحظيحيثاإلسالمي،التعاون منظمة
إلىبالنظروذلكالحالل،لقطاعاتالنسبيةالحصصحيثمناألكبر

مثلجديدةماليةأدواتوبروزاإلسالميةاملاليةلألصول الكبيرالحجم
.الخضراءالصكوك

أهميةىمداإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانمنالعديدوتدرك
فضلبأيضاولكناالقتصاديةأهميتهابحكمفقطليسالحاللصناعة
يزالالكنل.واالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةبعجلةالدافعاملحتملدورها
التياتالتحديمنمجموعةملعالجةبهللقيامالكثيراملنظمةبلدانأمام
الحاللاتمواصفمعباملطابقةاإلشهادإلىالحاللمعاييرتوحيدمنتمتد

فترةفيسيماالالصناعة،لهذهالسريعبالنمواملرتبطةالكاملةاملزايالحصد
لمثالناشئةاالتجاهاتمنعددشأنومن.الجائحةأزمةانقشاعبعدما

ثقةإحياءيفكبيرةبصورةاملساهمةالحاللصناعةفيواالبتكاراتالرقمنة
ماحلةمر خاللنموهوتعزيزاملجالبهذااملعنيةالفعالةالجهاتمختلف

.الجائحةبعد

بلدانينبفيماللتعاون املتحدةاألمممكتبمعبالتعاون سيسرك،أصدر

بلدانبينالتعاون "حول موضوعيابحثياعمال،(UNOSSC)الجنوب

تعرضويس."الناشئةالتعدديةفيالجنسينبيناملساواةوعاملالجنوب

نبلدابينفيماالتعاون آليةشأنمنالذيالدور البحثيالعملهذا

فياملرأةدور تقديرسبيلفيالجهودحشدفيتلعبهأن(SSC)الجنوب

للكرةالجنوبيالنصففيالجنسينبينواملساواةاملستدامةالتنميةتحقيق

.األرضية

ةآليتعريفاألول القسمويتناول .أقسامخمسةفيالعملهذاويقع

للكرةوبيالجنالنصفمنأمثلةتقديممعالجنوببلدانبينفيماالتعاون 

اآلليةذهلهالتاريخيالتطور علىالضوءالثانيالقسمويسلط.األرضية

تطرق وي.األرضيةللكرةالجنوبيالنصففيالحضور تعزيزفيودورها

التعاون ليةآلخاللهامنيمكنالتيالسبلإلىالبحثيللعملالثالثالقسم

عزيزتاألطراف،املتعددةاملقارباتسيماوالالجنوب،بلدانبينفيما

علىالقائمةاملاليةاملوازنةبخصوصالجنسينبيناملساواةإطارفيالجهود

فيغذائيةالوالنظماملناخ،وتغيروالتعليم،الجنسين،وحقوق الجنس،نوع

ومعرفةرية،الفكامللكيةوحقوق والهجرة،األرضية،للكرةالجنوبيالنصف

علىقائمالوالتخطيطوالتحليلوالبياناتوالتنمية،األصلية،الشعوب

فياالجتماعيالنوعدور الرابعالقسمويفكك.الخاصوالقطاعاألدلة،

رسيخوتالسياس يباالقتصادمنهيتعلقماسيماالاإلنمائي،التعاون 

هذاويختم.األرضيةالكرةجنوبفياإلنسانيةوالحركةالديمقراطية

.للخاتمةاملخصصاألخيربالقسمالبحث

مختلففيالنساءتترأسهاالتياملبادراتتجاربعلىالبناءخاللفمن

اتوالجهالشركاءمختلفالبحثيالعملهذايشجعاملجتمع،قطاعات

الجنوبلدانببينفيماالتعاون آليةتسخيرعلىالتنميةمجالفياملعنية

عملياتو السياسات،وضععمليةوتوجيهاملؤسسية،بالخبراتللنهوض

.الدوليةو واإلقليميةوالوطنيةاملحليةاملستوياتعلىالبرامجتنفيذ

2021تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول البيئة 

البيئةحول اإلسالميالتعاون منظمةلتقرير2021عامإصداريقدم

نظمةاملفياألعضاءالبلدانفيالراهنالبيئيللوضعشامالتحليال

ةاملتاحاإلحصاءاتأحدثعلىبناءوذلكتواجهها،التيوالتحديات

أحرزتهالذيالتقدمأيضااإلصدارهذاويقيم.املجالهذابخصوص

أهدافضمناملدرجةاملقاصدتحقيقصوباملنظمةفياألعضاءالبلدان

.باريستفاقيةابالتزاماتوفائهاومدىبالبيئةاملتعلقةاملستدامةالتنمية

الرئيسيةاملكوناتمنالبيئياملالرأسأنالتقريرإليهتوصلماأبرز ومن

إجماليلثثمنبأكثرتستأثرأنهاإذاملنظمة،بلدانفيللثروةاملشكلة

ناتجهامن%13.8نسبةتمثلالطبيعيةاملواردإيراداتأنكماالثروة،

ارداملو علىكثيراتعتمداملنظمةبلدانكون ورغم.اإلجمالياملحلي

الناميةدانالبلفينظيراتهادون معدالتتسجلتزالالأنهاإالالطبيعية،

.البيئيةواالستدامةاألداءحيثمناملتقدمةوالبلدان

بلدانيفواالقتصاديةاالجتماعيةالتطوراتأنإلىأيضاالتقريرويشير

سنوي الاملعدلزاداملثال،سبيلفعلى.بيئيتدهور صاحبهااملنظمة

إلى2010-2000فترةخالل%0.27مناملنظمةبلدانفيالغاباتالجتثاث

علىالغاباتاجتثاثمعدلتراجعمنبالرغم،2020-2010فترةفي0.44%

منالهواءتلوثيعدالوقت،نفسوفي.ذاتهاالفترةخاللالعاملياملستوى 

فيعاتاملجتمورفاهيةصحةعلىخطراتمثلالتيالكبيرةاإلشكاليات

سجيلتأسبابأبرز منكانفقداملنظمة،فياألعضاءالبلدانمنالعديد

عرضةاملنظمةبلدانأنكما.2019عامفيمبكرةوفاةحالةمليون 1.6

بلدا29أنإذاملائية،مواردهااستنزاففييتمثلالخطرمنعالملستوى 

مستوياتاإلجهادمعدالتفيهاتبلغمنها18واملائياإلجهادمنيعاني

.حرجة
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حقوق اإلنسان سيسرك يشارك في املناقشة املواضيعية ضمن أشغال الدورة العادية التاسعة عشرة للهيئة الدائمة املستقلة ل
التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي

تعاون الملنظمةالتابعةاإلنسانلحقوق املستقلةالدائمةالهيئةنظمت

وق لحقالوطنيةاملؤسساتدور "حول مواضيعيةمناقشة(IPHRC)اإلسالمي

،"إلسالمياالتعاون منظمةبلدانفياإلنسانحقوق وحمايةتعزيزفياإلنسان

تيالعشرةالتاسعةالعاديةدورتهاأشغالإطارفي2022مايو24بتاريخوذلك

فيللمنظمةالعامةاألمانةمقرفي2022مايو26-22فترةامتدادعلىعقدت

.السعوديةالعربيةاململكةجدة،مدينة

مةالدائالهيئةأعضاءكامال،يومااستغرقتالتياملناقشة،هذهوحضر

مراقبةبصفتتمتعالتيالبلدانعنوممثليناإلنسانلحقوق املستقلة

املتحدةمماأل ومكتبوسيسركاإلنسانبحقوق املعنيةالوطنيةومؤسساتها

املحرز للتقدمالتطرق فياملناقشةأهدافأبرز وتمثلت.اإلنسانلحقوق 

ظمةمنفياألعضاءالبلدانفياإلنسانلحقوق وطنيةمؤسساتبإنشاء

مارساتاملأفضلوتبادلباريس،ملبادئامتثالهاومدىاإلسالمي،التعاون 

ملنظمةابلدانبينفيماالتعاون لتعزيزاملمكنةالسبلبخصوصواآلراء

ألعضاءاالبلدانفياإلنسانلحقوق الوطنيةاملؤسساتوتمكينلتعزيز

.وحمايتهااإلنسانبحقوق للنهوض

دانبلفيالدفيئةغازاتانبعاثاتمنالفردنصيبمتوسطأنورغم

فبين.سريعةجدالزيادةوتيرةأنإالالعاملي،املتوسطمنأقلاملنظمة

9بذلكلتبلغ،%77بنسبةاالنبعاثاتمعدلزاد،2017و1990عامي

علىاملعدلنفسزادبينماالكربون،أكسيدثانيمكافئمنطنجيجا

أحدثتشيرذلك،إلىوباإلضافة.فقط%43بنسبةالعاملياملستوى 

نظمةاملفياألعضاءالبلداننصفمنأكثرأنإلىاملتاحةالتقديرات

تخفيفالمجالفيقدراتهاضعفبسبباملناختغيرآلثاربشدةمعرضة

ملمكنةاالسبلإيجادعلىللعملحاجةثمةلذلك.معهاوالتكيفاآلثارمن

ثمنوماملرونةوبناءاملناختغيرآثارمنممكنقدربأعلىللتخفيف

بلدانعلىويتعين.مستقبالاملحتملةالبيئيةاألزماتشدةمنالتقليص

باملناخلقةاملتعاملفاوضاتبجدول التزامهاعلىجديدمنالتأكيداملنظمة

بغرضالعامةيةالتنمو استراتيجياتهافيقويةبيئيةسياساتوإدراجالعاملي

.القريباملستقبلفيالصفرمستوى إلىباالنبعاثاتالوصول 

بلدانلدعمبالسياساتاملتعلقةالتوصياتبعضكذلكالتقريرويقترح

تفش يظلفياالستدامةأسسعلىالبيئيةاملواردإلدارةمساعيهافياملنظمة

إلىالحاجةالخصوصوجهعلىالتوصياتهذهوتتناول .19-كوفيدجائحة

"ضلأفنحوعلىالبناءإعادة"أجلمنللبيئةمراعاةأكثرتنميةاعتماد

مونتحقيقعلىذاتهالوقتفيالعملعلىالحرصمعاألزمةهذهبعد

.ومرن وشاملمستدام
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ألبحاثادائرةمديرحسين،مظهرالسيدالفعاليةهذهفيسيسركمثلوقد

