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إندونيسيا ينظمان
بشكل مشترك
املنتدى الدولي حول
االقتصاد الرقمي
اإلسالمي

“

اإلحصاءات
باعتبار سيسرك البنك الرئي�سي
للمعلومات االجتماعية واالقتصادية
حول البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي ولصالح استخداماتها،
فإنه يولي اهتماما خاصا ملسألة زيادة
حجم البيانات واملعلومات املتوفرة
حول بلدان املنظمة ولصالحها
وتعزيز نظمها اإلحصائية الوطنية...
األبحاث
11
يعتبر تقرير التوقعات االقتصادية
ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 2020
تقريرا رئيسيا لسيسرك يستكشف
اتجاهات االقتصاد الكلي العاملية
بالتركيز على بلدان منظمة التعاون
ويقدم
كمجموعة،
اإلسالمي
مجموعة واسعة من اإلحصاءات
والتحليالت املفيدة ،بما في ذلك...
التدريب
15
ينظم املركز أنشطة تدريب في إطار
 32برنامجا لبناء القدرات في قطاعات
متخصصة .وتغطي هذه األنشطة عددا
من القضايا املتعلقة باملجالين االجتماعي
واالقتصادي وتنفذ من خالل أساليب
متنوعة وفقا لقدرات واحتياجات الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي...

3
سيسرك وبنك إندونيسيا ينظمان بشكل مشترك املنتدى الدولي حول االقتصاد
الرقمي اإلسالمي
نظم كل من مركزاألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (سيسرك)
وبنك إندونيسيا بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ( )IsDBبشكل مشترك منتدى دوليا افتراضيا
حول «الرقمنة والشمول االقتصادي اإلسالمي :وضع السياسات وتنفيذها في دول منظمة التعاون
اإلسالمي» يوم  29أكتوبر.2020
ُ
ونظم املنتدى كجزء من مهرجان الشريعة االقتصادي السابع في إندونيسيا ( )ISEFلعام  2020الذي
يقام في جاكرتا بإندونيسيا تحت شعار «التمكين املتبادل لتسريع النمو االقتصادي في ظل الشريعة
من خالل تعزيزالصناعات الحالل من أجل تحقيق الرخاء العالمي» .وجمع املنتدى صناع السياسات
رفيعي املستوى واالقتصاديين وخبراء الصناعة املالية من البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ومؤسساتها ملناقشة آثارالرقمنة على التنمية االقتصادية واملالية ،ال سيما في أعقاب جائحة
كوفيد 91-املستمرة.
وقد بدأ االجتماع بالكلمة االفتتاحية لسعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك ،حيث أكد
سعادته على أهمية التمويل اإلسالمي كبديل أخالقي عن التمويل التقليدي والذي يقدم آفاق وحلول
فريدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية .وباإلضافة إلى ذلك ،أكد السيد دبور أن البنوك اإلسالمية
واملؤسسات املالية من شأنها إطالق العنان إلمكانات نموها وربحيتها الكبيرة خاصة من خالل التركيز
على الثورة الرقمية املستمرة في املشهد العالمي للخدمات املصرفية واملالية .وتحقيقا لهذه الغاية،
أضاف سعادته قائال أن اعتماد تقنيات جديدة مثل البلوكتشاين ،والبيانات الضخمة ،وواجهات
برمجة التطبيقات وأتمتة العمليات له أهمية خاصة ليس فقط لتطوير وتقديم منتجات وحلول
جديدة ،ولكن أيضا لتوسيع نطاق وصولهم للعمالء الدوليين والتواصل معهم.
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• وضع الرقمنة والشمول االقتصادي؛
• السياسة النقدية والسياسات االحترازية الكلية في
عصرالرقمنة؛
• تصميم سياسات الرقمنة االقتصادية اإلسالمية
في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛
• الشمول املالي الرقمي من خالل منصات التمويل
االجتماعي اإلسالمي؛
• إمكانات املنصات الرقمية لتعزيز التعاون بين
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
وأعقبت حلقات النقاش جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية وتحفيزية للغاية.
وفي الختام ،خلص املنتدى باملالحظات الختامية التي أدلى بها السيد أنور
بشوري ،رئيس قسم االقتصاد والتمويل اإلسالمي في بنك إندونيسيا.

