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مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية
واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية

ورشة عمل حول ’التحديات الناشئة في قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي واتجاهات تنمية القدرات في
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي‘

في إطار برنامج منظمة التعاون
اإلسالمي في مجال التعليم املنهي
والتدريب وتماشيا مع خارطة الطريق
االستراتيجية للمنظمة لفترة -2020
 ،2025نظم سيسرك ورشة عمل
بشأن "التحديات الناشئة في قطاع
التعليم والتدريب الفني واملنهي
واتجاهات تنمية القدرات في الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
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ورشة عمل تدريبية حول ’استراتيجيات التسويق للوجهات السياحية‘
نظم سيسرك ،بالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة
) ،(ICDTورشة عمل تدريبية افتراضيا حول "استراتيجيات
تسويق الوجهات السياحية" ،وذلك خالل فترة  04-02مارس
 2021من خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر
الفيديو .ونظمت ورشة العمل التدريبية في إطار برنامج
سيسرك لبناء القدرات في مجال السياحة وتماشيا مع
القرارات ذات الصلة بشأن تنمية السياحة الصادرة عن
الدورة الـ 47ملجلس وزراء خارجية الدول األعضاء في املنظمة
والدورة الوزارية للكومسيك ...

الـ 36للكومسيك...
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اإلحصاءات

ينظم املركز أنشطة تدريبية في إطار  23برنامجا
نشطا لبناء القدرات في قطاعات محددة .ويتم

تنفيذ هذه األنشطة من خالل أساليب مختلفة وفقا
لقدرات واحتياجات منظمة التعاون اإلسالمي ...

األبحاث

أعد سيسرك تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول
املرأة والتنمية لعام  2021تحت عنوان 'التقدم
املحرز نحو تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي من أجل النهوض باملرأة (األوباو)‘ كوثيقة
مرجعية فنية...

12

10

التدريب

إلى جانب قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون
اإلسالمي ،يستضيف سيسرك قاعدة بيانات حول
تفش ي جائحة كوفيد 19-في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي ،التي تقدم اإلحصاءات
والبيانات املرئية و...
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ورشة عمل حول ’التحديات
الناشئة في قطاع التعليم
والتدريب الفني واملنهي
و اتجاهات تنمية القدرات في
الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي‘
في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي
والتدريب وتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية لبرنامج
منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني
واملنهي لفترة  ،2025-2020نظم سيسرك ورشة عمل حول
"التحديات الناشئة في قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي
واتجاهات تنمية القدرات في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي" في الفترة ما بين  11و  14يناير  2021لصالح سلطات
التعليم والتدريب الفني واملنهي في الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي.
وتمثلت األهداف العامة لورشة العمل في تيسير عملية تبادل
الخبرات وأفضل املمارسات فيما بين السلطات ذات الصلة في
دول املنظمة بخصوص االتجاهات الناشئة في تعليم مدرس ي
قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي وتنمية القدرات.
وباإلضافة إلى ذلك ،تطرقت ورشة العمل للتحديات الناشئة
بسبب جائحة كوفيد ،19-مع التركيز على ضرورة تنمية املهارات
الرقمية واعتماد أنجع النهج لسد الثغرات القائمة على مستوى
املهارات .وهدفت الورشة أيضا إلى تعزيز إمكانيات التعاون في
هذه املجاالت فيما بين السلطات املعنية بالتعليم والتدريب
الفني واملنهي في دول املنظمة.
افتتحت ورشة العمل بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة السيد
نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك .وفي خطابه ،أكد سعادة
السيد نبيل دبور على أهمية تنظيم هذه الورشة من حيث
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مساهمتها ودعمها للجهود الجارية التي تبذلها السلطات املعنية
بالتعليم والتدريب الفني واملنهي في إطار استكشاف أنجع
االستراتيجيات ملكافحة التداعيات الناجمة عن تفش ي جائحة
كوفيد 19-التي أحدثت خلال على مستوى عملية تنمية املهارات
في كل أنحاء العالم.
وشملت جلسات الورشة عروضا رئيسية ألقاها متحدثون
بارزون يمثلون أربع منظمات دولية ومؤسسات تابعة ملنظمة
التعاون اإلسالمي :مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في
املجالين التقني واملنهي ( ،)UNESCO-UNEVOCومنظمة
العمل الدولية ،والجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا (،)IUT
وسيسرك .كما شارك ممثلو مؤسسات التعليم والتدريب
الفني واملنهي من تسع بلدان أعضاء في املنظمة تجارب هذه
البلدان وأفضل املمارسات لديها تحت أربع مواضيع رئيسية:
االستراتيجيات الحديثة في تعليم املدرسين في مجال
التعليم والتدريب الفني واملنهي واتجاهات تنمية القدرات،
أساليب تكييف املناهج وإدراج تكنولوجيا املعلومات في
أنظمة التعليم والتدريب الفني واملنهي،
التحديات املتواصلة في مجال التعليم والتدريب الفني
واملنهي وسبل االستجابة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
فرص التعاون بين الجهات الفاعلة في مجال التعليم
والتدريب الفني واملنهي من أجل بناء نظم مرنة.
وشكلت الورشة فرصة الجتماع  72خبيرا في مجال التعليم
والتدريب الفني واملنهي من  26بلدا عضوا في منظمة التعاون
اإلسالمي ملناقشة أنجع السبل والوسائل املمكنة للتصدي
للتحديات الناشئة والقضايا املتعلقة بتنمية القدرات التي
تواجهها مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي .وتناولت
املائدة املستديرة االفتراضية مسائل متعلقة بسبل املض ي
قدما وأكد املشاركون من خاللها على أهمية التعاون فيما بين
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وتبادل املعرفة سعيا نحو بناء
أنظمة مرنة لتحقيق األهداف ذات الصلة في خارطة الطريق
االستراتيجية لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي في مجال
التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة .2025-2020
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ورشة عمل
تدريبية حول
’استراتيجيات
التسويق
للوجهات
السياحية‘

نظم سيسرك ،بالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة
( ،)ICDTورشة عمل تدريبية افتراضيا حول "استراتيجيات تسويق
الوجهات السياحية" ،وذلك خالل فترة  04-02مارس  2021من
خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .ونظمت ورشة
العمل التدريبية في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال
السياحة وتماشيا مع القرارات ذات الصلة بشأن تنمية السياحة
الصادرة عن الدورة الـ 47ملجلس وزراء خارجية الدول األعضاء في
املنظمة والدورة الوزارية الـ 36للكومسيك ،املنعقدتين في شهر
نوفمبر من العام املنصرم.
وتمثل الهدف من تنظيم هذه الورشة في جمع الخبراء واملسؤولين
التنفيذيين في مجال السياحة من مختلف الهيئات الوطنية املعنية
بالسياحة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على
منصة واحدة بغرض تعزيز قدراتهم بخصوص تطوير سياسات
واستراتيجيات فعالة للتسويق للوجهات السياحية .وشكلت
الورشة فرصة لطرح مجموعة من الرؤى واآلراء للتوصل ملستوى
فهم أفضل بخصوص مختلف الجوانب املتعلقة بالتسويق
للوجهات السياحية ،بما في ذلك وضع االستراتيجيات وإدارة
الجهات الفاعلة والتمويل والتسويق القائم على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .كما جسدت ورشة العمل التدريبية منصة
لتبادل املعرفة وأفضل املمارسات وتيسير فرص التعاون بين
املشاركين لتعزيز التعاون فيما بين بلدان املنظمة في مجال
السياحة .وقد حضر هذه الورشة ما يقارب  100مشارك من 26
هيئة أو مجلسا حكوميا معنيا بشؤون السياحة وعدد من
املؤسسات الوطنية ذات الصلة في البلدان األعضاء في املنظمة
الستكشاف السبل املمكنة لوضع استراتيجيات فعالة للتسويق
للوجهات السياحية.
وافتتحت ورشة العمل بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة السيد نبيل
دبور ،املدير العام لسيسرك ،الذي شدد على أهمية العمل على
تطوير قطاع سياحي مستدام في بلدان املنظمة بهدف تعزيز
جهودها الرامية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية .وفي
عرض حديثه عن اإلمكانات السياحية الهائلة التي تزخر بها بلدان
املنظمة املتمثلة في مناطق الجذب الطبيعية واملعالم التاريخية
والثقافية والدينية ،أشار إلى ضرورة أن تعمل بلدان املنظمة على
تجاوز التحديات القائمة مثل عدم االستقرار السياس ي واألمني

ونقص االستثمارات في املجال وضعف البنية التحتية السياحية،
والتركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج والتسويق
السياحي .وفي ختام كلمته ،أطلع سعادة السيد دبور املشاركين
على عدد من األنشطة التي يضطلع بها سيسرك في مجال السياحة.
وسلط الضوء بشكل خاص على نماذج من أنشطة التدريب التي
يجريها سيسرك في إطار برنامجه لبناء القدرات في مجال السياحة
( )Tourism-CaBومجموعة من التقارير الفنية املرجعية
والدراسات البحثية التي تحلل الوضع الراهن املتعلق بتنمية
السياحة على مستوى بلدان املنظمة وتقترح إجراءات متعلقة
بالسياسات العامة.
وألقت كذلك سعادة السيدة لطيفة البوعبدالوي ،املدير العام
للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( ،)ICDTكلمة على مسامع
املشاركين في الجلسة االفتتاحية ،وبدورها شددت على أهمية
النهوض بقطاع السياحة في بلدان املنظمة استنادا إلى مختلف
القرارات واملحافل ذات الصلة باملجال.
وباإلضافة إلى ذلك ،تطرقت السيدة البوعبدالوي لتداعيات
جائحة كوفيد 19-التي طالت مجال السياحة على املستوى العاملي
بشكل عام ،وفي بلدان املنظمة على وجه الخصوص .وأكدت على
ضرورة أن يعمل سيسرك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة على
تعزيز عالقات التعاون القائمة بينهما سعيا للتخفيف من تداعيات
الجائحة ،وذلك من خالل اقتراح أنشطة أخرى حول أبرز املواضيع
املتعلقة بقطاع السياحة في دول منظمة التعاون اإلسالمي.
وعلى امتداد ثالثة أيام ،قدم محتويات ورشة العمل التدريبية
خبراء أكفاء من وزارة الثقافة والسياحة التركية ومؤسسة Dinar-
 Standardواملعهد الدولي لألبحاث والتدريب في مجال الحالل
املاليزي.
وقد تم التخطيط لهذه الورشة التدريبية بما يتماش ى مع حلول
التدريب االفتراض ي التي يقدمها سيسرك لالستفادة على نحو
أفضل من األنشطة التدريبية للمركز واإلبقاء على حماسة
املشاركين وانخراطهم في ظل هذه الفترة العصيبة املتمثلة في األزمة
العاملية املتعلقة بجائحة كوفيد.19-
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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 املنظمة.
وفي الفترة املمتدة ما بين يناير ويونيو  ،2021تم تجديد قاعدة البيانات
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بسمات جديدة وأضيف  164مؤشرا
جديدا في إطار فئات الزراعة والتجارة الدولية والحسابات القومية وأهداف
التنمية املستدامة ( )SDGالتي تتضمنها قاعدة البيانات ،األمر الذي زاد من
عدد املؤشرات اإلجمالية التي تستضيفها إلى  1.363ضمن  26فئة يعود
تاريخها إلى عام .1970يمكن الولوج إلى قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة
التعاون اإلسالمي من خالل https://www.sesric.org/oicstat.php