املؤسساتوضع"موضوعحول عرضاوألقىواالجتماعية،االقتصادية

وأطلع."ياإلسالمالتعاون منظمةبلدانفياإلنسانبحقوق املعنيةالوطنية

إلنسانالحقوق الوطنيةاملؤسساتتطور منحىعلىالحضور حسينالسيد

التيودالجهعلىالضوءتسليطخاللمناملنظمةفياألعضاءالبلدانفي

.اإلسالميةالقيممعاإلنسانلحقوق الدوليةوالقواعداملعاييرملواءمةتبذلها

اإلنسانلحقوق وطنيةمؤسسة120أصلمن36أنإلىحسينالسيدوأشار

التيهيمنهافقط20لكناملنظمة،فياألعضاءالبلدانفيموجودةالعالمفي

مليالعاالتحالفويدرجهاباريسبمبادئالتامبااللتزاممهامهاتزاول 

وختم.(أ)الفئةضمن(GANHRI)اإلنسانلحقوق الوطنيةللمؤسسات

لحقوق الوطنيةاملؤسساتتعاون أنعلىبالتأكيدمداخلتهحسينالسيد

الأمرليوالدو الوطنيالصعيدينعلىشركاءمعاملنظمةبلدانفياإلنسان

حقوق زيزلتععملهافيباملصداقيةوالتمتعالفعاليةلتحقيقمنهمناص

عليهااملتفقرللمعايياالمتثالمجالفيقدراتهاوتعزيزوبناءوحمايتهااإلنسان

.باريسمبادئفيعليهاملنصوصالنحوعلىدوليا

بعضتهاألقتفصيليةلعروضاالستماعفرصةأيضاللمشاركينوأتيحت

قطرأي،(أ)الفةضمناملدرجةاإلنسانلحقوق الوطنيةاملؤسسات

يةاملفوضمكتبممثلإلقاءمنعرضجانبإلىواملغرب،وإندونيسيا

.اإلنسانلحقوق املتحدةلألممالسامية

ناقشةاملهذهخاللاملشاركون قدمهاالتيواملداخالتالتوصياتوستضمن

.للهيئةعشرةالتاسعةالعاديةللدورةالختاميةالوثيقةفي

ال العلوم سيسرك يشارك في االجتماع الخامس للجنة التوجيهية من أجل تنفيذ جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي في مج
2026والتكنولوجيا واالبتكار لعام 

عمالأجدول أجلمنالتوجيهيةللجنةالخامساالجتماعفيسيسركشارك

،2026لعامواالبتكاروالتكنولوجياالعلوممجالفياإلسالميالتعاون منظمة

لميالعللتعاون اإلسالميالتعاون ملنظمةالدائمةاللجنةنظمتهوالذي

فيفعلياانباكستأباد،إسالمفيمقرهافيوعقد(الكومستيك)والتكنولوجي

لنبيالسيدسعادةمنكلالحدثهذافياملركزومثل.2022مارس24-25

ساعد؛املالعاماملديرفارسين،فاديوالسيدلسيسرك؛العاماملديردبور،

هرمظوالسيدواملعلومات؛اإلحصاءاتدائرةمديركرمان،أتيالوالدكتور 

.واالجتماعيةاالقتصاديةاألبحاثدائرةمديرحسين،

البرامجو املبادراتوناقشتاللجنةفياألعضاءاملؤسساتاستعرضتوقد

نولوجياوالتكالعلوممجالفيتنفيذهاسيتمالتياملشتركةواألنشطة

دعمهدفبمشتركةجهودلبذلآلياتتطويرإمكانيةناقشواكما.واالبتكار

ملحددةاواألهدافالتوصياتتحقيقنحواألعضاءالدول جهودفيواملساهمة

جياوالتكنولو العلوممجالفياإلسالميالتعاون منظمةأعمالجدول في

مياإلسال التعاون ملنظمةالثانيةالقمةقراراتوكذلك2026لعامواالبتكار

وقاموااتواملقترحاملبادراتبعضتداولواكما.والتكنولوجياالعلومبشأن

تنفيذيفاألعضاءالدول أحرزتهالذيالتقدمتقييمذلكفيبمابتقييمها،

النهوضأجلمناملقترحةالخمسيةالعملوخطةاملعني،االعمالجدول 

.األعضاءاألفريقيةالدول فيوالتكنولوجيابالعلوم

الوضععلىاملشاركينلسيسرك،العاماملديردبور،نبيلالسيدسعادةوأطلع

أعمالجدول تنفيذتجاهاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءللبلدانالحالي

2026لعامواالبتكاروالتكنولوجياالعلوممجالفياإلسالميالتعاون منظمة

ذكراملوجز،عرضهوأثناء.2022مارسفياملحّينةسيسركدراسةعلىبناء

منقليلعددمعطموحبهيكليتميزهذااألعمالجدول ألننظراأنه

سركلسياإلحصائيالتقييماستخدمفقدالكمية،واألهدافالتوصيات

مكنيالتياملتاحةالبياناتأحدثمعصلةاألكثراإلحصائيةاملؤشرات

ذههتحقيقنحواألعضاءالدول أحرزتهالذيالتقدملتقييمتجسيدها

أنتوقعاملمنأنهإلىدبور نبيلالسيدسعادةأشاركما.واألهدافالتوصيات

العلوممجالفياإلسالميالتعاون منظمةأعمالجدول إنجازيصبح

19-كوفيدجائحةتفش يمعصعوبةأكثر2026لعامواالبتكاروالتكنولوجيا

لتشجيعللعملدعوةبمثابةسيسركدراسةاعتبارينبغيأنهوذكر.الحالية

التعاون منظمةأعمالجدول تحقيقلضماناملشتركةالجهودوتعزيز

أعقابوفي.2026لعامواالبتكاروالتكنولوجياالعلوممجالفياإلسالمي

الدول أحرزتهالذيالتقدمعنمفصالعرضاسيسركقدمملخصه،

لجدول 12الـباألولوياتيتعلقفيمااإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

تكارواالبوالتكنولوجياالعلوممجالفياإلسالميالتعاون منظمةأعمال

2026.
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ية ألفريقيا حول جلسة خاصة مشتركة بين سيسرك واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ولجنة األمم املتحدة االقتصاد
‘ريقياتأثير منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية على بلدان مختارة أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقع في أف’

تجارةاللتمويلالدوليةاإلسالميةاملؤسسةمعبالتعاون سيسركنظم

(ITFC)ألفريقيااالقتصاديةاملتحدةاألممولجنة(UNECA)خاصةجلسة

بلدانعلى(AfCFTA)األفريقيةالقاريةالحرةالتجارةمنطقةتأثير"حول 

املؤتمرخالل"أفريقيافيتقعاإلسالميالتعاون منظمةفيأعضاءمختارة

يعقدسوالذيالعاملي،االقتصاديللتحليلوالعشرينالخامسالسنوي 

تسريع"شعارتحت2022يونيو10و8بينماالفترةخاللافتراضيا

."العملفرصوخلقاالقتصاديوالتنويعالتحول 

نطقةمتعتبراإلسالمي،التعاون منظمةفيأعضاءأفريقيةدولة27ومع

لتجاريةاالتدفقاتلتعزيزقويةوسيلةاألفريقيةالقاريةالحرةالتجارة

قتصادياالالتكاملشأنومن.األعضاءلبلدانهااملستدامةوالتنميةوالنمو

فيألعضاءااألفريقيةالبلدانبيناملتزايدةالتجاريةوالتدفقاتالكبير

زيادةو املنظمة،أعضاءبينالقائمةالفجواتسدفييساعداأناملنظمة

.القيمةسالسلإلنشاءجديدةفرصوتوفيربينها،فيماالتجارة

ؤسسةاملمعباالشتراكسيسركنظمهاالتيالخاصةالجلسةوفرتوقد

ألفريقيايةاالقتصاداملتحدةاألممولجنةالتجارةلتمويلالدوليةاإلسالمية

علىةاألفريقيالقاريةالحرةالتجارةمنطقةآثارومناقشةلدراسةفرصة

أربعةتقديمخاللمناإلسالميالتعاون منظمةمنمختارةأفريقيةبلدان

حثيةالباملشاريعنتائجحول سيسركقدمهمامنهااثنانفنية،عروض

.لتجارةالتمويلالدوليةاإلسالميةاملؤسسةمعبالشراكةبهااملضطلع

التجارةمويللتالدوليةاإلسالميةواملؤسسةسيسركبينالبحثيفالتعاون 

علىاألفريقيةالقاريةالحرةالتجارةالتفاقيةاملتوقعةاآلثارتحليلإلىيهدف

اتفاقيةيذتنفأثناءالقرارصنععمليةدعمبهدفاألفريقيةاملنظمةبلدان

.األفريقيةالقاريةالحرةالتجارةمنطقة
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دائرة
التدريب والتعاون الفني