وفي أعقاب ذلك ،ألقى سعادة الدكتور سوجينج ،نائب محافظ بنك
إندونيسيا ،كلمة رئيسية مشددا على آثار االضطرابات الرقمية على
االقتصاد والتمويل اإلسالمي واالستجابات السياساتية املثالية في تعظيم
األثر املفيد للرقمنة االقتصادية .كما سلط الدكتور سوجينج الضوء على
املخاطر والتحديات التي تطرحها الرقمنة فيما يتعلق بالتنظيم واألمن
السيبراني .ثم خلص إلى أن تعزيز التعاون بين بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي والتعاون العالمي من خالل املنصات الرقمية املناسبة من شأنه
أن يكون مفيدا في تطوير سالسل القيمة الحالل وتحسين تنوع املنتجات
والخدمات القائمة على الشريعة ونشرها.
وقد تال الجلسة االفتتاحية حلقتي نقاش حول ( )1تصميم الرقمنة
االقتصادية اإلسالمية في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،و ( )2الشمول
املالي املبني على الرقمنة من خالل منصة التمويل االجتماعي اإلسالمي.
ووفقا للبرنامج ،ضمت حلقات النقاش متحدثين من مختلف املنظمات
الوطنية واإلقليمية والدولية وغطت مجموعة من املواضيع بما في ذلك:

املديرالعام لسيسرك سعادة السيد نبيل دبور يخاطب االجتماع االفترا�ضي ملنتدى البنوك املركزية املشترك بين منظمة التعاون
Director General of SESRIC, H.E. Nebil DABUR Addressed the Virtual Meeting of the OICاإلسالمي والكومسيك بصفته متحدثا رئيسيا
COMCEC Central Banks Forum as Lead Speaker
جرى تنظيم االجتماع االفترا�ضي
ملنتدى البنوك املركزية املشترك بين
منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك
من قبل البنك املركزي لجمهورية
تركيا يوم  7أكتوبر  2020تحت شعار
“استعادة اقتصاداتنا لعافيتها في أوقات
كوفيد .”19-وجمع بين محافظي البنوك
املركزية وصناع السياسات رفيعي
املستوى من الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي ملناقشة التوقعات
االقتصادية الراهنة على الصعيد The virtual meeting of the OIC-COMCEC Central Banks Forum was organized by the Central Bank
of the
Republic
of Turkey
07 October
under
the theme
تم of
‘Recovering
Our Economies
بعد
تحديات ما
لتقييم
onوكذلك
كوفيد19-
2020جائحة
من آثار
للتخفيف
اتخاذها
بالسياسة العامة التي
العالمي وعلى مستوى املنظمة واإلجراءاتinاملتعلقة
Times of Covid-19’. The meeting brought together Governors of the Central Banks and high level
اإلسالمي.
OICالتعاو
منظمة
الجائحة والفرص التي تتيحها للدول األعضاء في
policy makers from OIC member countries to discuss the current
andن global
economic
;outlook and policy measures that were taken to mitigate the effects of the COVID-19 pandemic

خلصت
الرئيسيةtoالتي
النتائج
challengesوشارك مع
كمتحدث رئي�سي
لسيسركfor،هذا الجمع
وقد خاطب سعادة السيد نبيل دبور ،املدير
and also
evaluate
الحضور the
post-pandemic
املوقر and
opportunities
العامthe OIC
member
إليها الدراسة البحثية األخيرة للمركز حول “اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
countries.
اإلسالمي:اآلفاق
بسبب
الفو�ضى
من
 Directorفي حالة
االقتصاد العالمي
addressedفي وقت
أن الوباء ظهر
gatheringالسيد
لكوفيد ،19-صرح
والتحديات”.وبالتركيز على اآلثار االقتصادية
H.E. Mr. Nebil DABUR,
فيهGeneral
كان of
SESRIC,
دبورthis
august
as a lead
speaker
and
shared
with
the
participants
the
main
findings
of
SESRIC’s
recent
research
study
انخفاض الطلب وزيادة التوترات التجارية بين االقتصادات العاملية الرئيسية .وأضاف أن اقتران هذه العوامل أدى إلى عاصفة عارمة أغرقت االقتصاد
Pandemic on OIC Member Countries: Prospects andقon “Socio-economic Impacts of COVID-19
لالقتصاد
العالمي في إحدى أسوأ حاالت الركود االقتصادي في التاريخ الحديث .وفي إشارة إلى آخرتقديرات صندو النقد الدولي ،أكد السيد دبور أنه يتوقع
Challenges”. Focusing on the economic impacts of COVID-19, Mr. DABUR stated that the
القطيع
مناعة
اعتماد منهجية
لقاح أو
التوصلtheإلنتاج
 2021wasمع
 alreadyعام
التنازلي inقد ينعكس
االتجاه
وأنtoهذا
العالمي أن ينكمش بنسبة  4.9%عام 2020
pandemic emerged
at a time
when
أملglobal
economy
shambles
due
lower
demand and increasing trade tensions between major global economies. The conjunction of
لتعود الحياة ملجراها الطبيعي.
these factors caused a perfect storm drowning the global economy into one of the worst