قاعدة بيانات حول جائحة كوفيد 19-لفائدة الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
يواصل سيسرك استضافة
قاعدة البيانات املتعلقة
بجائحة كوفيد 19-لفائدة
الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي التي تقدم
إحصاءات وبيانات مرئية
وعروضا خرائطية من خالل خريطة ثنائية األبعاد بشأن انتشار
جائحة كوفيد 19-يعود تاريخها إلى  25يناير .2020

خالل الفترة املمتدة ما بين يناير ويونيو  ،2021تمت إضافة
البيانات املتعلقة باللقاحات في  57دولة عضو في منظمة
التعاون اإلسالمي يعود تاريخها إلى  23ديسمبر  2020إلى قاعدة
البيانات.يتم تحديث قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة
كوفيد 19-يوميا ويمكن االطالع عليها من خالل:

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

قائمة خبراء اإلحصاء:

يتجلى دور قائمة خبراء اإلحصاء ( )ROSEفي عرض ملحة
شاملة عن املهنيين الذين يعملون في قطاع اإلحصاءات
الرسمية أو في القطاعات األخرى التي تقدم خدمات من شأنها
املساهمة في الجهود املبذولة من قبل الوكاالت ذات دور
إحصائي ضمني .تضم القائمة في الوقت الراهن ملفات تعريفية
لـ 850خبير في مجال اإلحصاء من البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي .وفي الفترة ما بين يناير ويونيو  ،2021سجل
 4خبراء جدد بياناتهم الشخصية في قائمة خبراء اإلحصاء
(.)ROSE
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وحدة ’هل تعلم‘ ()DYN؟
األشخاص ذوو اإلعاقة كنسبة مئوية من السكان املعنيين
في دول منظمة التعاون اإلسالمي
تعكس سلسلة هذه الوحدة حقائق مهمة متعلقة ببلدان منظمة
التعاون اإلسالمي بطريقة بسيطة وسهلة االستعمال .وقد نشر
سيسرك سلسلة ’هل تعلم‘ حول "األشخاص ذوي اإلعاقة كنسبة
مئوية من السكان املعنيين في دول منظمة التعاون اإلسالمي" في 12
مارس .2021

النسبة املئوية لأليام التي لم يتم فيها التعليم وجها لوجه
في املدارس أثناء فترة اإلغالق في الدول األعضاء بسبب
الجائحة ( 11مارس  2 – 2020فبراير)2021

يشكل نقص البيانات واملعلومات املتعلقة باإلعاقة إحدى املعوقات
الرئيسية في تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التي
تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة .وفي حالة بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي ،ال تتوفر أحدث البيانات عن النسبة املئوية لألشخاص
ذوي اإلعاقة في املجموع ،إال لدى  16من أصل  57بلدا.
وفي اإلجمال ،تتراوح النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة ما بين
 %0.4من مجموع السكان في قطر و  %13.3من مجموع السكان في
سورينام في مختلف بلدان املنظمة .وفي حين أن التقديرات في صفوف
الذكور أعلى في  8من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،فإنها أعلى في
الدول الـ 8املتبقية في صفوف اإلناث.
ومع ذلك ،ينبغي تفسير هذه التقديرات بحذر بسبب اختالف النهج
املستخدمة في تقدير وقياس اإلعاقة في جميع بلدان املنظمة .ولذلك،
ينبغي تحسين مستوى التعاون والتنسيق بين املؤسسات الدولية
والبلدان لقياس مدى انتشار اإلعاقة على األصعدة العاملية
واإلقليمية والوطنية.
ويمكن االطالع على وحدة ’هل تعلم‘ املعنية من خالل الرابط التالي:
https://www.sesric.org/DidYouKnow/doc/DYK_DISABILIT
Y_20210312.pdf

تمحورت سلسلة ’هل تعلم‘ الثانية التي نشرت خالل الفترة ما بين
يناير ويونيو  2021حول "النسبة املئوية لأليام التي لم يتم فيها
التعليم وجها لوجه في املدارس أثناء فترات اإلغالق في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي بسبب الجائحة ( 11مارس 2 - 2020
فبراير .")2021وصدرت هذه السلسلة يوم  9يونيو  2021بامللخص
التالي.
في الفترة ما بين  11مارس  2020و  2فبراير  ،2021فرض  55بلدا
عضو في منظمة التعاون اإلسالمي إغالق املدارس على مستوى البلد
بسبب جائحة كوفيد ،19-مما أثر على حوالي  400مليون طفل في
املدارس االبتدائية والثانوية .من بين هؤالء الـ 400مليون طالب ،أكثر
من  260مليون طالب في  24دولة بمنظمة التعاون اإلسالمي فاتهم
أكثر من نصف الصفوف الدراسية وجها لوجه منذ مارس .2020
وخالل الفترة قيد النظر ،بينما كانت املدارس مغلقة بالكامل في
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية والكويت ،كانت
مفتوحة بالكامل في تركمانستان وطاجيكستان .وقد كانت غالبية
دول املنظمة تواجه بالفعل تحديات جدية في تحقيق مقاصد الهدف
اإلنمائي ( 4ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع) حتى
قبل تفش ي الجائحة .ومع إعادة فتح املدارس ،من الضروري أن يعزز
كل من دول منظمة التعاون اإلسالمي وشركاء التنمية جهودهم
لضمان عدم تخلف أحد عن الركب كاستجابة لجائحة كوفيد.19-
يمكن االطالع على وحدة ’هل تعلم‘ املعنية من خالل الرابط التالي:
https://www.sesric.org/DidYouKnow/doc/DYK_SCHOOL
%20CLOSURES.pdf

يوليو 2021
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برنامج بناء القدرات اإلحصائية ()StatCaB
فيما بين يناير ويونيو  ،2021تم تنظيم
األنشطة اإلحصائية الثمانية التالية في إطار
برنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية
(.)StatCaB
 دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات السياحة‘ في فترة 21-18
يناير 2021
 دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات التجارة الدولية وميزان
املدفوعات‘ في فترة  11-8فبراير 2021
 دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’تحليل البيانات اإلحصائية‘ لصالح
املركز التربوي اإلقليمي لإليسيسكو في تشاد في فترة  19-17فبراير
2021
 دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات النقل‘ لصالح غينيا في
فترة  18-15مارس 2021
 دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات الجنسانية والفئات
السكانية الخاصة‘ لصالح أذربيجان في فترة  19-18مارس 2021
 دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات مجتمع املعلومات‘ خالل
فترة  24مايو 2021
 دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات الهدف اإلنمائي ( 1القضاء
على الفقر)‘ خالل فترة  27-25مايو 2021
 دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات الهدف اإلنمائي ( 3الرفاه
والصحة الجيدة)‘ في فترة  04-01يونيو 2021
وما كانت لتتحقق هذه األنشطة التي سهر سيسرك على تيسيرها لوال
الدعم السخي الذي قدمته  6دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
لصالح  33دولة عضو أخرى .يمكن االطالع على املزيد من التفاصيل
حول برنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية واألنشطة املذكورة أعاله
على الرابط التاليhttps://www.oicstatcom.org/statcab.php :
فيما يلي صور أنشطة برنامج بناء القدرات اإلحصائية التي نظمها
سيسرك في الفترة ما بين يناير ويونيو .2021

دورة تدريبية إحصائية حول ’إحصاءات التجارة الدولية
وميزان املدفوعات‘ 11-8 ،فبراير 2021

دورة إحصائية حول ’تحليل البيانات اإلحصائية‘،
 19-17فبراير 2021

دورة تدريبية إحصائية حول ’إحصاءات النقل‘،
 18-15مارس 2021

ندوة عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات الهدف اإلنمائي  17 ،‘6مارس 2021

دورة تدريبية إحصائية حول ’إحصاءات السياحة‘،
 21-18يناير 2021
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وقد هدفت الورشة التدريبية إلى تقديم منهجيات جديدة لجمع
ومواءمة وتحليل بيانات التجارة في الخدمات للمشاركين ومساعدة
الجهات املكلفة بالتفاوض في مجال التجارة في الخدمات على محاولة
دخول أسواق جديدة باستخدام هذه البيانات بهدف تعزيز تجارة
الخدمات البينية مع تحقيق األهداف ذات الصلة لخطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي لعام  2025فضال عن أهداف التنمية املستدامة
دورة تدريبية إحصائية حول ’إحصاءات مجتمع املعلومات‘،
 27-24مايو 2021

ذات الصلة.
وقد غطت ورشة العمل التدريبية عبر اإلنترنت حول جمع البيانات
املتعلقة بالتجارة في الخدمات وتحليلها في الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي املواضيع التالية:
أهمية إحصاءات التجارة في الخدمات والتصنيفات ذات
الصلة؛

دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات الهدف اإلنمائي ( 1القضاء على الفقر)‘،
 27-25مايو 2021

تجارب املؤسسات اإلقليمية في جمع بيانات التجارة في
الخدمات؛
التحديات القائمة في قياس التجارة في الخدمات؛
تجارب البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشأن في
جمع بيانات التجارة في الخدمات وتحليلها؛ وتحليل بيانات
التجارة في الخدمات.
وخالل ورشة العمل التدريبية ،ترأس سيسرك الجلسة املخصصة
ملوضوع "أهمية إحصاءات التجارة في الخدمات والتصنيفات ذات

دورة تدريبية إحصائية حول ’مؤشرات الهدف اإلنمائي ( 3الرفاه والصحة الجيدة)‘،
 4-1يونيو 2021

ورش العمل اإلحصائية لسيسرك
ورشة عمل تدريبية حول "جمع البيانات املتعلقة بالتجارة
في الخدمات وتحليلها في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي"
نظم سيسرك بالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة ()ICDT
ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية (" )IsDBورشة عمل تدريبية
افتراضية حول جمع البيانات املتعلقة بالتجارة في الخدمات وتحليلها
في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في فترة 25-23
مارس  .2021وحضر الورشة حوالي  200مشارك من مكاتب اإلحصاء
الوطنية والبنوك املركزية ووزارات التجارة في  36دولة عضو في
منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى ممثلين عن املنظمات الدولية
بما في ذلك املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي ( )IOFSومركز التجارة
الدولية ( )ITCومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (،)UNCTAD
وشعبة اإلحصاء باألمم املتحدة ( ،)UNSDومنظمة التجارة العاملية
(.)WTO

الصلة" وقدم عرضا خالل جلسة "تجارب املؤسسات اإلقليمية في
جمع بيانات التجارة في الخدمات".
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ورشة عمل حول "التنسيق على مستوى
النظم اإلحصائية الوطنية"
نظم سيسرك ،بصفته أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون
اإلسالمية ،ورشة عمل حول "التنسيق داخل األنظمة اإلحصائية
الوطنية ( ")NSSsبالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة
( ،)UNSDوالشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي
والعشرين ( ،)PARIS21لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا ( ،)UNESCWAولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
( )UNECEفي الفترة ما بين  15و  17يونيو  2021افتراضيا من خالل
منصة لعقد املؤتمرات عن بعد بمشاركة مكاتب اإلحصاء الوطنية
لدول منظمة التعاون اإلسالمي.
وتمثل هدف ورشة العمل ،املنظمة في إطار برنامج العمل لفترة
 2025-2021للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي  ،2030في
تسهيل تبادل املمارسات الجيدة بين دول املنظمة واالستفادة من
التحديات املحتملة التي ينبغي أخذها في االعتبار من أجل التنسيق
الفعال والكفؤ ضمن األنظمة اإلحصائية الوطنية في دول منظمة
التعاون اإلسالمي.
وشملت الورشة التدريبية املواضيع التالية:
اإلحصاءات الرسمية والنظم اإلحصائية الوطنية :املفاهيم
واملبادئ الرئيسية
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ورشة عمل حول "استخدام السجالت اإلدارية
لتعدادات السكان واملساكن"