برامج سيسرك لبناء القدرات

مختلفابرنامجا19إطارفيالقدراتلبناءتدريبيةأنشطةاملركزينظم

تنفيذاءأثنمختلفةأساليباستخدامويجري .متخصصةقطاعاتفي

فياءاألعضالبلدانوقدراتاحتياجاتمعيتماش ىبمااألنشطةهذه

ههذمساعدةفيجهدااملركزيدخروال.اإلسالميالتعاون منظمة

القطاعاتمختلففيواملؤسسيةالبشريةقدراتهاتنميةعلىاألخيرة

خاللمنكذلويتحقق.الجنوببلدانبينفيماالتعاون آلياتباتباع

بهدفءاألعضاالبلدانمناملختصةالوطنيةاملؤسساتمعالتعاون 

البلدانفيظرائهانمعوكفاءاتهاودرايتهاخبراتهاتقاسمفييتمثلرئيس ي

.املنظمةفياألخرى األعضاء

الجانبيماسوالوكفاءتها،اإللكترونيةاملنصاتمالءمةإلىوبالنظر

اعتماداملركزيواصلأوسع،جماهيريةقاعدةإلىبالوصول املتعلق

تنفيذفيدةمفيوسيلةباعتبارهااإلنترنتشبكةعبراملتاحةالحلول 

العملوورشالتدريبيةالدوراتمنعددتنفيذوتم.أنشطتهمختلف

أكثرجمعت2022عاممناألول النصففياإلنترنتعبروالندوات

.القدراتلبناءسيسركبرامجمظلةتحتمتدرب1000من

:النظردقيالفترةخاللاملنفذةاملختارةاألنشطةبعضيليوفيما

ةبرنامج بناء القدرات في مجال التنمية االجتماعي
(SD-CaB)

والخدماتاألسرةوزيرةيانيك،ديرياالسيدةمعاليألقت
فتتاحيةاال الجلسةفيكلمةالتركية،الجمهوريةفياالجتماعية

الصحيةالرعايةسياسات"حول التدريبيةالعمللورشة
"اقةاإلعذوي لألشخاصاملستقلالعيشدعمنحو واالجتماعية

سيسركنظمهاالتي

-SD)ةاالجتماعيالتنميةمجالفيالقدراتلبناءبرنامجهإطارفي

CaB)،لخدماتالعامةاملديريةمعبالتعاون سيسرك،نظم

اتوالخدماألسرةلوزارةالتابعةواملسنيناإلعاقةذوي األشخاص

سياسات"حول تدريبيةعملورشةالتركية،الجمهوريةفياالجتماعية

خاصلألشاملستقلالعيشدعمنحوواالجتماعيةالصحيةالرعاية

إلكترونيةمنصةخاللمن2022فبراير10-8فترةفي"اإلعاقةذوي 

.بعدعناملؤتمراتلعقدمخصصة
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،(ATCT)نيالفللتعاون التونسيةالوكالةمعبالتعاون سيسرك،نظم

فترةيف"املخاطروتقييمالكوارثمخاطرتحديد"حول تدريبيةدورة

قةالناطاإلسالميالتعاون منظمةبلدانلصالح2022مارس28-30

مختصرخبيالتدريبيةالدورةهذهقدموقد.أفريقيافيبالفرنسية

الوزاراتمنخبير105لصالحالتونسيةواإلسكانالتجهيزوزارةمن

13فيثالكوار مخاطربإدارةاملعنيةالصلةذاتالوطنيةواملؤسسات

وهيأفريقيا،فيبالفرنسيةالناطقةالبلدانمناملنظمةفيعضوابلدا

جيبوتيو ديفواروكوتالقمروجزر وتشادوالكاميرونفاسوبوركينا

حضرماك.وتوغووالسنغالوالنيجرواملغربوموريتانياوماليوغينيا

.لبنانمنخبراءالتدريبيةالدورةهذهمنواستفاد

الكوارثمخاطر تحديد"حول تدريبيةدورةينظمسيسرك
ياإلسالمالتعاون منظمةبلدانلصالح"املخاطروتقييم

بالفرنسيةالناطقة

ماتوالخداألسرةوزارةمنمختصون خبراءالتدريبيةالورشةوقدم

ةمؤسسعنفضالالتركيةللجمهوريةالصحةووزارةاالجتماعية

منمشاركا118لصالحالتركيةللجمهورية(SGK)اإلجتماعيالضمان

خدماتعناملسؤولةالصلةذاتالوطنيةواملؤسساتالوزارات

بلدا18فياالجتماعيةواملساعدة(PWDs)اإلعاقةذوي األشخاص

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوا

ايةالرعخدماتحول رؤىتقديمإلىالتدريبيةالعملورشةوهدفت

خاصلألشاالجتماعيةاملساعدةممارساتإلىباإلضافةاملجتمعية

.تركيافيالصلةذاتالوطنيةاملؤسساتتطبقهاالتياإلعاقةذوي 

منن ممثلو سلطحيثالقطريةالخبراتلتبادلجلسةوتضمنت

وأوغندابواملغر وماليزياأذربيجانفيالصلةذاتالوطنيةاملؤسسات

هذايفببلدانهمالخاصةواملبادراتاملمارساتأفضلعلىالضوء

يةالعرباملنظمةمنممثلون شاركذلك،إلىوباإلضافة.املجال

(ADF)لإلعاقةاآلسيانومنتدى(AODP)اإلعاقةذوي لألشخاص

حدياتالتبشأنالوعيمستوى منورفعواالقيمةاإلقليميةالجهود

فيإلسالمياالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانتواجهالتياملشتركة

.املجالهذا

برنامج بناء القدرات في مجال إدارة مخاطر الكوارث
(DRM-CaB)

جتماعيةاال التنميةمجالفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

(SD-CaB)األول الوزاري املؤتمرعنالصادراملعنيالقرارمعوتماشيا

سالمي،اإل التعاون منظمةفياألعضاءالدول فياالجتماعيةللتنمية

تابعةالالطفللخدماتالعامةاملديريةمعبالتعاون سيسرك،نظم

حول يةتدريبعملورشةالتركية،االجتماعيةوالخدماتاألسرةلوزارة

في"اإلعاقةذوي األطفالذلكفيبماالطفلحقوق وتعزيزحماية"

لعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2022فبراير24-22فترة

.بعدعناملؤتمرات

خدماتلالعامةاملديريةمنمختصون خبراءالتدريبيةالورشةوقدم

ركيةالتالجمهوريةفياالجتماعيةوالخدماتاألسرةبوزارةالطفل

نيةالوطواملؤسساتالوزاراتمنتنفيذياومديراخبيرا71لصالح

منظمةفيعضوابلدا21فيالطفلخدماتعناملسؤولةالصلةذات

.اإلسالميالتعاون 

يفبماالطفلحقوق وتعزيز حماية’حول تدريبيةعملورشة
‘اإلعاقةذوي األطفالذلك

منممثلون سلطحيثالقطريةالخبراتلتبادلجلسةوتضمنت

وباكستانواملغربوإندونيسياغينيافيالصلةذاتالوطنيةاملؤسسات

هذافيببلدانهمالخاصةواملبادراتاملمارساتأفضلعلىالضوء

ةاملتحداألمممنظمةمنممثلقدمذلك،إلىوباإلضافة.املجال

فينيسفاليو تبذلهاالتيللجهودشامالعرضا(اليونيسف)للطفولة

.ورفاههماألطفالحمايةمجال

لمشاركينلالفنيةالقدراتتعزيزإلىالتدريبيةالعملورشةهدفتوقد

طفالاأل حقوق بحمايةاملتعلقةواالستراتيجياتالسياساتبشأن

كذلكو الخاصة،االحتياجاتذوي األطفالذلكفيبمابها،والنهوض

وطنيةالاملؤسساتبيناملمارساتوأفضلوالخبراتاملعارفتبادل

علوضاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول فيالصلةذات

فالاألطحقوق تعزيزتروممناسبةوطنيةاستراتيجياتوتنفيذ

.عليهاوالحفاظ
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والصناعةوالسياحةالثقافةوزير صومة،ألفاالسيدمعالي
للندوةتتاحيةاالفالجلسةفيكلمةيلقيغينيا،جمهوريةفيالتقليدية
التي‘قهاوتسوياملحميةاملناطقإدارة’حول اإلنترنتعبر التدريبية