علىeconomic
recessions
تحدياتmodern
history,
he added.
Referring
السيدthe
ذكرlatest
estimates
the IMF,
اقتصادات
وعواقبinغيرمسبوقة
تشكل
كوفيد19-
دبورtoأن جائحة
التعاونofاإلسالمي،
وفيما يتعلق بوضع الدول األعضاء في منظمة
Mr.
DABUR
underlined
that
the
global
economy
is
expected
to
contract
by
4.9%
in
2020
and
this
املنظمة حيث من املتوقع أن ينكمش نمو الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  2%عام  .2020وشدد على أن هذا االنخفاض في الناتج املحلي اإلجمالي يبعث على
downward trend may be reversed in 2021 with the hope that either a vaccine is made or herd
السيناريوهات
املنظمةto.وباإلشارة
بلدان
القلق بصورة أكبر خاصة مع الضعف املستمر لألداء االقتصادي في السنوات القليلة املاضية في العديد من
إلى immunity is
achieved
get back
to normalization.
Concerning
the
state
of
affairs
in
OIC
member
DABUR
that the
COVIDينخفض إلى ما بين  17%و  33%وأن االنخفاض في
countries,قد
Mr.ن اإلسالمي
التعاو
mentionedمنظمة
إجمالي صادرات
دبور أن
البديلة حول تأثيرات كوفيد ،19-ذكر السيد
19
pandemic
constitutes
unprecedented
challenges
and
consequences
for
the
OIC
economies
انخفاض
تدفقات االستثماراألجنبي املباشرالواردة قد يصل إلى  42ملياردوالرأمريكي؛ بينما من املتوقع أيضا أن تتقلص األنشطة السياحية بشكل كبيرمع
as the GDP growth is estimated to contract by 2% in 2020. This fall in GDP is particularly
الوضع
هذا
theعلى أن
continuousشدد
وعالوة على ذلك،
السياحة.
performanceتقريبا في
مليار دوالر أمريكي
OICو 57
38 group
وخسارة ما بين
alarming given
weakening
عائدات of
the economic
of the
عدد السياح بمقدار  30حتى  46مليونا in the
last few years, he emphasized.
ن to
alternative
scenarios
impactsفيthe
COVIDReferringعام .2020
اإلسالمي في
منظمة التعاو
aboutاألعضاء في
البلدان
عاطلofعن العمل
السيئ جدا قد يف�ضي إلى ما بين  6و  8ماليين
19, Mr. DABUR stated that total OIC exports could fall between 17% to 33% and drop in FDI