نظم سيسرك ورشة عمل حول "استخدام السجالت اإلدارية
لتعدادات السكان واملساكن" ،وذلك بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات
في األمم املتحدة ( )UNSDخالل فترة  30-29يونيو  2021من خالل
منصة لعقد املؤتمرات عن بعد بمشاركة مكاتب اإلحصاء الوطنية
من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

القيادة والتنسيق داخل األنظمة اإلحصائية الوطنية

وتهدف الورشة إلى التركيز على أهم االعتبارات واملتطلبات الالزم

التنسيق داخل األنظمة اإلحصائية الوطنية :ملاذا وكيف؟

مراعاتها في عملية االنتقال من أسلوب التعداد التقليدي إلى

اإلشراف على البيانات :إدارة البيانات خارج األنظمة
اإلحصائية الوطنية

منهجيات التعداد البديلة التي تشمل على استخدام السجالت

التجارب القطرية في مجال التنسيق داخل األنظمة
اإلحصائية الوطنية واإلشراف على البيانات

اإلدارية وبناء القدرات املؤسسية والبنية التحتية لصون السجالت
اإلحصائية من أجل التنفيذ الناجح لتعدادات السكان واملساكن.
وشملت الورشة التدريبية املواضيع التالية:
الشروط األساسية الستخدام السجالت اإلدارية في إجراء
تعدادات السكان واملساكن
إحداث سجالت أساس لالنتقال إلى أسلوب التعداد املركب
أو القائم على السجالت
تطوير سجالت إحصائية شاملة وموثوقة للتعدادات
ولدمجها مع بيانات املسح
تقييم جودة البيانات والتواصل مع أصحاب السجالت
لتحسين الجودة

يوليو 2021

سلسلة ندوات سيسرك عبراإلنترنت لتبادل
الخبرات اإلحصائية
أكدت الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
( ،)OIC-StatComاملنعقدة افتراضيا في الفترة ما بين  28سبتمبر و
 01أكتوبر  ،2020على أهمية التعلم من خبرات أعضاء اللجنة
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي وممارساتها الفضلى ،وبالتالي
طلبت من سيسرك ،بصفته األمانة العامة للجنة اإلحصائية،
مواصلة دعمه لجهود أعضاء اللجنة من خالل تسهيل تبادل املعارف
من أجل إنتاج بيانات عالية الجودة.
وبناء على ذلك ،أطلق سيسرك عام  2020سلسلة ندوات عبر
اإلنترنت حول تبادل الخبرات اإلحصائية ( https://www.
 )oicstatcom.org/webinar-series.phpالتي ستتاح من خاللها
الفرصة ملكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي والوحدات اإلحصائية التابعة للوكاالت الدولية
ذات الصلة إلطالع املشاركين على تجاربها في املجاالت اإلحصائية التي
تحظى باالهتمام املشترك.
في الفترة ما بين يناير ويونيو  ،2021نظم سيسرك  12ندوة عبر
اإلنترنت:
ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات البحث والتطوير التجريبي‘
يوم  7يناير 2021
ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات االبتكار‘ يوم  21يناير 2021
ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات وتعدادات السكان‘ يوم 22
فبراير 2021
ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات السياحة‘ يوم  24فبراير
2021
ندوة عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات الهدف اإلنمائي  ‘6يوم 17
مارس 2021
ندوة عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات الهدف اإلنمائي  ‘9يوم 18
مارس 2021
ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات التجارة الدولية في السلع‘
يوم  06أبريل 2021
ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات التجارة الدولية في
الخدمات‘ يوم  13أبريل 2021
ندوة عبر اإلنترنت حول ’أساليب قياس الهدف اإلنمائي 11
والخطة الحضرية الجديدة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي‘
يوم  30مايو 2021
ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات املركبات وحجم حركة املرور
وحوادث السير‘ يوم  3يونيو 2021
ندوة عبر اإلنترنت حول ’تطبيقات البيانات الضخمة واستخدام
مصادر البيانات غير التقليدية وأساليبها من أجل اإلحصاءات
الرسمية‘ يوم  10يونيو 2021
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ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات االستثمار األجنبي املباشر
( )FDIفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي‘ يوم  28يونيو .2021
وفيما يلي صور الندوات الشبكية التي نظمها سيسرك في الفترة ما بين
يناير ويونيو .2021

ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات البحث والتطوير التجريبي‘،
 7يناير 2021

ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات االبتكار‘ ،يوم  21يناير 2021

ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات وتعدادات السكان‘،
 22فبراير 2021

ندوة عبر اإلنترنت حول ’إحصاءات السياحة‘ ،يوم  24فبراير 2021
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ندوة عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات الهدف اإلنمائي  17 ،‘6مارس 2021

ندوة عبر اإلنترنت حول ’مؤشرات الهدف اإلنمائي  18 ،‘9مارس 2021

اجتماع املتابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة
التعاون اإلسالمي ()OIC-STATCOM

يوليو 2021

وبدأ االجتماع بمالحظات افتتاحية أدلى بها كل من سعادة السيد نبيل
دبور ،املدير العام لسيسرك ،وسعادة السيد نياكاس ي م .ب .سانيانغ،
كبير اإلحصائيين في مكتب اإلحصاء الغامبي ( )GBoSورئيس الدورة
التاسعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي .وبصفته أمانة
اللجنة اإلحصائية للمنظمة ،قدم سيسرك عرضا حول عملية املتابعة
الخاصة بتنفيذ القرارات املعتمدة من قبل الدورة التاسعة للجنة ،التي
عقدت افتراضيا في أكتوبر  2020واألعمال التحضيرية للدورة العاشرة
املقبلة.
وقد ناقش املشاركون واتفقوا على املواضيع التالية:
 تشكيلة أعضاء مكتب الدورة العاشرة املقبلة للجنة اإلحصائية
ملنظمة التعاون اإلسالمي ،التي تعكس التوزيع الجغرافي
للمجموعات الرسمية الثالث للمنظمة (املجموعات العربية
واألفريقية واآلسيوية) على النحو التالي :الرئيس :تونس (املجموعة
العربية ملنظمة التعاون اإلسالمي) ،نائب الرئيس :باكستان
(املجموعة اآلسوية ملنظمة التعاون اإلسالمي) ،نائب الرئيس:
أوغندا (املجموعة األفريقية ملنظمة التعاون اإلسالمي) ،نائب
الرئيس :فلسطين (دائم) ،واملقرر :سيسرك (دائم).
 وفيما يلي ،ترد مواضيع بنود جدول أعمال الدورة العاشرة املقبلة
للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي:





جولة  2020من البرنامج العاملي لتعدادات السكان
واملساكن :تحرير بيانات تعدادات السكان واملساكن.
أهداف التنمية املستدامة :رصد مؤشرات الهدف اإلنمائي 3
(الرفاه والصحة الجيدة) وإعداد تقرير بشأنها.
تنمية القدرات اإلحصائية :الجهود املبذولة للحفاظ على
تنمية القدرات اإلحصائية في ظل جائحة كوفيد.19-
آلية تنفيذ ومتابعة الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية
للمنظمة لعام  2030وبرنامج عملها للفترة .2025-2021

 آلية املتابعة لتقديم التقارير عن التقدم املحرز في تنفيذ الرؤية
نظم سيسرك ،بصفته األمانة العامة للجنة اإلحصائية ملنظمة

االستراتيجية للجنة اإلحصائية للمنظمة لعام  2030وبرنامج

التعاون اإلسالمي ( ،)OIC-StatComاجتماع املتابعة للدورة التاسعة

عملها للفترة .2025-2021

للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي يوم  25فبراير  2021على

 وفيما يلي ،يرد كل من تاريخ ومكان انعقاد الدورة العاشرة املقبلة

هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين للجنة اإلحصائية لألمم

للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :افتراضيا من خالل

املتحدة .وحضر االجتماع  59مندوبا من املكاتب اإلحصائية الوطنية

منصة إلكترونية لعقد مؤتمرات عبر الفيديو في فترة  7-5أكتوبر

( )NSOمن  28بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي فضال عن
ممثلي األمانة العامة للمنظمة والبنك اإلسالمي للتنمية.

.2021
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة https://www.sesric.org/

event-detail.php?id=2469
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التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية
الفريق الفرعي املعني بالتدريب في مجال اإلحصاءات الجنسانية
()SGGST

تدريب للمدربين على اإلحصاءات الجنسانية لرصد أهداف التنمية املستدامة،
 10مايو 2021

شرك سيسرك في تدريب املدربين على اإلحصاءات الجنسانية لرصد
أهداف التنمية املستدامة الذي نظمه كل من مكتب هيئة األمم
املتحدة اإلقليمي للمرأة في آسيا واملحيط الهادئ ومعهد األمم املتحدة
اإلحصائي آلسيا واملحيط الهادئ في فترات  11-10و  27-26مايو
وكذلك  15-14و  29-28يونيو .2021
ويهدف التدريب االفتراض ي للمدربين إلى إتاحة املشاركين فرصة
استيعاب املواد املدرجة في املناهج بشكل أفضل .وباإلضافة إلى ذلك،
ومن أجل مساعدة املتعلمين على فهم بعض املواد املدرجة في املناهج
التدريبية فهما أفضل ،وفي ضوء القيود التي تفرضها جائحة كوفيد-
 19على التدريب وجها لوجه ،اشترك كل من هيئة األمم املتحدة للمرأة
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ ومعهد األمم
املتحدة اإلحصائي آلسيا واملحيط الهادئ في تطوير مواد التعليم
اإللكتروني ذات الصلة ( https://siap-elearning.org/course/
.)view.php?id=102
وللذكر ،تم إنشاء الفريق الفرعي املعني بالتدريب في مجال اإلحصاءات
الجنسانية ( ،)SGGSTالذي يعتبر هيئة فرعية داخل شبكة تنسيق
التدريب اإلحصائي في آسيا واملحيط الهادئ في عام  2018لدعم
املكاتب اإلحصائية الوطنية في املنطقة الكتساب القدرات اإلحصائية
الالزمة إلنتاج واستخدام اإلحصاءات الجنسانية بشكل فعال ،وذلك
لتتبع التقدم املحرز على مستوى أهداف التنمية املستدامة .ويعد
سيسرك عضوا رسميا في الفريق الفرعي املعني بالتدريب في مجال
اإلحصاءات الجنسانية منذ  15نوفمبر .2018
لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية ()CCSA
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شارك سيسرك في الدورة السابعة والثالثين للجنة تنسيق األنشطة
اإلحصائية ( )CCSAالتي عقدت افتراضيا يوم  26فبراير  .2021وخالل
ُ
الدورة ،قدم تقرير عن األنشطة املتعلقة بفريق العمل املعني بمسوح األسر
املعيشية ،وفريق العمل العاملي املعني بالبيانات الضخمة لإلحصاءات
الرسمية ،وفريق الخبراء املشترك بين الوكاالت املعني بمؤشرات التنمية
املستدامة ،والفريق رفيع املستوى املعني بالشراكة والتنسيق وبناء
القدرات.
وتتمثل مهمة لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية ،وهي هيئة عاملية مكونة
من  45منظمة دولية وفوق وطنية ،في توفير اإلحصاءات الرسمية الدولية
في سياق املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية ،والتي تتوفر على
قسم دائم مضمن خاص باإلحصاء في بنيتها وعلى تواصل منتظم مع
البلدان .وقد أصبح سيسرك عضوا بهذه اللجنة عام .2006
شبكة األمم املتحدة العاملية ملؤسسات التدريب اإلحصائي ()GIST

االجتماع السنوي للشبكة العاملية ملؤسسات التدريب اإلحصائي (،)GIST
يوم  9فبراير 2021

شارك سيسرك في االجتماع السنوي للشبكة العاملية ملؤسسات التدريب
اإلحصائي ( )GISTيوم  9فبراير  .2021وفي هذا االجتماع ،نوقشت أعمال
الشبكة املضطلع بها في العام املاض ي واتجاهاتها املستقبلية .وباإلضافة إلى
ذلك ،أتيحت للمشاركين أيضا فرص لتبادل األفكار حول مواضيع مختلفة
تتعلق بالرفع من مستوى الوعي حول النظام العاملي للمعلومات الجغرافية
وبتقديم التدريب على املهارات الشخصية.
وعالوة على ذلك ،شارك سيسرك في ورشة العمل التي نظمتها الشبكة
بشأن املناهج التعليمية املوحدة للتدريب اإلحصائي في  22فبراير .2021
وتمثل الهدف من ورشة العمل في الحصول على مدخالت من مجموعة
متنوعة من مختلف أصحاب املصلحة بشأن العناصر الرئيسية في وضع
منهج تعليمي موحد ،وتسهيل التدريب على املهارات الشخصية وتدريب
املوظفين الجدد ،فضال عن النهج التربوية املقترحة لتطوير التدريب.
وباإلضافة إلى ذلك ،يواصل سيسرك اإلسهام في فريق العمل املعني بـ "تلبية
احتياجات مكاتب اإلحصاء الوطنية" التابع للشبكة ،وذلك بحضور
اجتماعي فريق العمل هذا املنعقدين في  29يناير و  12أبريل  ،2021وتبادل
معرفته في إطار املسائل التي نوقشت خالل االجتماعين.