كلبشالتجارةلتنميةاإلسالميواملركز سيسركمنكلنظمها
.مشترك

برنامج بناء القدرات في مجال السياحة 
(Tourism-CaB)

شبكةيفاملستدامةالسياحةتنمية"حول اإلقليمياملشروعإطارفي

نظم،"يقياأفر غربفياملحميةواملناطقللحدودالعابرةاملنتزهاتمن

بالتعاون ،(ICDT)التجارةلتنميةاإلسالميواملركزسيسركمنكل

غينيا،ةجمهوريفيالتقليديةوالصناعةوالسياحةالثقافةوزارةمع

في"ويقهاوتساملحميةاملناطقإدارة"حول اإلنترنتعبرتدريبيةندوة

لعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2022فبراير22-21فترة

راءخباإلنترنتعبرالتدريبيةالندوةوقدم.بعدعناملؤتمرات

سركوسيوتركياوماليزيابنغالديشمنمتخصصون وأكاديميون 

الصلةذاتالوطنيةواملؤسساتالوزاراتمنمشاركا30لصالح

التعاون منظمةفيأعضاءدول 10فيالسياحةعناملسؤولة

وماليبيساواوغينيوغينياوغامبيافاسووبوركينابنينوهياإلسالمي،

.وسيراليون والسنغالوالنيجروموريتانيا

إدارةفيينللمشاركالفنيةالبشريةالقدراتتعزيزفيهدفهاوتمثل

أهدافتحقيقفيسيساهمالذياألمروتسويقها،املحميةاملناطق

يناملدير قدراتتعزيزأخرى،أمور بينمنتشمل،التياملشروع

إدارةمجاليفبالسياحةاملعنيةالسلطاتوكذلكاملحليينواملوظفين

اآلثارةملواجهالصمودعلىقدرتهاوبناءاملحميةاملناطقوتسويق

.19-كوفيدلجائحةالسلبية

ةالفنيالبشريةالقدراتتعزيزإلىالتدريبيةالدورةوهدفت

منوذلكث،بالكوار املرتبطةاملخاطروإدارةتقييمبشأنللمشاركين

تقييمشطةأنوتنسيقوتسهيلللتخطيطالالزمةاألدواتتوفيرخالل

تبادللفرصةشكلتكما.بلدانهمفيفعاليةبكلالكوارثمخاطر

املعنيةيةالوطناملؤسساتبيناملمارساتوأفضلوالخبراتاملعرفة

فيفريقياأمنطقةفيالواقعةبالفرنسيةالناطقةاملنظمةبلدانفي

.حدتهامنوالتخفيفالكوارثمخاطررصدمجال

غامبيا،فياإلسالميالتعاون منظمةأمانةمعبالتعاون سيسرك،نظم

مارس16-14في"والضيافةالسياحةخدمات"حول تدريبيةدورة

.عدبعناملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2022

مثل
ُ
أنشطةةثالثبينمنالثانيالنشاطالتدريبيةالدورةهذهوت

المياإلسالتعاون منظمةوأمانةسيسركمنكلعليهاواتفقحددها

قتصاديواالاالجتماعيالتمكينمشاريع"معيتماش ىبماغامبيافي

منمختصخبيرتقديمهاعلىوسهر.غامبيافي"والشبابللمرأة

فيالوطنيعليمالتلوزارةالتابعةوالفنياملنهيللتعليمالعامةاملديرية

العامةالسياحةسلطاتمنمشاركا35لصالحالتركيةالجمهورية

ذاتيواملنهالفنيوالتدريبالتعليممؤسساتعنفضالوالخاصة

.غامبيافيالصلة

نيةالفالقدراتوتعزيزتطويرفيالتدريبيةالدورةهدفوتمثل

عاييراملأحدثوفقالضيافةوخدماتالسياحةمجالفيللمشاركين

الدورةشكلتأيام،ثالثةمداروعلى.العامليةواالتجاهاتواملمارسات

فيمابمختلفة،مواضيعحول متنوعةرؤىلطرحفرصةالتدريبية

غرف،الوخدمةاالستقبال،مكتبودوائرالفنادق،فياإلداراتذلك

وأنواعة،العامالعالقاتفياملتبعةواإلجراءاتواملشروبات،واألطعمة

.املكتبيةواألعمالالفنادق،فيالغرف

البلدانيفاملستدامةالسياحةآفاق’حول اإلنترنتعبر تدريبيةندوة
‘اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

‘والضيافةالسياحةخدمات’حول تدريبيةدورة

،(ICDT)ةالتجار لتنميةاإلسالمياملركزمعبالتعاون سيسرك،نظم

البلدانيفاملستدامةالسياحةآفاق"حول اإلنترنتعبرتدريبيةندوة

من2022مايو02-01فترةفي"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

الندوةوقدم.بعدعناملؤتمراتلعقدإلكترونيةمنصةخالل

نغالديشبمنمتخصصون وأكاديميون خبراءاإلنترنتعبرالتدريبية

واملؤسساتالوزاراتمنمشاركا72لصالحوسيسركوماليزيا

فيأعضاءدول 10فيالسياحةعناملسؤولةالصلةذاتالوطنية

.اإلسالميالتعاون منظمة
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خبراءوعيوإذكاءللمشاركينالفنيةالقدراتتعزيزفيهدفهاوتمثل

الوطنيةةالسياحهيئاتمختلفمنالتنفيذيينواملديرينالسياحة

تبادلزيزتعوكذلكاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفي

التسويقعنعامةصورةقدمكما.املهماملجالهذافيالخبرات

األخرى والجوانبواالستراتيجياتوالسياساتاملستدامةللسياحة

.الهاماملفهومبهذاالصلةذات

معوتماشيا(SE-CaB)املاليةاألسواققدراتبناءبرنامجإطارفي

للجنةنوالثالثيالسابعةالوزاريةالدورةعنالصادرالصلةذيالقرار

اري والتجاالقتصاديللتعاون الدائمةاإلسالميالتعاون منظمة

(COMCEC)،وهيإسطنبول،بورصةمعبالتعاون سيسركنظم

رةدو اإلسالمي،التعاون منظمةفياملاليةاألسواقمنتدىأمانة

2022مايو12-11فترةفي"املالرأسأسواقعمليات"حول تدريبية

.بعدعناالجتماعاتلعقدمنصةخاللمن

تابعةالوالفروعالدوائرمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةوأجرى 

البورصاتمنمشاركا98لصالحإسطنبول بورصةفيالصلةذات

اإلسالميالتعاون منظمةفيعضودولة20فيالصلةذاتوالوزارات

اإلسالميالتعاون منظمةمؤسساتمنمؤسسات4منومشاركين

املاليةاتللمؤسسواملراجعةاملحاسبةهيئة:وهيالدوليةواملؤسسات

(IIFM)الدوليةاإلسالميةاملاليةوالسوق (AAOIFI)اإلسالمية

واألسعاراألسهموشركة(IsDB)للتنميةاإلسالميالبنكومجموعة

S&P)العاملية Global).

القدراتزيزتعفيالتدريبيةالدورةتنظيممنالرئيس يالهدفوتمثل

املال،رأسأسواقعملياتمنمختلفةجوانبفيللمشاركينالفنية

الديون،سنداتوأسواقاألسهمأسواقعملياتذلكفيبما

انبجإلىالتداول،بعدماوعملياتواإلدراج،واملراقبة،والتدقيق

.أخرى مواضيع

‘املالرأسأسواقعمليات’حول تدريبيةدورة

(SE-CAB)برنامج بناء قدرات األسواق املالية 

(CB-CaB)املركزيةالبنوكقدراتبناءبرنامج

نفيذتوتقنياتأدوات:النقديةالعمليات"حول تدريبيةدورة
‘السياسات

(CB-CaB)املركزيةالبنوكقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

37ـالالوزاريةالدورةعنالصادرةالصلةذاتالقراراتمعوتماشيا

ن التعاو ملنظمةوالتجاري االقتصاديللتعاون الدائمةللجنة

ركزي املالبنكمعبالتعاون املركز،نظم،(الكومسيك)اإلسالمي

دواتأ:النقديةالعمليات’حول تدريبيةدورةالتركية،للجمهورية

منصةخاللمن2022مارس17-15في‘السياساتتنفيذوتقنيات

.بعدعناملؤتمراتلعقدإلكترونية

ملركزي االبنكمنمختصخبيرالتدريبيةالدورةتقديمعلىوسهر

البنوكمنتنفيذياومديراخبيرا119لصالحالتركيةللجمهورية

التعاون منظمةفيعضوابلدا26منالنقديةوالسلطاتاملركزية

عملياتالجوانبمختلففيالفنيةقدراتهمتعزيزبهدفاإلسالمي

وإدارة،السيولةوإدارةالنقدية،السياسةإطارذلكفيبماالنقدية،

بينمنالدائمة،والتسهيالتاملفتوحةالسوق وعملياتالضمانات،

.األخرى الفنيةاملواضيع

.