غالبية الدول
inflows could
high
42 billion
US$; whereas
tourism
activities
لكوفيدare،19-
also expected
وأثناء تعليقه على استجابات السياسة to
السياسات
reachفي سن
جدasسريعة
املنظمةasكانت
األعضاء في
دبور أن
ذكر السيد
الوطنية
contract
significantly
with
30
to
46
million
fewer
tourists
للوباءand
about
38 and
تحفيزيةUS$
املالية والنقدية املناسبة وقدمت حزما loss
األنشطة االقتصادية .كما شدد على أن الطبيعة العاملية للوباء
وانتعاش
السلبية
billionمن57اآلثار
للتخفيف
in tourism revenue. Moreover, he underlined that this grim state of affairs could result into an
التعاون
تحتاج الدول
اإلسالمي
األعضاء في
الصعبة،
countriesهذه
قائال “خالل
تتطلب استجابات جماعية وطنية وإقليمية ودولية .وفي األخيرأضاف
additional
منظمة6 to
8 million
unemployed
people
األوقات in OIC
member
in 2020.
فعالة
إلى إظهاراملزيد من التضامن وصياغة معالم عمل إسالمي مشترك ليس فقط إلبطاء تف�شي الوباء والقضاء عليه ،ولكن أيضا لوضع سياسات وتدابير
While commenting on the national policy responses to COVID-19, Mr. DABUR mentioned that
للتخفيف من آثاره بعد ذلك”.
the majority of OIC member countries have been very quick in enacting appropriate fiscal and
monetary policies and introduced stimulus packages to mitigate the negative impacts of the

واختتم االجتماع االفترا�ضي ملنتدى البنوك املركزية املشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك باعتماد بيان رسمي.
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دائرة اإلحصاءات
واملعلومات

قواعد البيانات والدالئل والقوائم
باعتبار سيسرك البنك الرئي�سي للمعلومات االجتماعية واالقتصادية
حول البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ولصالح استخداماتها،
فإنه يولي اهتماما خاصا ملسألة زيادة حجم البيانات واملعلومات املتوفرة
حول بلدان املنظمة ولصالحها وتعزيز نظمها اإلحصائية الوطنية .ودائرة
األبحاث واملعلومات تعنى باألساس بجمع ومعالجة ونشر اإلحصاءات
واملعلومات االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بالدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي ولصالح استخداماتها.
ويعمل سيسرك على تحديث قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون
اإلسالمي ( )OICStatعلى أساس منتظم،
وتعد قاعدة البيانات هذه املصدر اإلحصائي
األسا�سي عبر اإلنترنت لصالح املستخدمين
من جميع أنحاء العالم املهتمين بالبيانات
واملعلومات حول بلدان املنظمة .وتستضيف
قاعدة البيانات في الوقت الراهن ما يقارب
 1200مؤشر اجتماعي واقتصادي للبلدان
السبعة والخمسين األعضاء في املنظمة يعود تاريخ هذه املؤشرات حتى
عام  ،1985وهي مصنفة تحت  26فئة .ويمكن االطالع على قاعدة البيانات
اإلحصائية للمنظمة من خاللhttps://www.sesric.org/oicstat.php :
وإلى جانب قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي،
يستضيف سيسرك قاعدة بيانات
حول جائحة كوفيد 19-لفائدة
الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي التي تعرض مجموعة
من اإلحصاءات والبيانات املرئية
وعروضا خرائطية من خالل
خريطة ثنائية األبعاد بشأن انتشار جائحة فيروس كورونا املستجد