الدورة الـ 37للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية (،)CCSA
يوم  26فبراير 2021
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ورشة عمل الشبكة العاملية ملؤسسات التدريب اإلحصائي بشأن املناهج التعليمية
املوحدة للتدريب اإلحصائي 22 ،فبراير 2021

وشبكة األمم املتحدة العاملية ملؤسسات التدريب اإلحصائي ()GIST
هي شبكة تجمع مؤسسات التدريب الدولية واإلقليمية التي تعمل
معا على بناء قدرات إحصائية مستدامة من خالل تقديم التدريب
الفعال والكفء واملنسق .ويعد سيسرك من الهيئات املؤسسة لهذه
الشبكة التي أحدثت في أبريل .2018
فريق العمل املشترك بين األمانات العامة املعني بالحسابات القومية
( /)ISWGNAلجنة إحصاءات ميزان املدفوعات ( )BOPCOMبشأن
املالية اإلسالمية

يوليو 2021

وفي االجتماعين الثاني والثالث ،ناقش األعضاء الخلفية الفنية
واملمارسات الحالية والخطوات األخرى املتعلقة بقطاع البنوك اإلسالمية
ذات األنشطة املتعددة والشبابيك اإلسالمية إلى جانب مجموعة من
ال قضايا الشاملة التي تتطلب املزيد من التعليقات واملعلومات من أفرقة
العمل األخرى.
وستقوم فرقة العمل الفرعية ’دال‘ بوضع الصيغة النهائية ملشروع
املذكرة التوجيهية بدعم من أعضاء فرقة العمل املعنية باملالية اإلسالمية
ذوي الصلة ،إلى جانب التوصيات املتعلقة بموضوع ’دال‘ التي ستقدم
للموافقة عليها في اجتماعات فريق الخبراء االستشاري املعني بالحسابات
القومية ولجنة إحصاءات ميزان املدفوعات املقرر عقدها شهر أكتوبر
.2021
وحتى يتسنى لفرقة العمل املعنية باملالية اإلسالمية وضع املذكرة التوجيهية
املشتركة في صيغتها النهائية ،والتي ستعرض على اجتماعات فريق الخبراء
االستشاري املعني بالحسابات القومية ولجنة إحصاءات ميزان
املدفوعات ،فقد تم تشكيل أفرقة عمل فرعية .وفي  17سبتمبر ،2020
أصبح سيسرك عضوا في فرقة العمل الفرعية املعنية بـ "املوضوع ’دال‘:
إضفاء الطابع القطاعي على البنوك اإلسالمية ذات األنشطة املتعددة
والشبابيك اإلسالمية " .ويتألف أعضاء الفريق من ممثلين عن مكاتب
اإلحصاء الوطنية في بنغالديش وتركيا وفلسطين وماليزيا ،فضال عن مكتب
الصرف األجنبي في املغرب ،وخبراء من هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية ( )AAOIFIاملجلس العام للبنوك واملؤسسات
املالية اإلسالمية ( )CIBAFIواإلسكوا وصندوق النقد الدولي ()IMF
وسيسرك ووشعبة منظمة األمم املتحدة اإلحصائية (.)UNSD
الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة ()TOSSD

اجتماع فرقة العمل الفرعية ’دال‘ التابعة لفرقة العمل املعنية باملالية اإلسالمية
حول "إضفاء الطابع القطاعي على البنوك اإلسالمية ذات األنشطة املتعددة
والشبابيك اإلسالمية" لفرقة العمل املشتركة بين فريق العمل املشترك بين األمانات
املعني بالحسابات القومية ( )ISWGNAولجنة إحصاءات ميزان املدفوعات
( ،)BOPCOMاملعنية باملالية اإلسالمية ( ،)IFTTيوم  14يناير 2021

حضر سيسرك االجتماعات الثالثة التي عقدتها فرقة العمل
الفرعية ’دال‘ التابعة لفرقة العمل املعنية باملالية اإلسالمية حول
"إضفاء الطابع القطاعي على البنوك اإلسالمية ذات األنشطة
املتعددة والشبابيك اإلسالمية" املشكلة في إطار فرقة العمل
املشتركة بين فريق العمل املشترك بين األمانات املعني بالحسابات
القومية ( )ISWGNAولجنة إحصاءات ميزان املدفوعات
( ،)BOPCOMاملعنية باملالية اإلسالمية ( ،)IFTTأيام  14يناير و 11
فبراير و  20أبريل .2021
في االجتماع األول لفرقة العمل الفرعية ’دال‘ ،اتفق األعضاء على
برنامج العمل الذي أعده كل من رئيس فرقة العمل الفرعية ورؤساء
فرقة العمل املعنية باملالية اإلسالمية .وشرعت الفرقة الفرعية
العمل على اقتراح توصيات وإعداد مشروع مذكرة توجيهية لهذا
املوضوع.

االجتماع الـ 12لفرقة العمل الدولية املعنية بالدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة 11-09 ،مارس 2021

حضر سيسرك االجتماع الـ 12لفرقة العمل الدولية املعنية بالدعم
الرسمي التام للتنمية املستدامة ( )TOSSDالذي نظمته مديرية
التعاون اإلنمائي ( )DCDالتابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي ( )OECDافتراضيا في فترة .2021 11-09
وخالل االجتماع ،عرضت أمانة فرقة العمل الدولية املعنية بالدعم
الرسمي التام للتنمية املستدامة نتائج أول عملية لجمع بيانات هذا
األخير ،بما في ذلك التغطية ،وأحجام الدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة ،وعدد األنشطة التي قدم سيسرك مدخالت فيها من خالل

يوليو 2021

أنشطته املضطلع بها لبناء القدرات اإلحصائية في إطار عملية
تقديم التقارير .كما أدلى املشاركون بآرائهم وتعليقاتهم بشأن
نتائج أول عملية لجمع البيانات ،والرسائل الرئيسية التي ينبغي
إيصالها حول بيانات الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة في
فعالية اإلطالق الرسمية .وعالوة على ذلك ،أجرى أعضاء فرقة
العمل مداوالت بشأن األهداف واألنشطة االستراتيجية
الرئيسية لتعزيز الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة وبياناته
في عام .2021
واستنادا إلى التجربة العملية التي كسبتها فرقة العمل على
امتداد أربع سنوات ،يالحظ أنها ستستفيد من صياغة بعض
القواعد واإلجراءات األساسية الستكمال اإلطار املرجعي القائم.
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ولذلك ،اقترحت األمانة وضع دليل أساس ي لإلجراءات وعرض
التقديرات األولية ملساهمات األعضاء في فرقة عمل الدعم الرسمي
التام للتنمية املستدامة .وباإلضافة إلى ذلك ،وبعد االستماع إلى
معلومات مستحدثة عن فريق الخبراء املشترك بين الوكاالت املعني
بمؤشرات أهداف التنمية املستدامة بشأن قياس دعم التنمية من
قبل األمانة ،تبادل أعضاء فرقة العمل الذين يعتبرون أيضا أعضاء
في فريق الخبراء املشترك بين الوكاالت املعني بمؤشرات أهداف
التنمية املستدامة وجهات نظرهم وتعليقاتهم بشأن الطريقة التي
يعمل بها الفريق ويحرز من خاللها تقدما حتى اآلن.

يوليو 2021
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دائرة
األبحاث االقتصادية واالجتماعية

تقريرمنظمة التعاون اإلسالمي حول املرأة والتنمية 2021
أعد سيسرك تقرير منظمة
التعاون اإلسالمي حول املرأة
والتنمية لعام  2021تحت
عنوان ’التقدم املحرز نحو
تنفيذ خطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي من أجل
النهوض باملرأة (األوباو)‘ كوثيقة
مرجعية فنية للمؤتمر الوزاري
الثامن املعني باملرأة في البلدان
األعضاء في املنظمة .يقدم
إصدار  2021تحليال مقارنا لوضع املرأة في البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي في سبع مجاالت تم تناولها في األوباو ،ويقيم أداء الدول
األعضاء نحو تنفيذ هذه الخطة استنادا إلى الردود املتلقاة من الدول
األعضاء على "استبيان حول تنفيذ األوباو لعام  ."2019كما يقدم التقرير
عددا من قصص النجاح واملمارسات الفضلى لتسليط الضوء على تجارب
بعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على مستوى
السياسات فيما يتعلق بالنهوض باملرأة.
ووفقا للنتائج الرئيسية للتقرير ،قطعت الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي خطوات كبيرة في معالجة التفاوتات بين الجنسين في العديد من
القطاعات خالل العقد املاض ي .ومن خالل صياغة وتنفيذ عدد من اللوائح
والسياسات واملمارسات بشكل فعال ،قللت  36دولة عضو في منظمة
التعاون اإلسالمي من عدم املساواة بين الجنسين بين عامي  2010و ،2018
وفقا للمعدالت املسجلة على مؤشر التنمية الجنسانية (  ) GDIالتي
تقيس الفجوات بين الجنسين في مجاالت