(ATCT)نيالفللتعاون التونسيةالوكالةمعبالتعاون سيسرك،نظم
عدنيجوخلاألحمرالبحربيئةعلىللمحافظةاإلقليميةواملنظمة

(PERSGA)،يفاملتجددةالطاقةحلول تعزيز"حول تدريبيةدورة
2022مايو26-23في"اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدان

وقدم.بعدعناملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن
ولوجيالتكنالدوليتونسمركزمنمختصخبيرالتدريبيةالدورة
ة،البيئوزاراتمنتنفيذياومديراخبيرا62لصالح(CITET)البيئة
عضوابلدا21منصلةذاتأخرى وطنيةومؤسساتالطاقةوزارات

.اإلسالميالتعاون منظمةفي

بلدانالفياملتجددةالطاقةحلول تعزيز ’حول تدريبيةدورة
‘اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

برنامج بناء القدرات في مجال البيئة 
(ENVIRONMENT-CAB)
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يتعلقفيماينللمشاركالفنيةالقدراتتعزيزفيالرئيس يهدفهاوتمثل

واالتجاهاتاتالتقنيوإبرازالبيئيةوتأثيراتهااملتجددةالطاقةبحلول 

الطاقةحلول لدعمالسياساتوكذلكاملجال،هذافيالناشئة

ذاتوليةوالداإلقليميةاألطرتنفيذفياملساهمةأجلمناملستدامة

.املناختغيربشأنالصلة

الضوءوتسليطمناقشةفيالعملورشةمنالرئيس يالهدفوتمثل

التعاون منظمةفياملهنيةوالصحةالسالمةأنظمةتطويرأهميةعلى

أكثرهالجعلآسياشرق جنوبأممرابطةفياألعضاءوالدول اإلسالمي

هدفتماك.املحتملةاملستقبليةواالختالالتالصدماتتجاهمرونة

فييناملتخصصبينوالخبراتاملعارفتبادلتشجيعإلىالورشة

واجهةمفياملستقبليةالجهودلتوجيهاملهنيةوالسالمةالصحة

تقبلمسفياملهنيةوالسالمةالصحةمجالفيالقائمةالتحديات

.العمل

برنامج بناء القدرات في مجال الصحة والسالمة 
(OSH-CAB)املهنية 

ةالصحمجالفيالقائمةالتحدياتمعالجة"حول عملورشة
"العملمستقبلفياملهنية

السالمةو العمللتفتيشالعامةاملديريةمعبالتعاون سيسركنظم

دونيسياإنجمهوريةفيالعاملةالقوى لوزارةالتابعةاملهنيةوالصحة

ورشة،(ASEAN-OSHNET)املهنيةوالصحةللسالمةآسيانوشبكة

الصحةمجالفيالقائمةالتحدياتمعالجة"حول تدريبيةعمل

منصةخاللمن2022مايو18-17فترةفي"العملمستقبلفياملهنية

ههذتنظيموجاء.بعدعناملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونية

حةالصمجالفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفيالورشة

منظمةشبكةعملخطةمعوتماشيا(OSH-CaB)املهنيةوالسالمة

لفترة(OIC-OSHNET)املهنيةوالصحةللسالمةاإلسالميالتعاون 

2021-2022.

واإلسالميالتعاون منظمةفيعضودولة21منمشاركا75وحضرها

شرقيةالتيمور إلىباإلضافةاآلسيانفيأعضاءدول 10منمشاركا51

،الدوليةالعملمنظمةمنمختصون خبراءأيضاوشارك.وكوريا

العامليةالصحةومنظمة،(IALI)العمللتفتيشالدوليةوالرابطة

(WHO)،املهنيةللصحةالدوليةواللجنة(ICOH)،أممرابطةوأمانة

طارإفيشاملةعروضاوقدمواإندونيسياوجامعةآسيا،شرق جنوب

.العمللورشةالصلةذاتالفنيةالجلسات

صحةوالالسالمةمجالفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

التعاون منظمةشبكةعملخطةمعوتماشيا(OSH-CaB)املهنية

-2021لفترة(OIC-OSHNET)املهنيةوالصحةللسالمةاإلسالمي

الفنين للتعاو التونسيةالوكالةمعبالتعاون سيسرك،نظم،2022

(ATCT)،املهنيةوالصحةالسالمةهياكل"حول تدريبيةدورة

خاللمن2022يونيو09-07بتاريخ"العملمجالفيوالتفتيش

.بعدعناملؤتمراتلعقدإلكترونيةمنصة

للصحةالتونس ياملعهدمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةوأجرى 

فياالجتماعيةالشؤونلوزارةالتابع(TOSHI)املهنيةوالسالمة

ينالتنفيذيواملسؤولينالخبراءمن82لصالحالتونسيةالجمهورية

الوطنيةواملؤسساتاملهنيةوالسالمةللصحةالوطنيةالسلطاتمن

مناإلسالميالتعاون منظمةفيعضوابلدا14فيالصلةذات

فاسويناوبوركبنينوهيبالفرنسية،الناطقةاألفريقيةالبلدان

ومالييوجيبوتوغينياديفواروكوتالقمروجزر وتشادوالكاميرون

.وتوغووالسنغالوالنيجرواملغربوموريتانيا

السالمةهياكلعنعامةصورةتوفيرإلىالدورةهذهوهدفت

العملوفظر علىالقانونيةاألحكامتطبيقوعمليةاملهنيةوالصحة

همافووفرت.عملهمأماكنفيللعمالاملناسبةالحمايةلضمان

املهنيةحةوالصالسالمةمراقبةعملياتوتنفيذتنظيمبشأنأفضل

هذافيوالعمالالعملأصحابمسؤولياتورصدالشركاتفي

فيمابالصلة،ذاتالفنيةاملواضيععلىالدورةركزتكما.الصدد

تفتيشواتفاقياتالعملقوانينالحصر،الاملثالسبيلعلىذلك

.العملتفتيشمراقبةضابطوواجباتوحقوق العمل

تفتيشوالاملهنيةوالصحةالسالمةهياكل"حول تدريبيةدورة
"العملمجالفي
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التعاون مةمنظمبادرةإطارفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

نبشأتدريبيةدورةاملركزنظم،(TF-CaB)التبغمنللتحرر اإلسالمي

31-30ترةففي"التبغاستهالكمنللحدفعالةتوعيةحمالتتطوير"

نعمؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2022مايو

.بعد

وزارةيفوالكحول التبغإدارةمنمختصون خبراءتقديمهاعلىوسهر

التركيراألخضالهاللوجمعيةالتركيةبالجمهوريةوالغاباتالزراعة

(YEŞİLAY)الوطنيةواملؤسساتالوزاراتمنخبيرا47لصالح

منظمةفيعضوابلدا18فيالتبغمكافحةعناملسؤولةاملختصة

.اإلسالميالتعاون 

مشاركينللالفنيةالقدراتتعزيزفيالتدريبيةالدورةهدفوتمثل

بواألسالياالستراتيجياتحيثمنتوعيةحمالتتطويرعلى

آلثاراإبرازعنفضالللتدخين،معاديةأحاسيسإلثارةوالوسائل

.استهالكهعناملترتبةالخطيرة

منللحدفعالةتوعيةحمالتتطوير ’حول تدريبيةدورة
‘التبغاستهالك

اون التعمنظمةمبادرةإطار فيالقدراتبناءبرنامج
(TF-CaB)التبغمنللتحرر اإلسالمي

‘تدويرهاوإعادةالعادمةاملياهإدارة’حول تدريبيةدورة

ة برنامج بناء القدرات في مجال إدارة املوارد املائي
(WATER-CAB)

مجالفيينللمشاركالفنيةالقدراتتعزيزفيالرئيس يهدفهاوتمثل

الالزمةواملعلوماتاملعرفيةباألدواتوتزويدهمالعادمةاملياهإدارة

سليمةبطرق العادمةاملياهمعالجةمنالوطنيةمؤسساتهملتمكين

.ختلفةمألغراضأخرى مرةلالستخدامقابلةلتكون للبيئةومراعية

علىالعملسوق معلوماتآثار قياس"حول تدريبيةدورة
"التوظيفخدمات

عامة برنامج بناء القدرات في مجال خدمات التشغيل ال
(PES-CAB) 

غيلالتشخدماتمجالفيالقدراتلبناءسيسركبرنامجإطارفي

التعاون منظمةشبكةعملخطةمعوتماشيا(PES-CaB)العامة

-2021لفترة(OIC-PESNET)العامةالتوظيفلخدماتاإلسالمي

في(SOCSO)االجتماعيالضمانمنظمةمعوبالتعاون ،2022

وق سمعلوماتآثارقياس"حول تدريبيةدورةاملركزنظمماليزيا،

2022يونيو23-21فترةخاللوذلك،"التوظيفخدماتعلىالعمل

.بعدعناملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن

االجتماعيالضمانمنظمةمنمختصون خبراءالدورةوقدم

(SOCSO)السلطات/الوكاالتمنخبير74لصالحماليزيافي

فيعضوابلدا20في(PES)العامةالتوظيفبخدماتاملعنيةالوطنية

آثارياسقعمليةمناقشةفيهدفهاوتمثل.اإلسالميالتعاون منظمة

معجمحتواهاوتضمن.التوظيفخدماتعلىالعملسوق معلومات

املؤسسيةاتوالترتيبواألدواتالتحليليةوالقدراتالبياناتوتنسيق

دماتختقديمعلىالعملسوق معلوماتتأثيرلقياسوالشبكات

.التوظيف

،(ATCT)نيالفللتعاون التونسيةالوكالةمعبالتعاون سيسرك،نظم
-13رةفتفي"تدويرهاوإعادةالعادمةاملياهإدارة"حول تدريبيةدورة

لعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2022يونيو16
مركزمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةوقدم.بعدعناملؤتمرات

للتطهيرالوطنيوالديوان(CITET)البيئةلتكنولوجياالدوليتونس
(ONAS)تنفيذيومديرخبير102لصالحالتونسيةالجمهوريةفي

التعاون منظمةفيعضوابلدا22فياملعنيةالوطنيةاملؤسساتمن
.اإلسالمي
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التعاون الفني

الفنيالدعمسيرتيخاللمناإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماوالتعاون الفنيالتعاون تعزيزفيهامادوراسيسركيؤدي

دولةبكلالخاصةالتنمويةاملشاريع"أهميةعلىاملركزيشددكما.للتواصلشبكاتوإقامةاملهاراتوتنميةاملمارساتوأفضلاملعارفوتبادل

ودوليةليميةوإقوطنيةمؤسساتمعشراكاتفيينخرطسيسركفإنوبالتالي،.منطقةكلواحتياجاتلخصائصوفقاتصممالتي"ومنطقة

التعاون منظمةفيعضاءاأل البلداناحتياجاتلتلبيةخصيصاواملصممةعليهايسهرالتيالفنيالتعاون مبادراتإطارفيوأنشطةمشاريعلتنفيذ

.اإلسالمي

(Reverse Linkage)التعاون الفني 

Reverse)الفنيالتعاون  Linkage)باكستانلصالح:
.الزالزل رصدمجالفياألبحاث

فيةالحيويالتكنولوجياوتقنياتأدوات’حول تدريبيةدورة
‘العيناتجمعأنشطة-القطنمجال

وضوعمحول وتركيابنغالديشبينالفنيالتعاون مشروعإطارفي

،سيسركنظم،"القطنأصنافتطويرمجالفيالقدراتتعزيز"

التركينازيليومعهد(IsDB)للتنميةاإلسالميالبنكمعبالتعاون 

الجمهوريةفيوالحراجةالزراعةلوزارةالتابع(CRI)القطنألبحاث

فيحيويةالالتكنولوجياوتقنياتأدوات"حول تدريبيةدورةالتركية،

يناير28-17فترةفيوذلك،"العيناتجمعأنشطة-القطنمجال

.بنغالديشدكا،في2022

لقطناألبحاثنازيليمعهدمنأكفاءمدربون التدريبيةالدورةوقدم

(CDB)القطنتنميةمجلسمنالقطنمجالفيخبيرا50لصالح

الجانبينالتدريبيةالدورةوغطت.بنغالديشفيالزراعةلوزارةالتابع

اتملؤسسفنيةزياراتأيضاوشملتللموضوع،والعمليالنظري 

لزراعيةاالبحوثمؤسسةأيبنغالديش،فياملعنيةالزراعيةالبحوث

ومعهدالزراعيةللبحوثسريبور ومركز(BARI)بنغالديشفي

لبحوثلبنغالديشومعهدكوشتيافيالزراعيةللبحوثبنغالديش

.رانجبور فيالزراعية

الجهودفياملساهمةفيالتدريبيةالدورةلهذهالرئيس يالهدفوتمثل

القطنجإنتالزيادةبنغالديشفيالقطنتنميةمجلسيبذلهاالتي

دورةالوتمحورت.إنتاجيةاألقلالزراعيةاألراض يفيخاصةاملحلي

جزيئيةالالكاشفاتأجيالقبيلمنتقنيةمواضيعحول التدريبية

يفاملستخدمةاألنسجةزراعةوطرق االستنبات،فياملستخدمة

جنةاأل إنقاذوتقنياتالقطن،فياالستنباتوسرعةاالستنبات،

.وتطبيقاتها

Reverse)الفنيالتعاون  Linkage)بنغالديشلصالح:
القطنأصنافتطوير 

ستانباكبينالفنيالتعاون مشروعإطار فيتدريبيةدورات
‘الزالزل رصدمجالفياألبحاث’حول وتركيا

Reverse)الفنيالتعاون مشروعإطارفي Linkage)اوتركيباكستانبين

دوراتثالثسيسركنظم،"الزالزل رصدمجالفياألبحاث"حول 

للتنميةاإلسالميالبنكمعبالتعاون وذلكمتزامن،وقتفيتدريبية

(IsDB)التركيةوالتنسيقالتعاون ووكالة(TIKA)لألبحاثمرمرةومركز

TÜBİTAK)تركيافيوالتكنولوجيالعلميالبحثملجلسالتابع MRC)

التدريبيةالدوراتوهذه.(PMD)الباكستانيةالجويةاألرصادوإدارة

جمع:(GPS)املواقعلتحديدالعامليالنظام"حول تدريبيةدورة:كاآلتي

اتبيانوتحليلمعالجة"حول تدريبيةودورة،"البياناتومعالجة

ومعالجةجمع:املواقعتصنيف"حول تدريبيةودورة،"الزالزل 

مرمرةمركزرمقفيالتدريبيةللدوراتاألولىاملرحلةونفذت."البيانات

كوجايلي،-زهغبفيوالتكنولوجيالعلميالبحثملجلسالتابعلألبحاث

.2022أبريل01-مارس15فترةخاللتركيا،

حاثلألبمرمرةمركزمنأكفاءمدربون التدريبيةالدوراتهذهوقدم

توغط.الباكستانيةالجويةاألرصادإدارةمنمستفيدا12لصالح

فيبماللمواضيع،والعمليةالنظريةالجوانبمنمجموعةالدورات

.ةميدانيوزياراتالبياناتمعالجةبشأنتطبيقيةأنشطةذلك

الجهوديفاملساهمةفيالتدريبيةالدوراتلهذهالعامالهدفويتمثل

قدراتعزيزتسبيلفيالباكستانيةالجويةاألرصادإدارةتبذلهاالتي

.مخاطرهاوتقييمعنهاوالكشفالزالزل رصدفيباكستان
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مشاريع سيسرك املمولة من طرف الكومسيك

وأعلنالتقييمعملية(CCO)الكومسيكتنسيقمكتبأكملاملشاريع،لتمويلالكومسيكآلليةمشاريعمقترحاتلتقديمالتاسعالنداءإطارفي

تعاون مجاالتثالثةارإطفيوقدمهاسيسركأعدهامشاريعثالثةأنوتبين.املعنيالتمويلستتلقىالتيالناجحةللمشاريعالنهائيةالقائمةعن

:وهي،2022لعامالتنفيذفترةفيللتمويلمؤهلةالكومسيكالستراتيجيةمختلفة

اإلسالميعاون التمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالنقلقطاعفيوالخاصالعامالقطاعينبينللشراكاتالتنظيمياإلطارتحسين•

اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفي(PES)العامةالتوظيفخدماتفعاليةلتحسيناملعلوماتتكنولوجياحلول تعزيز•

اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفياإلسالميالتمويلوترويجاملاليةالثقافةتعزيز•

فياملؤسسيةدراتوالقالبشريةاملواردتعزيزبهدفاألعضاءالبلدانفيالصلةذاتالوطنيةاملؤسساتمعبالتعاون املشاريعهذهصممتوقد

.المياإلسالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانفيوالتمويلالفقرحدةمنوالتخفيفواالتصاالت،النقلمجاالتفيالتعاون إطار

آليةإطار يفمشاريعباقتراحاملتعلقالتاسعللنداءالنهائيةالقائمةفيمدرجةسيسركقدمهامشاريعثالثة
املشاريعلتمويلالكومسيك

الشبكات

فييةالوطناملؤسساتبينللتقريبجبارةجهوداسيسركيبذل

تلفمخفيالعاملةاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدان

ثيقةو تعاون عالقاتإقامةبهدفواالقتصاديةاالجتماعيةاملجاالت

اريعومشمبادراتوإطالقوالخبراتاملعارفوتبادلمشاركةبغية

.للتعاون شبكاتإقامةترومالتياملركزآليةخاللمنمشتركةوبرامج

الشبكاتهبهذاملتعلقةاالحتياجاتتحليلعلىسنويااملركزويعمل

هاتجمعوثيقتعاون ظلفيللتواصلاجتماعاتيعقدبعدهاثم

يسركسويشرف.الصلةذاتباملؤسساتالخاصةالوطنيةاالتصال

إلسالمياالتعاون منظمةشبكةأيرئيسيتين،شبكتينعلىحاليا

التعاون منظمةوشبكة(OIC-OSHNET)املهنيةوالصحةللسالمة

.(OIC-PESNET)العامةالتوظيفلخدماتاإلسالمي

حةوالصللسالمةاإلسالميالتعاون منظمةشبكة
(OIC-OSHNET)املهنية

علقيتفيماالعملمجالفيالتفتيش"حول تدريبيةدورة
"الرسميغير والقطاعواملتوسطةالصغيرةباملشاريع