(كوفيد )19-في البلدان األعضاء في املنظمة .ويتم تحديث قاعدة بيانات
سيسرك حول جائحة كوفيد 19-يوميا ويمكن االطالع عليها من خالل:
https://www.sesric.org/sesric_covid_19.php
وباإلضافة إلى ذلك ،يستضيف سيسرك دليل مكاتب اإلحصاء الوطنية
(https://www.sesric.org/databases-nso.
 )phpالذي يعرض قائمة تضم معلومات
االتصال الخاصة بمكاتب اإلحصاء الوطنية في
بلدان املنظمة ،ودليل املؤسسات الوطنية في
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
()OIC-DIR
( )https://www.sesric.org/oicdir.phpالذي يضم ملحات موجزة عن
 551مؤسسة بما في ذلك البنوك املركزية ،والغرف التجارية ،ووكاالت
التنمية ،ووكاالت األخبار املمولة من قبل الحكومات ،ووكاالت تشجيع
االستثمار ،والوزارات املختصة ،ومكاتب اإلحصاء الوطنية ودون الوطنية،
ومعاهد األبحاث ،واملؤسسات الفكرية الخاضعة إلشراف مؤسسات
حكومية ،ومعاهد التدريب ،والنقابات العمالية /منظمات أرباب العمل،
والجامعات /معاهد التعليم العالي ،وعدد من املؤسسات العمومية
ومؤسسات ذات النفع العام.
وزيادة على ذلك ،يستضيف سيسرك قائمة خبراء اإلحصاء ()ROSE
( https://www.sesric.
 )org/rose.phpالتي تضم
في الوقت الراهن ملفات
تعريفية لـ 847خبير في
مجال اإلحصاء من البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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أدوات نشروعرض البيانات
على بيانات مصورة من عدد من املؤشرات املتاحة على قاعدة البيانات
https://www.sesric.org/smc.( )اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
.)php
وتعد وحدة دول منظمة التعاون اإلسالمي
) من األدوات املستخدمةOIC-CIF( في أرقام
 وتعرض هذه.أيضا لنشر وعرض البيانات
الوحدة أحدث املعلومات والبيانات اإلحصائية
بشأن البلدان األعضاء في املنظمة تحت تسعة
، والجغرافيا واملناخ، معلومات أساسية:أقسام
، واالقتصاد والقطاعات، والحكومة والسياسة،واملجتمع والديموغرافيا
. وروابط خاصة، واللوجستيات، والشراكات الدولية،والبلدان في أرقام
ويمكن االطالع على النسخة الحالية لوحدة اللبلدان األعضاء في أرقام من
:خالل الرابط التالي
https://www.sesric.org/oic-member-countries.php

OIC�(  (بناء على البيانات املتاحة في قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة
 وحدة: يستضيف سيسرك ثالث وحدات على شبكة اإلنترنت،)Stat
مصنف منظمة التعاون اإلسالمي (التي تمكن املستخدمين من تصنيف
بلدان املنظمة بناء على املؤشرات املختارة من قاعدة البيانات اإلحصائية
 ووحدة،)https://www.sesric.org/oic-ranker.php( )للمنظمة
الكاشف الدقيق ملنظمة التعاون اإلسالمي (التي تمكن املستخدمين من
االطالع على قائمة مؤشرات قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة التي
https://( )يتموضع فيها بلد من البلدان األعضاء إما في األعلى أو األسفل
 ووحدة مولد الرسومات البيانية،)www.sesric.org/oic-tbf.php
) (التي تمكن املستخدمين من الحصولSMC( املتحركة الخاص بسيسرك
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أجهزة التنفس الصناعي
 قيمة واردات:)DYK( هل تعلم؟

املنشورات اإلحصائية

2020-17

Imports Value of Artificial Respiration, Ozone / Oxygen / Aerosol Therapy, or other Therapeutic Respiration Apparatus,
by OIC Countries, Million USD, 2019
Million USD