الصحة والتعليم ومستويات املعيشة .وباإلضافة إلى ذلك ،صارت املرأة في
البلدان األعضاء في املنظمة ،في املتوسط ،أكثر تواجدا في أسواق العمل
والسلطات املعنية بصنع القرارات فضال عن الساحة السياسية كما هو
الحال بالنسبة لحصة املرأة في البرملانات التي ارتفعت بنسبة  4.6نقطة
مئوية بين عامي  2010و .2019
ومع ذلك ،ال يزال هناك العديد من املجاالت املثيرة للقلق والتي تحتاج إلى
مزيد من التحسينات للتخفيف من التحديات التي تواجهها املرأة وتمكينها.
فعلى سبيل املثال ،تعرضت  %36من النساء في بلدان املنظمة لشكل من
أشكال العنف القائم على نوع الجنس في حياتهن ،بينما بلغ متوسط هذه
النسبة  %29على املستوى العاملي .وعلى نفس املنوال ،بلغ متوسط معدل
انتشار زواج األطفال في مجموعة املنظمة ( )%16.6مستويات أكبر مقارنة
باملتوسط العاملي ( )%11.8في .2019
ويسلط التقرير الضوء أيضا على أنه باإلضافة إلى التحديات القائمة التي
تواجهها النساء ،تسبب تفش ي وباء كوفيد 19-كذلك في العديد من اآلثار
السلبية على فئة النساء (على سبيل املثال ،فقدان الدخل ،وزيادة حوادث
العنف في املنزل) مما أدى إلى تفاقم عدم املساواة بين الجنسين في العديد
من الدول األعضاء ،األمر الذي يشير إلى الحاجة إلى تدابير إضافية لحماية
وتمكين املرأة.
كما يكشف التحليل التفصيلي لـ"استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة
عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة" في التقرير عن عدد من
الرسائل الرئيسية .فنتائج االستبيان تظهر أن الـ 27دولة عضو في منظمة
التعاون اإلسالمي املجيبة عليه قامت بتنفيذ عدد كبير من التدابير التي
تختلف في طبيعتها ونطاقها في مختلف القطاعات نحو تنفيذ األوباو
وتحسين وضع املرأة في هذه البلدان .وتبين الردود أن مستوى التقدم
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مرتفع في مجال صحة املرأة ،وبعده مجاالت التعليم ،واملشاركة في صنع
القرار ،والحماية االجتماعية ،والحماية من العنف ،والتمكين
االقتصادي ،ثم وضع املرأة في حالة األزمات .كما أن أكثر من نصف
البلدان املجيبة على االستبيان أفادت أن لديها ممارسات فضلى وأنها على
استعداد ملشاركتها مع بلدان أعضاء أخرى في مجاالت التعليم والتمكين
االقتصادي والحماية االجتماعية والحماية من العنف ،األمر الذي من
شأنه تحسين التعاون البيني في املنظمة.
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وفي النهاية ،يقدم التقرير مجموعة من التوصيات املتعلقة
بالسياسات حول كيفية معالجة التحديات القائمة التي تواجهها املرأة
في الحياة االجتماعية واالقتصادية ،وزيادة مساهمتها في تنمية
مجتمعاتها وتعزيز تنفيذ األوباو من خالل تعزيز التعاون فيما بين
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي باالستفادة الفعالة من
البرامج القائمة التي تطلقها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات
الصلة.

تقريرمنظمة التعاون اإلسالمي حول املياه 2021
يقدم تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول املياه :2021
نحو تحقيق إدارة مستدامة للموارد املائية الوضع
الراهن املتعلق باملوارد املائية وإدارتها في البلدان
األعضاء في املنظمة من خالل اعتماد مجموعة واسعة
من أحدث اإلحصاءات املتاحة ذات الصلة .كما يسلط
هذا اإلصدار الضوء على العالقة القائمة بين املياه
والطاقة واألمن الغذائي إلى جانب آثار تغير املناخ
وتداعيات جائحة كوفيد 19-على املوارد املائية في بلدان
املنظمة.
ويبرز التقرير أن أداء قطاع املياه في العديد من البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ال يرقى ملستوى
الطموحات .فعلى مستوى فرادى البلدان ،تعاني 29
دولة من إجهاد مائي ،و  19منها تسجل مستويات إجهاد
حرجة .وعلى الجانب املشرق ،ثمة تحسن كبير على مستوى توفير مياه الشرب
وخدمات الصرف الصحي في مختلف البلدان األعضاء في املنظمة .فقد ارتفعت حصة
السكان الذين يتمتعون بقدرة على الوصول لخدمات مياه الشرب األساسية من
 %80.8املسجلة عام  2010إلى  %84.6في عام  ،2017في حين ارتفعت حصة السكان
الذين يستفيدون من خدمات الصرف الصحي األساسية من  %58.3املسجلة عام
 2010إلى  %64.2في  .2017لكن رغم ذلك تبقى الحاجة قائمة لجهود متسقة لضمان
التغطية الشاملة لخدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( ،)WASHال
سيما في املناطق الريفية واملناطق ذات الدخل املنخفض.
وعالوة على ذلك ،تتأثر املوارد املائية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشدة جراء
تغير املناخ .وتشير العديد من الدراسات إلى أن تغير املناخ قد يجعل مسألة إمدادات
املياه في املستقبل أكثر تقلبا وغموضا بسبب ارتفاع مستوى التقلب في توفير املياه.
وقد أشار التقرير إلى أن قطاع املياه في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ُيعد أكثر
عرضة للمخاطر وأقل جاهزية للتكيف مع آثار تغير املناخ باملقارنة مع املعدل العاملي.
وهذا يعني أن بلدان املنظمة ال تزال مفتقرة إلى ما يلزم من القدرات االقتصادية
واالجتماعية واإلدارية لتوجيه االستثمار في اتجاه التكيف مع تغير املناخ.
ويشدد التقرير أيضا على الرابط الهام القائم بين قطاع الزراعة واملياه .ولزيادة الطلب
على الغذاء تداعيات كبيرة على قطاع املياه في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وذلك

راجع لكون األراض ي الزراعية في هذه البلدان تمثل ربع
إجمالي األراض ي الزراعية في العالم.
وباإلضافة إلى ذلك ،استأثرت املياه املسحوبة ألغراض
الزراعة في بلدان املنظمة بحصة  %86من إجمالي عمليات
السحب .لكن في نفس الوقت تبقى حصة املساحة املجهزة
للري في منطقة بلدان املنظمة منخفضة ( )%5.9باملقارنة
مع متوسط البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة
( )%8.2واملتوسط العاملي ( .)%6.8ومن املرجح جدا أن
يكون نقص املوارد املائية والري أحد أبرز العوامل
املتسببة في نقص اإلنتاج الغذائي ،األمر الذي يؤدي بدوره
إلى انتشار نقص التغذية في املنطقة بمستويات كبيرة.
ويكشف التقرير أيضا عن وجود صلة متينة بين املياه
والطاقة ،التي عادة ما يشار إليها باسم "الصلة بين املياه
والطاقة" .وبخصوص سحب املياه ألغراض إنتاج الطاقة ،تبقى عملية توليد الكهرباء
من العمليات املتطلبة لقدر كبير من املياه ،إذ تستأثر بحصة  %88من إجمالي املياه
املسحوبة ألغراض إنتاج الطاقة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وذلك راجع لكون
محطات توليد الطاقة الحرارية  -التي تستهلك كميات كبيرة من املياه  -تشكل غالبية
مصادر إنتاج الكهرباء .لذلك من املهم الحفاظ على استمرارية اإلمداد باملياه لضمان
عدم انقطاع إمدادات الكهرباء في بلدان املنظمة .وفي املقابل ،تعتبر الطاقة إلزاما في
جميع عمليات سلسلة إمدادات املياه .ويتوقع أيضا أن يزيد الطلب على الطاقة في
قطاع املياه بسبب الوتيرة املتسارعة للتوسع الحضري ،وهو األمر الذي يستدعي زيادة
املرافق املعنية باملياه والصرف الصحي.
وتماشيا مع رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه ،يقترح التقرير بعض
التوصيات املتعلقة بالسياسات بهدف املساهمة في الجهود التي تبذلها البلدان
األعضاء في املنظمة نحو تحقيق بيئة يضمن فيها السكان التمتع باألمن املائي .وتتطرق
التوصيات املتعلقة بالسياسات املعروضة في هذا التقرير بالخصوص ملسألة الحاجة
إلى تعزيز التعاون بين بلدان املنظمة ،ال سيما من خالل اعتماد ممارسات أكثر
استدامة في إدارة املوارد املائية ،وتسخير اإلمكانات التي تتيحها مصادر املياه غير
التقليدية ،والنهوض بكفاءة استخدام املياه.
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وضع املسنين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2021
أعد سيسرك تقرير عام  2021حول وضع املسنين في الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي كوثيقة فنية مرجعية للمؤتمر الوزاري الثاني ملنظمة التعاون
اإلسالمي حول التنمية االجتماعية .ويستفيض هذا التقرير في استعراض وضع
املسنين في دول املنظمة من خالل النظر في أحدث البيانات واملعلومات املتاحة عن
سوق العمل والتكامل االقتصادي ،والصحة والرفاه ،والبيئة الداعمة ،والثقافة
على النحو املنصوص عليه في استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي بشأن املسنين.
كما يقدم التقرير عددا من قصص النجاح واملمارسات الفضلى لتسليط الضوء على
تجارب بعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بتحسين
الوضع العام للمسنين والتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد 19-عليهم.
وحسب النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير ،فقد ارتفعت حصة املسنين
(الذين تبلغ أعمارهم  60عاما وأكثر) من  %5.7املسجلة عام  1990إلى  %7.4في عام
 2020في دول منظمة التعاون اإلسالمي .وبحلول عام  ،2050من املتوقع أن ترتفع
هذه الحصة إلى .%13.9تشكل الزيادة في عدد السكان املسنين مسألة صعبة
بالنسبة لصناع السياسات ،حيث أن رفاه املسنين يعتمد اعتمادا كبيرا على توفير
الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل املناسبة ،فضال عن إدماجهم في املجاالت
االجتماعية واالقتصادية والثقافية .وعلى سبيل املثال ،فإن متوسط نسبة إعالة
املسنين في مجموعة املنظمة آخذ في االرتفاع ،حيث ارتفع من  6.2املسجل عام
 2010إلى  6.8في عام  ،2019مما يشير إلى زيادة الضغط على نظم وخدمات الضمان
االجتماعي.
وقد حققت عدة بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خطوات هامة في
التصدي للتحديات التي يواجهها املسنون وتحسين رفاههم في قطاعات عديدة خالل
العقد املاض ي .وبفضل التحسينات التي طرأت على خدمات الرعاية الصحية ،على
سبيل املثال ،زاد متوسط العمر املتوقع عند بلوغ  60عاما من  13.3سنة املسجل
عام  2010إلى  13.8سنة في عام  2019في مجموعة املنظمة .وال تقتصر اإلنجازات
التي تحققت في تلبية احتياجات املسنين على قطاع الصحة في بلدان املنظمة ،حيث
قام العديد منها ،مثل مصر واألردن وماليزيا ،بوضع برامج جديدة للمساعدة
االجتماعية والتحويالت النقدية للمسنين لتوفير فرص أفضل لهم.