لصحةواللسالمةاإلسالميالتعاون منظمةشبكةعملخطةإطارفي

املهنيةوالصحةالسالمةإدارةنظمت،2022-2021لفترةاملهنية

(DOSH)التفتيش"حول تدريبيةدورةاملاليزيةالبشريةاملواردبوزارة

والقطاعةواملتوسطالصغيرةباملشاريعيتعلقفيماالعملمجالفي

لعقدإلكترونيةمنصةخاللمن2022مارس10-08في"الرسميغير

.بعدعناملؤتمرات

سالمةالإدارةمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةتقديمعلىوسهر

منمشاركا32لصالحاملاليزيةالبشريةاملواردبوزارةاملهنيةوالصحة

عضودولة19في(OSH)املهنيةوالصحةللسالمةالوطنيةالسلطات

الفنيةتالقدراتعزيزفيهدفهاوتمثل.اإلسالميالتعاون منظمةفي

فياءاألعضالبلدانفياملهنيةوالسالمةوالصحةالعململفتش ي

المةالسإدارةأنظمةتنفيذكيفيةحول اإلسالميالتعاون منظمة

ومناقشة(SMEs)واملتوسطةالصغيرةللمشاريعاملهنيةوالصحة

اياالقضجانبإلىفيهااملهنيةوالصحةالسالمةوآفاقتحديات

هنيةاملوالصحةالسالمةممارساتمثلالصلة،ذاتاألخرى الناشئة

.4.0الصناعيةوالثورةالجديدالوضعظلفي
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حةوالصللسالمةاإلسالميالتعاون منظمةشبكةعملإطارفي

املديريةنظمت،2022-2021لفترةعملهاخطةمعوتماشيااملهنية

العمللوزارةالتابعة(DGOSH)املهنيةوالصحةللسالمةالعامة

الشبكة،أمانةبصفتهاالتركية،الجمهوريةفياالجتماعيوالضمان

مةالسال ثقافةتعزيزبشأنالعامليةاالتجاهات"حول عملورشة

منصةخاللمن2022مارس31-30فترةفي"املهنيةوالصحة

،سيسركووفر.الفيديوطريقعناالجتماعاتلعقدمخصصة

لسالمةلاإلسالميالتعاون منظمةلشبكةالفنياملنسقبصفته

ورشةيملتنظالضروري الفنيوالدعمالتسهيالتاملهنية،والصحة

.العمل

ةللسالمالعامةاملديريةمنمختصون خبراءالعملورشةوقدم

ياالجتماعوالضمانالعمللوزارةالتابعة(DGOSH)املهنيةوالصحة

الوطنيةالسلطاتمنمشاركا65لصالحالتركيةالجمهوريةفي

التعاون منظمةفيعضوابلدا21فياملهنيةوالصحةللسالمة

.اإلسالمي

ملوضوعابشأناملعرفيةاألدواتتبادلفيالرئيس يهدفهاوتمثل

واماألعخاللالعامليةالساحةشهدتهاالتيالتحوالتومناقشة

.السالمةةوثقافاملهنيةوالسالمةالصحةأنظمةفياملاضيةالقليلة

لرفعهابعينبلدانتجاربملشاركةجلساتأيضاالورشةوتضمنت

صحةالثقافةبتعزيزاملتعلقةالعامليةاالتجاهاتبشأنالوعي

.املجالهذافيالقائمةوالتحدياتاملهنيةوالسالمة

.

ثقافةتعزيز بشأنالعامليةاالتجاهات’حول عملورشة
‘املهنيةوالصحةالسالمة

"املصدرالحيوانيةاملهنيةاألمراض"تدريبيةدورة

دراملصالحيوانيةاألمراضتفش يعنعامةملحةلتقديموهدفت

فياملصدرالحيوانيةاألمراضعلىخاصبشكلالتركيزمعوانتقالها،

الصحةبخصوصقلقملصدرتشكيلهاسببوتفسيرالعملأماكن

األمراضالتدريبعرضذلك،إلىوباإلضافة.معينةمهنفيوالسالمة

عنسؤولةاملالبيولوجيةوالعواملالشائعةاملصدرالحيوانيةاملهنية

املحتملةيةالصحواآلثاروحدوثه،انتقاله،وسبلاملرض،فيالتسبب

تمثلوالتيملالعفيتتمالتيواألنشطةاملهنناقشكما.عنهاملترتبة

إلىافةباإلضاملصدر،الحيوانيةباألمراضلإلصابةمتزايداخطرا

ذههمنللحداتخاذهايمكنالتيالرئيسيةالوقائيةالتدابير

.املخاطر

‘العملسوق أبحاثمنهجيات’حول تدريبيةدورة

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

عامةالالتوظيفلخدماتاإلسالميالتعاون منظمةشبكةإطارفي

وكالةنظمت،2022-2021لفترةالشبكةعملخطةمعوتماشا

ةتدريبيدورةالشبكة،رئيسبصفتها،)İŞKUR)التركيةالتوظيف

من2022مارس29و28يومي"العملسوق أبحاثمنهجيات"حول 

سيسرك،ووفر.بعدعنمؤتمراتلعقدإلكترونيةمنصةخالل

يفالتوظلخدماتاإلسالميالتعاون منظمةشبكةأمانةبصفته

.بالتدريلتنظيمالضروري الفنيوالدعمالتسهيالتالعامة،

كيةالتر التوظيفوكالةمنمختصون خبراءتوفيرهاعلىوسهر

(İŞKUR)التوظيفخدماتسلطات/وكاالتمنمشاركا127لصالح

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوابلدا27فيالوطنيةالعامة

.

حةوالصللسالمةاإلسالميالتعاون منظمةشبكةعملإطارفي

املديريةنظمت،2022-2021لفترةعملهاخطةمعوتماشيااملهنية

العمللوزارةالتابعة(DGOSH)املهنيةوالصحةللسالمةالعامة

الشبكة،أمانةبصفتهاالتركية،الجمهوريةفياالجتماعيوالضمان

22-21ترةففي"املصدرالحيوانيةاملهنيةاألمراض"حول تدريبيةدورة

طريقعناالجتماعاتلعقدمخصصةمنصةخاللمن2022يونيو

نظمةملشبكةالفنياملنسقبصفتهسيسرك،ووفر.الفيديو

الفنيالدعمو التسهيالتاملهنية،والصحةللسالمةاإلسالميالتعاون 

.التدريبلتنظيمالضروري 

سالمةللالعامةاملديريةمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةوقدم

ياالجتماعوالضمانالعمللوزارةالتابعة(DGOSH)املهنيةوالصحة

الوطنيةالسلطاتمنمشاركا73لصالحالتركيةالجمهوريةفي

التعاون منظمةفيعضوابلدا22فياملهنيةوالصحةللسالمة

.اإلسالمي
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‘ناملهاجريفئةمنالعاملةالقوى إدارة’حول تدريبيةدورة

لعامةاالتوظيفلخدماتاإلسالميالتعاون منظمةشبكةإطارفي

وكالةنظمت،2022-2021لفترةالشبكةعملخطةمعوتماشا

يةتدريبدورةالشبكة،رئيسبصفتها،)İŞKUR)التركيةالتوظيف

مايو26-24فترةفي"املهاجرينفئةمنالعاملةالقوى إدارة"حول 

.بعدعناملؤتمراتلعقدمخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2022

ياإلسالمالتعاون منظمةشبكةأمانةبصفتهسيسرك،ووفر

ي الضرور الفنيوالدعمالتسهيالتالعامة،التوظيفلخدمات

.التدريبلتنظيم

التوظيفوكالةمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةقدموقد

ةالتابعالدوليةالعاملةللقوى العامةواملديرية(İŞKUR)التركية

69الحلصالتركيةالجمهوريةفياالجتماعيوالضمانالعمللوزارة

وظيفالتبخدماتاملعنيةالوطنيةالسلطات/الوكاالتمنمشاركا

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوابلدا22في(PES)العامة

عنعامةرةصو تقديمفيالتدريبيةالدورةمنالرئيس يالهدفوتمثل

ةالفنيالقدراتوتعزيزاملهاجرينفئةمنالعاملةالقوى إدارة

ماك.الدوليةالعاملةالقوى إدارةجوانبمختلففيللمشاركين

الناجحةالتدريبيةواألنشطةواملشاريعالبرامجعنعامةملحةقدمت

املهاجرينلصالح(İŞKUR)التركيةالتوظيفوكالةأجرتهاالتي

.العملسوق فيمشاركتهموتعزيزمهاراتهملتطوير

لعملاسوق أبحاثحول رؤىتقديمفيالرئيسيةأهدافهاوتمثلت
(LMR)عنيةاملالسلطاتبهاتضطلعالتيمراحلهامختلفوشرح

علىاملشاركينعرفتكما.(PES)الوطنيةالعامةالتوظيفبخدمات
لبحثامستوى علىالقائمةوالتحدياتالناشئةالعملسوق قضايا

يباألسالبمختلفمعرفتهموعززتالتخصصاتمتعددإطارفي
شكلبالتدريبيةالدورةوركزت.العملسوق أبحاثفياملستخدمة