تعكس سلسلة هذه الوحدة حقائق مهمة متعلقة
ببلدان منظمة التعاون اإلسالمي بطريقة بسيطة
 وغطى آخر منشور لوحدة ’هل.وسهلة االستعمال
تعلم؟‘ الذي أعده سيسرك مسألة قيمة أجهزة
التنفس الصناعي التي استوردتها البلدان األعضاء
.في منظمة التعاون اإلسالمي
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،فعلى الرغم من أهمية أجهزة التنفس الصناعي
 تعد الكثير،19-خاصة في فترة تف�شي جائحة كوفيد
 لذلك،من بلدان املنظمة غير قادرة على إنتاجها
 وبلغت قيمة.تلجأ الكثير منها الستيرادها من الخارج
واردات مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
 Coronaviruses belong to the family of viruses such as
 The largest imports values of artificial respirators by 10 OIC
East Respiratory
(MERS),
Severe Acute
countries
all أو
above
10 millionالتنفس
USD in 2019
457  أو غيرها من أجهزة التنفس ألغراض العالج ما يقاربMiddle
،املضغوط
الهواءSyndrome
بخاخات
/األكسجين
/باألوزون
العالج
،الصناعي
أجهزةranging
من
Respiratory Syndrome (SARS) and Novel Coronavirus
between 14 million USD (Pakistan) to 72 million USD
(COVID-19). Particularly, COVID-19 has become known
(Saudi Arabia).
 وفاقت. ملياردوالر) من هذه املنتجات خالل نفس العام8.4(
 من إجمالي الواردات العاملية5.4%  وهي قيمة تعادل،2019 مليون دوالرأمريكي عام
after the outbreak that began in Wuhan, China in
 Top 10 OIC countries (Saudi Arabia, Turkey, Indonesia,
December 2019. Due to its unprecedented spread speed
UAE, Kazakhstan,
Bangladesh,
 مليون14  وتراوحت قيم هذه البلدان بين،2019 دوالرعام
ن
املنظمة
10 الصناعي في
التنفسMalaysia,
أجهزةEgypt,
 منKuwait,
الواردات
قيمة
 مليو10people
and affecting
acrossفيallأعضاء
borders بلدان
and nations
and Pakistan) comprised 77% (around 353 million USD) of
globally, it was declared and acknowledged as a pandemic
the total OIC imports of artificial respirators.
by WHO
in March
2020.
املنظمة العشر األكثر استيرادا لهذه األجهزة (اململكة العربية
بلدان
واستأثرت
.) مليون دوالر (اململكة العربية السعودية72 دوالر (باكستان) و
 On the exports side, the OIC countries share in total
 As of today, there is yet no vaccine or standard
of these وإندونيسيا
products globallyوتركيا
was merely
over 1% as
 من إجمالي77% والكويت وبنغالديش وباكستان) بحصة
 ومصرthat
وماليزيا
اخستان
العربيةexports
واإلمارات
السعودية
املتحدة وكاز
therapeutics
is specific
for the treatment
of COVID-19
only a few OIC countries have the scientific and
and is commonly approved to bring positive results.
technological capacity to produce them.
.) مليون دوالر353 واردات مجموعة بلدان املنظمة من هذه األجهزة (ما يناهز
 In people infected in the current pandemic, the COVID-19
20
10

Saudi Arabia
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Malaysia
Egypt
Kuwait
Bangladesh
Pakistan
Morocco
Libya
Iraq
Iran
Qatar
Oman
Uzbekistan
Lebanon
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Jordan
Tunisia
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Sudan
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Gabon
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Guyana
Burkina Faso
Niger
Benin
Gambia
Togo
Sierra Leone
Guinea-Bissau

0

viruses are lodged deep in the lungs since it mainly affects
the lower respiratory tract. This severe situation requires
the usage of artificial respirators or ventilators to prevent a
respiratory arrest and eventually death.

 Based on the data available as end of July 2020, only 21
OIC countries exported any of the products classified under
the group of artificial respiration, ozone / oxygen / aerosol
therapy, and other therapeutic respiration apparatus. Only
8 of them recorded exports values above 100,000 USD in
2019.

 ألن عددا قليال فقط منها هي1%  فلم تتعدى حصة بلدان املنظمة من إجمالي الصادرات العاملية لهذه املنتجات عتبة،أما على مستوى الصادرات
 دولة عضو في املنظمة21  صدرت فقط،2020 شهريوليو
 وبناء على البيانات املتاحة حتى نهاية.التي تتمتع بالقدرة العلمية والتكنولوجية إلنتاجها
 Despite the vital importance, not many OIC countries are
of producing artificial respirators. As a result, many
 Three OIC countries including Malaysia (63 million USD),
باألوزون
 أو غيرها من أجهزة التنفس، بخاخات الهواء املضغوطcapable
/األكسجين
member countries/import
them.  أو العالج،منتجات مصنفة ضمن فئة أجهزة التنفس الصناعي
Indonesia (11 million USD), and Turkey (9 million USD)
 The value of artificial respirators imported by the OIC
97.3% of the total OIC countries group exports of
 من97.3% واستاثرت ثالث بلدان أعضاء في املنظمة بحصة
.2019  دوالر أمريكي عام100000  منها8 فيmade
راتupالصاد
 وفاقت قيمة.ألغراض العالج
countries in 2019 can be used as a proxy measure to see
the artificial respirators.
how well the OIC countries were equipped to provide
) مليون دوالر11(  مليون دوالر) وإندونيسيا63( هي ماليزياtreatment
البلدان
وهذهseverely
،الصناعي
التنفس
to people
infected with
the virus.إجمالي صادرات مجموعة بلدان املنظمة من أجهزة
 The imports of artificial respiration, ozone / oxygen /
.) مليون دوالر9( وتركيا
aerosol therapy, and other therapeutic respiration
Note: Harmonised System code 901920 for ozone therapy, oxygen therapy,
aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration
apparatus was used for the analysis.

apparatus by the OIC countries group was 457 million USD
in 2019. This value was equal to 5.4% of the global imports
(8.4 billion USD) of these products during the same year.