ومع ذلك ،ال يزال هناك العديد من املجاالت املثيرة للقلق والتي تحتاج إلى مزيد
من التحسينات للتخفيف من التحديات التي يواجهها املسنون وتمكينهم .فعلى
سبيل املثال ،ظلت حصة املسنين الذين يتلقون استحقاقات من مختلف
أنظمة املعاشات التقاعدية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ( )%31.5في
املتوسط أقل كثيرا من املتوسط العاملي ( .)%54وتراجع معدل مشاركة
املسنين من فئة الذكور في القوى العاملة (من  %36.4إلى  )%34.8واملسنين
من فئة النساء (من  %16إلى  )%15.5تراجعا طفيفا على مدى فترة -2010
 2019في دول منظمة التعاون اإلسالمي.ولم يتمكن عدد كبير من املسنين من
تحمل تكاليف خدمات الصحة العامة أو الوصول إليها ،وذلك مثال بسبب
القيود املادية أو املالية (مثال ،بسبب االفتقار إلى حماية الضمان االجتماعي)
في بعض بلدان املنظمة .وال يزال العنف وسوء املعاملة والتمييز على أساس
السن يؤثر على العديد من املسنين في مختلف بلدان املنظمة ،وذلك بسبب
االفتقار إلى الحماية القانونية املثينة والفعالة والقيم الثقافية املتغيرة.
ويبرز التقرير أيضا أن تفش ي جائحة كوفيد ،19-باإلضافة إلى التحديات
القائمة التي يواجهها املسنون ،تسبب في عدة تداعيات سلبية عليهم مثل الحد
من مشاركتهم االجتماعية واالقتصادية بسبب تدابير االحتواء (مثل عمليات
اإلغالق وحظر التجول) والتباطؤ االقتصادي .وقد أدت هذه التدابير إلى
تدهور رفاه املسنين في العديد من البلدان األعضاء ،مما يدل على الحاجة إلى
تدابير إضافية لحمايتهم بشكل أفضل والتخفيف من حدة تلك التحديات
الجديدة التي يسببها الوباء.
وفي النهاية ،يقدم التقرير مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات لتعزيز
برامج وممارسات "الشيخوخة الصحية والنشطة" التي يمكن أن تساعد ليس
فقط في الحفاظ على القدرات البدنية والعقلية للمسنين بل أيضا في تشجيع
مشاركتهم النشطة في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي.
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دائرة
التدريب والتعاون الفني

برامج سيسرك لبناء القدرات
ينظم املركز أنشطة تدريبية في إطار  23برنامجا نشطا لبناء القدرات

لكن في ظل تفش ي جائحة كوفيد ،19-لم يعد من املمكن إجراء

في قطاعات محددة .وتغطي هذه األنشطة عددا من القضايا املتعلقة

الدورات التدريبية وأنشطة بناء القدرات حضوريا .وفي إطار الجهود

باملجالين االجتماعي واالقتصادي وتنفذ من خالل أساليب متنوعة

املبذولة على مستوى التصدي للتحديات التي تفرضها هذه الظرفية

وفقا لقدرات واحتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

غير االعتيادية ،قام سيسرك بالترتيبات الالزمة لالستفادة من

وبعد مطابقة سيسرك لهذه االحتياجات والقدرات يوفر فرصا

املنصات الرقمية املتاحة لضمان مواصلة أنشطته التدريبية وعدم

للتدريب عن طريق تعبئة خبراء متخصصين وتيسير نقل وتبادل

وقوع املشاركين في دوامة اإلحباط وفقدان الحافز على املشاركة

الدرايات واملهارات والخبرات فيما بين املؤسسات الوطنية للدول

الفعالة في مختلف األنشطة خالل هذه الفترة العصيبة التي يشهدها

األعضاء في املنظمة .وترمي الجهود التي يبذلها املركز إلى تطوير

العالم بسبب تفش ي جائحة كوفيد .19-وفيما يلي بعض األنشطة

القدرات االبشرية واملؤسسية على صعيد عدد من القطاعات من

املختارة املنفذة خالل الفترة قيد النظر:

خالل آليات التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
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برنامج بناء قدرات البنوك املركزية ()CB-CaB
دورة تدريبية حول "صياغة السياسة النقدية"
نظم سيسرك دورة تدريبية حول "صياغة السياسة النقدية" في فترة  25-22فبراير 2021من خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو.
وسهر على تقديم الدورة خبراء مختصون من البنك املركزي التركي لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من البنك املركزي العراقي والبنك املركزي
األردني وسلطة النقد الفلسطينية.
وتمثل الهدف الرئيس ي منها في توفير صورة عامة بشأن مواضيع صياغة السياسة النقدية ذات الصلة ،بما في ذلك قنوات التبليغ ،وعمليات
التنبؤ في األجلين القصير واملتوسط ،ورصد اتجاهات التضخم ،واالستقرار املالي ،من بين أمور أخرى كثيرة .وعالوة على ذلك ،تطرقت إلى
التغيرات في صنع القرار املتعلق بالسياسة النقدية في السنوات املاضية مثل األزمة املالية العاملية وجائحة كوفيد.19-

دورة تدريبية حول "التثقيف املالي"
نظم سيسرك دورة تدريبية حول "التثقيف املالي" في فترة  27-24مايو 2021من خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وسهر على
تقديم الدورة خبراء مختصون من البنك املركزي التركي لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من البنوك املركزية والوزارات ذات الصلة في  18دولة
عضو في منظمة التعاون اإلسالمي.
وتمثل الهدف الرئيس ي من الدورة التدريبية في تعزيز القدرات الفنية للمشاركين في مختلف املواضيع الفنية لتعليم العلوم االقتصادية .وشكلت
الدورة فرصة لعرض صورة شاملة حول االستراتيجيات الوطنية املتعلقة بالوصول إلى املوارد املالية ،والتثقيف املال  ،والحماية املالية
للمستهلك ،ومبادرات تعليم العلوم االقتصادية.

يوليو 2021
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برنامج بناء قدرات األسواق املالية ()SE-CaB
دورة تدريبية حول "إصدار الصكوك في أسواق رأس املال اإلسالمية"
نظم سيسرك دورة تدريبية حول "إصدار الصكوك في أسواق رأس املال اإلسالمية" في فترة  31مايو  02 -يونيو 2021من خالل منصة إلكترونية
لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وسهر على تقديم الدورة التدريبية خبراء مختصون من هيئة األوراق املالية املاليزية لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين
من هيئات األوراق املالية والبورصات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
وزودت هذه الدورة املشاركين بمعرفة وفهم مستفيضين لهياكل الصكوك وخصائصها وأنواعها ومسار تطورها واتجاهات سوقها الحالية في
صناعة املالية اإلسالمية .كما عرضت أيضا صورة عامة عن أساسيات الصكوك ودورها في الصيرفة واملالية اإلسالمية.

برنامج بناء قدرات سلطات املنافسة ()CA-CaB
دورة تدريبية حول "املمارسات التقييدية للمنافسة وتعزيز املنافسة"
نظم سيسرك دورة تدريبية حول "املمارسات التقييدية للمنافسة وتعزيز املنافسة" في فترة  30مارس –  01أبريل  2021من خالل منصة
إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وسهر على تقديم الدورة التدريبية خبراء مختصون من هيئة املنافسة التركية ومجلس املنافسة التونس ي
لصالح املشاركين من اللجنة اللجنة الوطنية للمنافسة واالستهالك ( )CNCCفي بوركينا فاسو.
ووفرت الدورة التدريبية للمشاركين فهما أفضل للدور املهم الذي تلعبه سلطات املنافسة في تنظيم ومنع السلوكيات املنافية للمنافسة وكذلك
حماية حقوق املستهلك من خالل مراقبة األسواق وتنظيمها واإلشراف عليها.
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ورشة عمل حول "املنافسة واللوائح التنظيمية والهيكل
التنظيمي املناسب لوكالة املنافسة"
نظم سيسرك بالتعاون مع هيئة املنافسة التركية ( )TCAورشة
عمل حول "املنافسة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي
املناسب لوكالة املنافسة" في فترة  07-06أبريل  2021من خالل
منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر تقنية الفيديو.
وشكلت الورشة فرصة لجمع أكثر من  50خبيرا ومسؤوال تنفيذيا
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ممثلون عن السلطات الوطنية املعنية باملنافسة .وركزت ورشة العمل
على تبادل املعرفة وأفضل املمارسات وطرح نقاشات حول املواضيع
التالية:
ملاذا التنافس ،ومتى يمكن التعاون؟ تأثير املنافسة على الوحدات
االقتصادية.
املنافسة واللوائح التنظيمية :ما هو التوازن الصحيح؟
تنظيم هيئة املنافسة :هل هناك طريقةمثلى؟

من هيئات املنافسة الوطنية واإلقليمية من  18بلدا عضوا في
منظمة التعاون اإلسالمي .وتمت خالل الورشة مناقشة مجموعة
من املواضيع املتعلقة بقوانين وسياسات املنافسة وذلك بهدف
تبادل الخبرات وأفضل املمارسات ُ
القطرية من أجل تعزيز التعاون
والحوار فيما بين بلدان املنظمة في مجال املنافسة.
وقد عقدت جلساتها وفقا ملوضوع محدد تغطيه كل جلسة ،وكان
ذلك من خالل إلقاء كلمة رئيسية وتلتها تجارب البلدان ألقاها

برنامج بناء القدرات في إطارمبادرة منظمة التعاون اإلسالمي للتحررمن التبغ ()TF-CAB
دورة تدريبية حول ’التعبئة والتغليف والتوسيم والتحذيرات الصحية املصورة بشأن منتجات التبغ‘

نظم سيسرك دورة تدريبية حول ’التعبئة والتغليف والتوسيم والتحذيرات الصحية املصورة بشأن منتجات التبغ‘ في فترة  17-15مارس 2021
من خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وسهر على تقديم الدورة خبراء مختصون من إدارة التبغ والكحول التابعة لوزارة الزراعة
والحراجة في جمهورية تركيا لفائدة خبراء مكافحة التبغ من هيئة األغذية والعقاقير اإلندونيسية.
وعرضت هذه الدورة مختلف اآلراء والتصورات املتعلقة بتنظيم التحذيرات الصحية بشأن منتجات التبغ وتنفيذها ومدى فعالية تنفيذ هذه
التحذيرات في الحد من انتشار املدخنين من فئة املراهقين .كما رفعت الدورة التدريبية من مستوى إدراك وفهم املشاركين ملختلف أنواع
التحذيرات الصحية الفعالة بشأن التبغ في مجال توعية الجمهور العام حول األخطار التي يشكلها التدخين.
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برنامج بناء القدرات في مجال الصحة والسالمة املهنية ()OSH-CaB
دورة تدريبية حول ’اللوائح التنظيمية الدولية املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية (‘)OSH
نظم سيسرك دورة تدريبية حول "اللوائح التنظيمية الدولية املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية ( ")OSHفي فترة  22-14أبريل  2021من خالل
منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو وبما يتماش ى مع خطة عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للصحة والسالمة املهنية لفترة -2021
 .2022وسهر على إجراء الدورة التدريبية خبراء أكفاء من املعهد التونس ي للصحة والسالمة املهنية ( )TOSHIوإدارة السالمة والصحة املهنية
( )DOSHفي وزارة املوارد البشرية املاليزية لصالح  82خبيرا ومديرا تنفيذيا من السلطات الوطنية للصحة والسالمة املهنية في  28دولة عضو في
منظمة التعاون اإلسالمي.
وقد تمثل الهدف الرئيس ي من الدورة التدريبية في دعم الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية للسالمة والصحة املهنية في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي نحو تطوير وتعزيز املعارف واملهارات الفنية ملوظفيها بشأن اللوائح التنظيمية الدولية املتعلقة بالسالمة والصحة
املهنية .كما قدمت الدورة صورة عامة عن مختلف املواضيع املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية ،بما في ذلك اإلطار التنظيمي للسالمة والصحة
املهنية ،واملواثيق القانونية للسالمة والصحة املهنية ،ومعايير العمل الدولية ،وآليات إنفاذ وتنسيق الصحة والسالمة املهنية.

ندوة عبر اإلنترنت حول "أنظمة السالمة والصحة املهنية
( )OSHخالل الجائحة :األثر واالستجابة"

من السلطات الوطنية للسالمة والصحة املهنية في كل من جيبوتي ولبنان

نظم سيسرك ندوة عبر اإلنترنت حول ’أنظمة السالمة والصحة

واملغرب وتوغو وتونس .وتشارك املتحدثون وتبادلوا الخبرات واملمارسات

املهنية ( )OSHخالل الجائحة:

املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية التي اعتمدتها بلدانهم خالل فترة

اآلثار وسبل االستجابة" يوم  06مايو  .2021وسلطت الندوة

الجائحة فضال عن توقعاتهم في املستقبل.

الشبكية الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه أنظمة السالمة
والصحة املهنية في دعم السياسات الوطنية لالستجابة للطوارئ
وأهمية املبادئ التوجيهية واملمارسات املنقحة في التخفيف من
اآلثار السلبية لألزمة .وقد يسرت كذلك تبادل املعلومات بين
الخبراء واملهنيين في مجال السالمة والصحة املهنية بهدف تعزيز
الشراكات وتشجيع التضامن بين السلطات الوطنية املعنية
بالسالمة والصحة املهنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي.