بيلسعلىذلكفيبماالصلة،ذاتالفنيةاملواضيععلىأساس ي
ثوالبحالعمل،سوق مجالفيالبحثأساليبالحصر،الاملثال
لعمل،اعنللعاطلينالتعريفيةامللفاتبمستودعيتعلقفيما

.عملالسوق منعملعنالباحثينبتوقعاتيتعلقفيماوالبحث

اإللكترونيةالبوابات

كترونيةاإللالبواباتمنعددوصيانةتطويربمهمةسيسركيضطلع

سالمياإل التعاون منظمةمحافلفياملتخذةالقراراتمعيتماش ىبما

ينباملعارفوتبادلوالتعاون التواصلتعزيزبهدفالصلةذات

اتالبوابفهذه.املنظمةفياألعضاءالدول فياملعنيةالجهات

املجاالتفياملعلوماتلتبادلالرئيسيةاملنصاتبمثابةاإللكترونية

لجميعمكتبةتمثلأنهاكمااألنشطة،تنسيقوتسهلالصلة،ذات

فييسركسويستضيف.املجاالتبهذهاملتعلقةوالتقاريراملنشورات

سالمياإل التعاون منظمةلشبكةاإللكترونيةالبوابةالراهنالوقت

املواردشأنباإلسالميالتعاون منظمةوبوابةاملهنيةوالصحةللسالمة

منظمةوبوابةالصحةبشأناإلسالميالتعاون منظمةوبوابةاملائية

جميعهاهاعلياالطالعيمكنالتيالتبغ،منللتحرر اإلسالميالتعاون 

/https://www.sesric.org:سيسركموقعخاللمن

التدريبو املنهيللتعليماإلسالميالتعاون منظمةبرنامج
(OIC-VET)

والتدريبياملنهللتعليماإلسالميالتعاون منظمةبرنامجسيسركطور 

(OIC-VET)علىللتغلبوتشجيعهااألعضاءالدول جهودلدعم

واملنهينيالفوالتدريبالتعليممجالفيالقائمةواملعيقاتالتحديات

(TVET).التعليمأنظمةجودةتحسينإلىالبرنامجهذاويهدف

تطويرفيمةاملساهوبالتالياملنظمة،دول فيواملنهيالفنيوالتدريب

منظمةرنامجبأنشطةوتنفذ.التنافسيةبقدراتهاوالنهوضاقتصاداتها

األساليب،منعددخاللمنوالتدريباملنهيللتعليماإلسالميالتعاون 

لتدريبيةاالعملوورشاتاملدربينلصالحالتدريبيةالدوراتذلكومن

األنشطةبعضيليوفيما.اإلنترنتعبروالندواتالتدريبيةوالدورات

:النظرقيدالفترةخاللاملنفذة

تعليمالمؤسساتبينالتعاون تعزيز ’حول تدريبيةعملورشة
طوير تأجلمنالصناعيةواألوساطواملنهيالفنيوالتدريب

‘فعالةمناهج

-OIC)لتدريبوااملنهيللتعليماإلسالميالتعاون منظمةبرنامجإطارفي
VET)ن التعاو ملنظمةاالستراتيجيةالطريقخارطةمعوتماشيا

،2025-2020ةلفتر واملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجالفياإلسالمي
سساتمؤ بينالتعاون تعزيز"حول تدريبيةعملورشةسيسركنظم

تطويرلأجمنالصناعيةواألوساطواملنهيالفنيوالتدريبالتعليم
إلكترونيةمنصةخاللمن2022فبراير23-21فترةفي"فعالةمناهج

.بعدعناملؤتمراتلعقدمخصصة

https://www.sesric.org/
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لفنياالتعليمقسممنمختصون خبراءالتدريبيةالعملورشةوقدم

منتنفيذياومديراخبيرا106لصالحاملاليزيةالتعليموزارةفيواملنهي

ذاتنيةالوطواملؤسساتواملنهيالفنيوالتدريبالتعليممؤسسات

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضودولة25منالصلة

ملعارفاتبادلفيالتدريبيةالعملورشةمنالرئيس يالهدفوتمثل

تمؤسسابينفعالتعاون إقامةفياملمارساتوأفضلوالخبرات

منهجتطويربهدفالصناعيةواألوساطواملنهيالفنيوالتدريبالتعليم

نامجبر /منهجتطويروإجراءاتآلياتحول رؤىوفرتكما.فعالدراس ي

.العملوق سمتطلباتمعيتماش ىبمافائقةبعنايةمصمممنهيدراس ي

‘للنظامفعالةإدارةأجلمنواملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجالفيالرشيدةالحوكمةتعزيز ’حول تدريبيةدورة

لتدريبوااملنهيللتعليماإلسالميالتعاون منظمةبرنامجإطارفي

فيسالمياإل التعاون ملنظمةاالستراتيجيةالطريقخارطةمعوتماشيا

سيسركنظم،2025-2020لفترةواملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجال

جمهوريةفياوالتكنولوجيواألبحاثوالثقافةالتعليموزارةمعبالتعاون 

فيلرشيدةاالحوكمةتعزيز"حول اإلنترنتعبرتدريبيةدورةإندونيسيا

،"نظامللفعالةإدارةأجلمنواملنهيالفنيوالتدريبالتعليممجال

مخصصةإلكترونيةمنصةخاللمن2022مايو12-10فترةفيوذلك

.بعدعناالجتماعاتلعقد

لصالحةاملذكور الوزارةمنمختصون خبراءالتدريبيةالدورةهذهوقدم

التدريبو بالتعليماملعنيةالسلطاتمنتنفيذياومديراخبيرا110

بلدا22فيالصلةذاتالوطنيةواملؤسسات(TVET)واملنهيالفني

.اإلسالميالتعاون منظمةفيعضوا

بخصوصامةعملحةتقديمفيالتدريبيةللدورةالرئيس يالهدفوتمثل

تمدةاملعواألدواتوالوسائلالرشيدةللحوكمةأسسوضعممارسات

عليمالتألنظمةكفاءةوذاتفعالةإدارةأجلمنالسياساتلتطوير

شاركينللمفرصةإلتاحةأيضاهدفتكما.واملنهيالفنيوالتدريب

واإلدارةةالحوكمتحقيقبمساعياملتعلقةوالخبراتاملعارفلتبادل

خاللنموذلكواملنهي،الفنيوالتدريبالتعليممجالفيالرشيدة

بالسياسات،الصلةذاتاالتجاهاتأحدثعلىالضوءتسليط

احةاملتوالفرصالجيدةواملمارساتالقائمة،والقيودوالتحديات

.باملجالللنهوض

.
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1العدد ( 2022)43املجلد 

لىعالضوءتسلطبحثيةأوراقتسعةالعددهذايتضمن
سياسةوالاالستثماراتعلىاملترتبةاالنعكاساتمختلف
صادياالقتالنمويفسرهاسببيةبآثاراملصحوبةالعامة

.السياسيةواملؤسساتوالنقديةاملاليةوالسياسة

:خاللمناإلصدارهذاإلىالولوجللقراءويمكن

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

ISSN)والتنميةاالقتصاديالتعاون مجلة الدول بيناالقتصاديالتعاون بمجلةسابقاتعرفوالتي،(1308-7800
ISSN)اإلسالمية 0252-953X)،األصليةاالتاملقاملجلةوتستقبل.التنميةاقتصاداتمجالفيالتطبيقيللبحثمجلةهي

لألوراقخاصاتمامااهاملجلةوستولي.الناميةللدول املباشراالهتمامذاتاالجتماعيةواالقتصاديةاملواضيعتتناول التي
باللغةاملجلةدرتص.الناميةالدول بينوالفنياالقتصاديالتعاون نطاقوتوسيعتطويرإمكانياتتتناول التيالعلمية

،(SCOPUS)سكوبوسمستخلص/فهرسفيمسجلةوهي.عامكلمنوديسمبروسبتمبرويونيومارسفياإلنجليزية
األمريكيةيةاالقتصادللجمعيةاإللكترونيةوالببليوغرافياالعلميةاملجالتمقاالتواقتباسملوجزبياناتوقاعدة

(JEL/Econlit)،اإلنترنتعلىتامولتحكيمالنظراءملراجعةالخاضعةالتربويةالتعليميةواملنصة(i-Journals)،قاعدةوأكبر
.(i-Future)و،(i-Focus)االختراعاتوبراءاتاملؤتمراتووقائعاملجالتمقاالتواقتباسملوجزبيانات

مجلة التعاون االقتصادي والتنمية

2العدد(2022)43املجلد

واملالعتستكشفبحثيةأوراقتسعةالعددهذايتضمن
ويمكن.الناميةاالقتصاداتوكفاءةالقائمةاملحركة

لىعاملترتبةالتداعياتمنمختلفةمجموعةاستخالص
لهذهالتجريبيةالنتائجمنالعامةوالسياسةاالستثمار

.البحثيةاألوراق

:خاللمناإلصدارهذاإلىالولوجللقراءويمكن

https://www.sesric.org/publications-jecd-
articles-ar.php?jec_id=124

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