Source: SESRIC staff calculations based on data extracted on 29/07/2020
from International Trade Centre (ITC) Trade Map Database. Please visit
OIC Statistics (OICStat) Database (http://bit.ly/2F7W8cv) for other Trade
indicators.

:)‘ حول قيمة واردات أجهزة التنفس الصناعي من خاللDYN( ويمكن االطالع على وحدة ’هل تعلم؟
http://www.oicstatcom.org/didyouknow.php
© SESRIC | 2020
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ضغوط،
كيعام
منهذﻩ
�10��
دانب�ن
ستأثرت
وتركيا
غالديش
األجهزة

صادرات
بالقدرة
،2020
لتنفس
نأجهزة
كيعام
صادرات
�يا63)

برنامج بناء القدرات اإلحصائية )(StatCaB
يوليوود�سم��
ب�نشهر
نشاطاإحصائيا
استفاد 47 بلداعضوا��املنظمةمن
منيتحديات في
العالم
يمر به
16ما
رغم
(StatCaB
برنامجبناءالقدراتاإلحصائية)
.2020وماكانتلتتحققهذﻩاألنشطةال��سهرسيسركع��تيس��هالوالالدعم
ظل األزمة الناجمة عن تف�شي جائحة
الس��الذيقدمته11دولةعضو��منظمةالتعاوناإلسالميو3منظماتدولية.

عدداألنشطةاإلحصائيةال��أجريت،
حسباملوضوع،يوليو-د�س���2020

3

3

كوفيد ،19-لم يدخر سيسرك جهدا في
بهالعالممنتحديات��ظلاألزمة
رغممايمر
وفيماي��تقسيماألنشطةاإلحصائيةال��أجريتخاللالف��ةاملمتدةب�نشهري
يوليو
لصالح
األنشطة
تنفيذ
عملية
تسهيل
1
1
1
1
1
1
1
1
الناجمةعنتف��� جائحةكوفيد،19-لميدخر
حسباملجالواملوضوعاإلحصائي.
ود�سم��2020
دول
منظمة التعاون
إطار
في
اإلسالمي
سيسركجهدا��تسهيلعمليةتنفيذاألنشطة
عدداألنشطةاإلحصائيةال��أجريت،
القدرات اإلحصائية(  (�Stat
برنامج بناء
2020التعاون اإلسالمي �� إطار
حسباملجاالتاإلحصائية،يوليو-ل منظمة
لصالح دو

د�س���األنشطة اإلحصائية التي
 .)CaBوكل
أصبحتوكل
حضوريا.(StatCaB
تعقداإلحصائية)
القدرات
بناء
برنامج
كانت عادة اإلحصاءاتالديمغرافية
مناهجتعقد
باتباععادة
كانت
اإلحصائيةعنال��
األنشطة
لعقد املؤتمرات
اإلحصاءاتالبيئيةخالل منصة
تجري افتراضيا من
ولقطاتالشاشةأدناﻩمأخوذةمنالدوراتالتدريبيةاإلحصائيةال��نظمهاسيسرك
بعد%19
واالجتماعية،3،
ي
اضيامنخاللمنصة
�
اف�
حضورياأصبحتتجر
امن املصممة بما يتما�شى مع حلول التدريب االفترا�ضي
التعلم والتعليم املت
ب�نشهرييوليوود�سم��.2020
واملتعددةاملجاالت،ز،5
القضايااالس��اتيجية
امناملصممةبمايتما���مع
سيسرك.مناهجالتعلموالتعليمامل��
اتعنبعدباتباع
لعقداملؤتمر
يضطلع%31
بها
التي
واإلداريةالخاصة
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التدرشهري
باإلحصاءات
نشاطا
تنظيم ما مجموعه 16
يوليو وديسمبر  ،2020تم
حلولفبين
2