وتضمنت الندوة الشبكية خمسة عروض قدمها ممثلون رفيعو املستوى
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برنامج بناء القدرات في مجال خدمات التشغيل
العامة ()PES-CaB
ورشة عمل تدريبية حول ’بناء القدرات املؤسسية من أجل نظم
فعالة لعرض معلومات سوق العمل‘
نظم سيسرك بالتعاون مع وكالة التوظيف التركية ( )İŞKURورشة عمل
تدريبية حول ’بناء القدرات املؤسسية من أجل نظم فعالة لعرض
معلومات سوق العمل‘ في فترة  04-01فبراير  2021من خالل منصة
إلكترونية لعقد املؤتمرات عن طريق الفيديو.
وجمعت هذه الورشة  94مشاركا من  23وكالة /سلطة عامة للتشغيل
واملؤسسات الوطنية ذات الصلة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ملناقشة كيفية إنشاء أنظمة فعالة لعرض معلومات سوق العمل
في بلدانهم.
وزودت املشاركين بفهم سليم إلحصاءات التشغيل ،التي تعتبر املتغير
الرئيس ي املستخدم لرصد وتقييم جانب الطلب في سوق العمل وعمليات
إعداد التقارير .كما أنها قدمت استعراضا شامال ألبحاث سوق العمل
( ) LMRبشكل عام ،واستكشفت على وجه التحديد كيفية قياس "النبض"
ورصد اتجاه سوق العمل.
وعالوة على ذلك ،عملت ورشة العمل كمنصة تعنى بوكاالت التشغيل
العامة لتشارك من خاللها خبراتها في عمليات جمع البيانات ،واستخدام
البنية التحتية التكنولوجية واملادية لدعم قدراتها على إنتاج اإلحصاءات
وتحليلها ،ودور هذه البنية التحتية في نظم عرض معلومات سوق العمل.

دورة تدريبية حول "النهوض بمهارات املرأة وتمكينها في مجال تنظيم
املشاريع"
نظم سيسرك دورة تدريبية حول "النهوض بمهارات املرأة في مجال تنظيم
املشاريع وتمكينها" في الفترة ما بين  08و  11مارس  2021من خالل منصة
إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وقدم الدورة التدريبية خبيرة من
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل ( )ANETIمن تونس لصالح
خبراء ومديرين تنفيذيين من وزارة العمل والخدمات العمومية في بنين،
ووزارة الشباب وتنظيم املشاريع والتشغيل في بوركينا فاسو ،ووزارة
الخدمات العمومية والعمل والحماية االجتماعية في بوركينا فاسو ،ووزارة
العمل والضمان االجتماعي في الكاميرون ،ووزارة التشغيل والحماية
االجتماعية في كوت ديفوار ،ووزارة التشغيل والتدريب املنهي والصناعة
اليدوية في السنغال.
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وتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في النهوض باملستوى
املعرفي واملهاري للمشاركين بشأن صياغة وتنفيذ استراتيجيات
فعالة لتعزيز ريادة األعمال النسائية والنهوض بها من خالل تنمية
مهارات ريادة األعمال.

برنامج بناء القدرات في مجال السياحة ()Tourism-CaB
ورشة عمل تدريبية حول "استراتيجيات التسويق للوجهات
السياحية"
نظم سيسرك ،بالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة (،)ICDT
ورشة عمل تدريبية حول "استراتيجيات تسويق الوجهات
السياحية" ،وذلك خالل فترة  04-02مارس  2021من خالل منصة
إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .ونظمت ورشة العمل
التدريبية في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال السياحة
وتماشيا مع القرارات ذات الصلة بشأن تنمية السياحة الصادرة عن
الدورة الـ 47ملجلس وزراء خارجية الدول األعضاء في املنظمة والدورة
الوزارية الـ 36للكومسيك.
وجمعت بين أكثر من  72خبيرا ومديرا تنفيذيا في مجال السياحة من
مختلف السلطات الوطنية للسياحة من  23بلدا عضوا في منظمة
التعاون اإلسالمي لتعزيز قدراتها ومناقشة مختلف جوانب تسويق
الوجهات السياحية ،بما في ذلك وضع االستراتيجيات وإدارة أصحاب
املصلحة والتمويل والتسويق القائم على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
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دورة تدريبية حول ’السياحة الحالل وخدمات الضيافة املالئمة
للمسلمين‘
نظم سيسرك دورة تدريبية حول "السياحة الحالل وخدمات الضيافة
املالئمة للمسلمين" في فترة  26-22مارس2021من خالل منصة
إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وسهر على إجراء الدورة خبراء
مختصون من املركز اإلسالمي للسياحة ( )ITCفي ماليزيا لفائدة خبراء
ومديرين تنفيذيين من املكتب الوطني للسياحة في جزر القمر.
وقدمت الدورة التدريبية صورة شاملة حول االتجاهات الجديدة
للسياحة املالئمة للمسلمين ودور الحكومات في تشجيع هذه الشريحة،
باإلضافة إلى مناقشة الفرص املتاحة والتحديات القائمة في مجال
تطوير وتسويق السياحة الحالل.

االجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات
التوظيف العامة ()OIC-PESNET
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برنامج بناء القدرات في مجال تدقيق الحسابات العامة (PAU-
)CaB
ورشة عمل تدريبية حول "إدارة الجودة في تدقيق الحسابات
العامة"
نظم سيسرك بالتعاون مع ديوان املحاسبة التركي ورشة عمل تدريبية حول
’إدارة الجودة في تدقيق الحسابات العامة‘ في فترة  16-15يونيو  2021من
خالل منصة إلكترونية لعقد مؤتمرات عبر الفيديو .وجمعت ورشة العمل
التدريبية بين  66مشاركا من األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ()SAIs
والوزارات ذات الصلة من  18دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي
لتعزيز قدراتهم الفنية في مجال إدارة الجودة في تدقيق الحسابات العامة
وتقديم صورة شاملة حول عملية مراقبة الجودة بشكل أفضل في تدقيق
القواعد التنظيمية واألداء .كما شملت أيضا جلسة تبادل الخبرات لتسهيل
مشاركة املعلومات واملمارسات الفضلى فيما بين املشاركين حول ضمان
الجودة في تدقيق الحسابات العامة.

وللذكر ،أطلقت شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف

ُ
نظم االجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي سيسرك،

العامة عام  2014إلقامة تعاون أوثق بين سلطات التوظيف العامة في

بالتعاون مع وكالة التوظيف التركية ( ،)İŞKURفي فترة  03-02يونيو

الدول األعضاء في املنظمة من خالل تبادل املعارف والخبرات واملمارسات

 2021من خالل منصة إلكترونية لعقد مؤتمرات عن طريق الفيديو.

الفضلى .ويضطلع سيسرك بدور أمانة الشبكة ويسهر على برنامج لبناء

وهدف هذا االجتماع إلى إعادة تنشيط عمل هذه الشبكة املهمة

القدرات في هذا املجال ،أي برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال

وجمعت بين  70ممثال رفيع املستوى عن سلطات التوظيف العامة من

خدمات التشغيل العامة () ،PES-CaBلدعم جهود الدول األعضاء في

 36دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ملناقشة واعتماد "خطة عمل

منظمة التعاون اإلسالمي في تنمية قدرات املوارد املؤسسية والبشرية في

شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة لفترة -2021

هذا املجال.

 "2022و "النظام الداخلي لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات
التوظيف العامة" وستكفل هاتان الوثيقتان تحقيق املزيد من التعاون
العملي والفعال الثنائي ومتعدد األطراف في خدمات التوظيف العامة في
إطار شبكة منزمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة.
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التعاون الفني
يؤدي سيسرك دورا هاما في تعزيز التعاون الفني والتعاون فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تيسير الدعم الفني
وتبادل املعارف وأفضل املمارسات وتنمية املهارات وإقامة شبكات للتواصل .كما يشدد املركز على أهمية "املشاريع التنموية الخاصة بكل دولة
ومنطقة" التي تصمم وفقا لخصائص واحتياجات كل منطقة .وبالتالي ،فإن سيسرك ينخرط في شراكات مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية
لتنفيذ مشاريع وأنشطة في إطار مبادرات التعاون الفني التي يسهر عليها واملصممة خصيصا لتلبية احتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي.

شبكات التواصل
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

دورة تدريبية حول ’خدمات التفتيش املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية‘
في إطار شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية
( ،)OIC-OSHNETنظمت املديرية العامة للسالمة والصحة املهنية
( )DGOSHالتابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي في الجمهورية
التركية ،بصفتها أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة
والصحة املهنية ( ،)OIC-OSHNETدورة تدريبية حول "خدمات
التفتيش املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية" في  26-24مايو  2021من
خالل منصة مخصصة لعقد املؤتمرات عن طريق الفيديو.
وسلطت الدورة التدريبية الضوء على أهمية خدمات التفتيش جيدة
التنظيم ووفرت فهم أفضل للطريقة التي يمكن للسلطات املعنية بالصحة والسالمة املهنية من خاللها اتخاذ خطوات إضافية لتقليص التكاليف
البشرية واالقتصادية الناجمة عن أماكن العمل غير اآلمنة واإلصابات املهنية.

البوابات اإللكترونية:
قدم سيسرك ،بصفته املنسق الفني ملنظمة التعاون اإلسالمي ،الدعم الفني الالزم للمديرية العامة للسالمة والصحة املهنية لضمان تنظيم
النشاط بنجاح .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 برنامج منظمة التعاون اإلسالمي
الدولي للتدريب الداخلي ومبادرة منظمة التعاون اإلسالمي للتحرر من التبغ ،التي يمكن االطالع عليها جميعها من خالل موقع سيسرك:

https://www.sesric.org/

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم والتدريب املنهي
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 واملشاريع والدورات التدريبية
والزيارات الدراسية والندوات عبر اإلنترنت .وفيما يلي بعض األنشطة املنفذة خالل الفترة قيد النظر:
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ورشة عمل حول ’التحديات الناشئة في قطاع التعليم والتدريب الفني
واملنهي واتجاهات تنمية القدرات في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي‘
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ندوة عبر اإلنترنت حول "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية
املهارات"
نظم سيسرك ندوة عبر اإلنترنت حول "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في
تنمية املهارات" يوم  11فبراير  2021في إطار برنامج منظمة التعاون
اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب ( )OIC-VETوتماشيا مع خارطة الطريق
االستراتيجية ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني
واملني لفترة  .2025-2020وشكل هذا النشاط فرصة الجتماع
متدخلين من الجامعة اإلسالمية في أوغندا ( )IUIUوالجامعة اإلسالمية
للتكنولوجيا ( )IUTومركز إسطنبول الدولي لدور القطاع الخاص في التنمية
التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( )IICPSDومنظمة العمل الدولية ()ILO
واتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا ( .)TOBBوشكل هذا النشاط فرصة
الجتماع متدخلين من الجامعة اإلسالمية في أوغندا ( )IUIUوالجامعة
اإلسالمية للتكنولوجيا ( )IUTومركز إسطنبول الدولي لدور القطاع الخاص
في التنمية التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( )IICPSDومنظمة العمل
الدولية ( )ILOواتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا (.)TOBB
وسلطت الندوة الشبكية الضوء على دور القطاع الخاص في تنمية املهارات
وسبل ووسائل تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص إلنشاء أنظمة
أكثر كفاءة للتعليم والتدريب الفني واملنهي .كما أبرزت حلقات النقاش

لتعاون اإلسالمي.وتمثلت األهداف العامة لورشة العمل في تيسير عملية
تبادل الخبرات وأفضل املمارسات فيما بين السلطات املعنية بالتعليم
والتدريب الفني واملنهي في دول املنظمة بخصوص االتجاهات الناشئة في
تعليم مدرس ي قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي وتنمية القدرات .وفي هذا
السياق ،تطرقت ورشة العمل للتحديات الناشئة بسبب جائحة كوفيد،19-
مع التركيز على ضرورة تنمية املهارات الرقمية واعتماد أنجع النهج لسد
الثغرات القائمة على مستوى املهارات.
وشملت الجلسات الفنية للورشة عروضا رئيسية ألقاها متحدثون بارزون
يمثلون أربع منظمات دولية ومؤسسات تابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي:
مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في املجالين التقني واملنهي
( ،)UNESCO-UNEVOCومنظمة العمل الدولية ،والجامعة اإلسالمية
للتكنولوجيا ( ،)IUTوسيسرك .كما شارك ممثلو مؤسسات التعليم
والتدريب الفني واملنهي من تسع بلدان أعضاء في املنظمة شملت بنغالديش
والكاميرون وإندونيسيا واألردن ولبنان وماليزيا وباكستان وتونس وتركيا.
االستراتيجيات الفعالة للنهوض بمستوى التواصل بين مؤسسات التعليم
وشكلت الورشة فرصة الجتماع  72خبيرا في مجال التعليم والتدريب الفني
والتدريب الفني واملنهي والدوائر الصناعية من أجل تنمية املهارات على نحو
واملنهي من  26بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي .وناقش املشاركون
يستجيب الحتياجات سوق العمل.
أن جع السبل والوسائل للتغلب على التحديات الناشئة والقضايا املتعلقة
بتنمية القدرات التي تواجهها مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي .دورة تدريبية لصالح املدربين حول "السياحة وخدمات الضيافة"
وتناولت املائدة املستديرة االفتراضية مسائل متعلقة بسبل املض ي قدما
وأكد املشاركون من خاللها على أهمية التعاون فيما بين بلدان منظمة نظم سيسرك بالتعاون مع املديرية العامة للتعليم املنهي والفني التابعة لوزارة
التعاون اإلسالمي وتبادل املعرفة سعيا نحو بناء أنظمة مرنة لتحقيق التربية الوطنية التركية ،دورة تدريبية لصالح املدربين ( )ToTحول "السياحة
األهداف ذات الصلة املنصوص عليها في خارطة الطريق االستراتيجية لبرنامج وخدمات الضيافة" ،وذلك خالل الفترة املمتدة بين  29مارس و  02أبريل
منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة  2021من خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وتم تقديم
الدورة باتباع نهج قائم على الكفاءة عبر اإلنترنت تضمن مقاطع فيديو
.2025-2020
مسجلة مسبقا وعروض عملية مباشرة من مؤسسة للتعليم والتدريب الفني
واملنهي في تركيا.
وقد هدفت هذه الدورة التدريبية ،التي حضرها  50مدربا من مؤسسات
التعليم والتدريب الفني واملنهي الوطنية في  28دولة عضو في منظمة التعاون
اإلسالمي ،إلى دعم جهود هذه املؤسسات واملساهمة فيها من أجل تنمية
وتعزيز قدرات موظفيها في مجال السياحة وخدمات الضيافة في ضوء أحدث
املعايير واملمارسات واالتجاهات العاملية.
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دورة تدريبية حول "تطوير مناهج التعلم اإللكتروني واملواد
اإللكترونية ذات الصلة"
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 دورة تدريبية حول "تطوير
مناهج التعلم اإللكتروني واملواد
اإللكترونية ذات الصلة" في فترة 22-19
أبريل  2021من خالل منصة إلكترونية
لعقد املؤتمرات عبر الفيديو.
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وشكلت الدورة التدريبية فرصة لتقديم صورة عامة بشأن تطوير
محتوى التعلم اإللكتروني اعتمادا على وسائل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ( ) ICTفي مجال التعليم الفني واملنهي ،كما عرفت عن
أحدث االتجاهات والنهج في تصميم وتطوير منهج فعال للتعلم
اإللكتروني واملواد اإللكترونية ذات الصلة.

وجرى تقديم الدورة من قبل خبراء
مختصين من وزارة التعليم في ماليزيا لفائدة
أكثر من  90خبيرا ومديرا تنفيذيا من
مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي
الوطنية في  25دولة عضو في منظمة
التعاون اإلسالمي.

دورة تدريبية حول "تطوير مشاريع مدرة للدخل لصالح رواد األعمال"
في إطار برنامج التعليم املنهي والتدريب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،نظم سيسرك بالتعاون مع املركز التربوي اإلقليمي
لإليسيسكو في تشاد دورة تدريبية حول "تطوير مشاريع مدرة للدخل لصالح رواد األعمال" في فترة  28-24مايو  2021من خالل منصة
إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر الفيديو .وقدم الدورة التدريبية خبير مختص لصالح مجموعة من رواد األعمال من تشاد.
وشكلت الدورة التدريبية فرصة لعرض صورة عامة عن عملية بلورة أفكار تجارية تتماش ى مع احتياجات سوق العمل باإلضافة إلى تقديم
دليل شامل حول مباشرة عمل تجاري لفائدة رواد األعمال .وبلور املشاركون فهما أفضل لدورة املشروع وعززوا مستواهم املعرفي بخصوص
إنشاء املشاريع الصغيرة القائمة بذاتها.
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برامج التدريب الداخلي
يتوفر املركز على برنامجين رئيسيين للتدريب الداخلي:
 برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي للتدريب الداخلي (.)OIC Intern
 برنامج سيسرك للتدريب الداخلي.
كال البرنامجين يستهدف املواطنين الشباب من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذين ال تتعدى أعمارهم عتبة الثالثين ويتابعون
دراستهم في الجامعة (السنة الثالثة فما فوق أو الدراسات العليا).

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي للتدريب
الداخلي ()OIC INTERN
يعتبر برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتدريب الداخلي
برنامجا تدريبيا دوليا يهدف إلى توجيه الشباب من خالل
التخطيط ملسارهم املنهي عن طريق تعزيز معارفهم األكاديمية
املكتسبة أثناء دراستهم باملمارسة العملية .ويتيح هذا البرنامج
فرصة ثمينة أمام الشباب لالطالع على بيئة العمل املهنية
وبالتالي اكتساب أسس أخالقيات العمل واالنضباط في بيئة
العمل باإلضافة إلى مهارات أخرى .وفي الوقت الذي يجسد فيه

فإنه يمكنهم كذلك من اكتساب مهارات متعلقة بالتفاعل والتواصل بين
الثقافات.
وشأنه شأن باقي البرامج ،تأثر برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي
للتدريب الداخلي أيما تأثر جراء تفش ي جائحة كوفيد 19-وما رافق ذلك
من تداعيات على الحياة العامة وعالم األعمال .ولكن بالرغم من هذه
الظرفية الصعبة ،تمكن برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي للتدريب
الداخلي عام  2020من توزيع  36طالبا من  18بلدا عضوا في منظمة
التعاون اإلسالمي على مؤسسات مختلفة في تركيا.

البرنامج فرصة أمام املتدربين الكتساب خبرة مهنية وتقنية،

برنامج "بناء"
برنامج "بناء" عبارة عن مبادرة مشتركة بين سيسرك والبنك اإلسالمي للتنمية ( )IsDBوالبرنامج الليبي لإلدماج والتنمية ( )LPRDلدعم ليبيا،
باعتبارها دولة متأثرة بالصراع ،في مجاالت األبحاث وبناء القدرات والتنمية االقتصادية .ويضطلع سيسرك بدور الجهاز التنفيذي للبرنامج.

اجتماع اللجنة التوجيهية املعنية ببرنامج "بناء"

دورة تدريبية حول "تعبئة املجتمعات املحلية ومناصرة قضايا
للشباب"
ُ
نظمت الدورة التدريبية حول "تعبئة املجتمعات املحلية ومناصرة
قضايا الشباب" بالتعاون مع منتدى شباب التعاون اإلسالمي ()ICYF
في يناير  .2021وسهر على إجراء الدورة التدريبية خبراء مختصون
لفائدة  20متدربا حضروا سابقا التدريب املحلي الذي نظم في في ليبيا.

عقد االجتماع التاسع للجنة التوجيهية لبرنامج "بناء" في  14يناير ،2021
وتمثل الهدف منه في متابعة التقدم املحرز واستعراض اإلجراءات
املستقبلية فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج .وقد حضر االجتماع أعضاء لجنة
املتابعة من املؤسسات الشريكة ،التي تشمل سيسرك والبنك الدولي للتنمية
والبرنامج الليبي لإلدماج والتنمية .واتخذت اللجنة عددا من القرارات
لضمان التنفيذ السلس للبرنامج واستكماله في املوعد املستهدف.
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املعسكرالتدريبي لصالح  56شركة ناشئة /صغيرة ومتوسطة في
ليبيا
نظمت حاضنة ’بناء‘ "املعسكر التدريبي لريادة األعمال" في الفترة ما بين 10
و  11فبراير  2021لصالح  56شركة ناشئة /صغيرة ومتوسطة لدعمها في
وضع اللمسات األخيرة على نماذجها األولية وخطط أعمالها وتطوير منتجات
الحد األدنى ( )MVPsالخاصة بها .وقد أقيم هذا الحدث افتراضيا من خالل
منصة إلكترونية لعقد مؤتمرات عبر الفيديو وحضوريا في مقر حاضنة
’بناء‘.
اجتماع املصادقة على الدراسة البحثية املتعلقة بـ’إصالح اإلدارة العامة في
ليبيا‘

ُ
نظم اجتماع املصادقة في  16مارس  2021بهدف الجمع بين مسؤولين رفيعي
املستوى من ليبيا وخبراء دوليين رئيسيين ذوي صلة ملناقشة النتائج التي

يوليو 2021

خلص إليها تقرير "إصالح اإلدارة العامة في ليبيا" والتوصيات الرئيسية
املتعلقة بالسياسات .ونظر االجتماع ،الذي حضره  10خبراء من
مختلف البلدان واملؤسسات ،في التوصيات التي اقترحها الخبراء
االستشاريون ومدى مالءمتها لسياق ليبيا.
اجتماع املصادقة على الدراسة البحثية املتعلقة بـ’إصالح النظام الصحي
في ليبيا‘

ُ
نظم اجتماع املصادقة في  17مارس 2021بهدف الجمع بين مسؤولين
رفيعي املستوى من ليبيا وخبراء دوليين رئيسيين ذوي صلة ملناقشة
النتائج التي خلص إليها تقرير "إصالح النظام الصحي في ليبيا"
والتوصيات الرئيسية املتعلقة بالسياسات .ونظر االجتماع ،الذي
حضره  14خبراء من مختلف البلدان واملؤسسات ،في التوصيات التي
اقترحها الخبراء االستشاريون ومدى مالءمتها لسياق ليبيا.
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مجلة التعاون االقتصادي والتنمية
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إمكانيات تطوير وتوسيع نطاق التعاون االقتصادي والفني بين الدول النامية .وتصدر املجلة باللغة اإلنجليزية في مارس ويونيو
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املجلد  )2021( 42العدد 1

املجلد  )2021( 42العدد 2

يضم هذا اإلصدار من مجلة التعاون االقتصادي والتنمية (،)JECD
املجلد  )2021( 42العدد  ،1ثماني أوراق بحثية .ويمكن للقراء الولوج
إلى هذا اإلصدار من خالل:

يضم هذا اإلصدار من مجلة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)JECDاملجلد 42
( )2021العدد  ،2ثماني أوراق بحثية .ويمكن للقراء الولوج إلى هذا اإلصدار من
خالل:

https://www.sesric.org/publications-jecdarticles.php?jec_id=118

https://www.sesric.org/publications-jecdarticles.php?jec_id=119