إحصائية6،
تدريبية الرسمية،1،
األنشطة عبارة عن دورات
إحصائيا 9 ،من
فب�نشهري
نشاطاإحصائيا%و 69 ،من
،تمتنظيممامجموعه16 
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يوليووديسم�
هذﻩمنها
اللجنة
اجتماع
في
تمثل
واحد
ونشاط
اإلنترنت،
عبر
ندوات
عن
عبارة
األنشطة عبارة عن دورات تدريبية إحصائية ،و 6 م��ا عبارة عن ندوات ع��
ن
اإلحصائية ملنظمة
تمثل ��اإلسالمي.
اإلن��نت،ونشاطواحد التعاو
اجتماعاللجنةاإلحصائيةملنظمةالتعاون
اإلسالمي.
منهجيةجمعومعالجة
ونشروتحليلالبيانات،
%6،1

عدداألنشطةاإلحصائيةال��أجريت،
اإلحصاءات
حسبالنوع،يوليو-د�سم��2020
االقتصادية%38،6،
ندواتع��اإلن��نت6،

لتنفس
اجتماعاللجنة
اإلحصائيةملنظمة
التعاوناإلسالمي1،

دورةتدريبية
إحصائية9،

دورةتدريبيةإحصائيةحول’إحصاءاتالنقل‘لصالحبن�ن،وقدم��االوكالةالوطنية
لإلحصاءوالديموغرافيا��(ANSD)السنغال24-21،يوليو2020

استفاد  47بلدا عضوا في املنظمة من  16نشاطا إحصائيا بين شهري يوليو
سهري سيسرك
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لتتحقق
وديسمبر .2020 وما كانت
على
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منظمات دولية.
اإلسالمي و3
دولةعضو��منظمةالتعاوناإلسالميو3منظماتدولية.
الس��الذيقدمته11
املمتدة بين
وفيما يلي تقسيم األنشطة اإلحصائية التي أجريت خالل الفترة
وفيماي��تقسيماألنشطةاإلحصائيةال��أجريتخاللالف��ةاملمتدةب�نشهري
يوليو
املجال واملوضوع اإلحصائي.
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شهر
حسباملجالواملوضوعاإلحصائي.
ود�سم�ي�2020
عدداألنشطةاإلحصائيةال��أجريت،
حسباملجاالتاإلحصائية،يوليو-د�س���2020
اإلحصاءاتالبيئية
واملتعددةاملجاالت،5،
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اإلحصاءات
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عدداألنشطةاإلحصائيةال��أجريت،
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اجتماعتشاوريبشأنمؤشراتالهدف4منأهدافالتنميةاملستدامةلصالحقطر،قدمه
معهداإلحصاءال��ك�29-27،يوليو2020

اإلحصاءاتالديمغرافية
واالجتماعية%19،3،
القضايااالس��اتيجية
واإلداريةالخاصة
باإلحصاءات
الرسمية%6،1،

ولقطاتالشاشةأدناﻩمأخوذةمنالدوراتالتدريبيةاإلحصائيةال��نظمهاسيسرك
ب�نشهرييوليوود�سم��.2020

منهجيةجمعومعالجة
ونشروتحليلالبيانات،
%6،1
دورةتدريبيةإحصائيةحول’مؤشراتالهدف13منأهدافالتنميةاملستدامة:العملمن
أجلاملناخ‘لصالحمصر،قدم��ادائرةاإلحصاءاتالعامةاألردنية22-19،أكتوبر2020

دورةتدريبيةإحصائيةحول’إحصاءاتالنقل‘لصالحبن�ن،وقدم��االوكالةالوطنية
لإلحصاءوالديموغرافيا��(ANSD)السنغال24-21،يوليو2020

دورةتدريبيةإ
بروناي

دورةتدريبيةإح
ديفوار،قدم
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دورةتدريبيةإحصائيةحول’إحصاءاتالظروفاملعيشيةوالفقر‘لصالحبنغالديش،قدمها
الجهازاملركزيلإلحصاءاإلندوني���17،نو�م��2020و09-08ديسم��2020

صالحقطر،قدمه

دورةتدريبيةإحصائيةحول’إحصاءاتالظروفاملعيشيةوالفقر‘لصالحبنغالديش،قدمها
دورةتدريبيةإحصائيةحول’إحصاءاتالخدماتاملصرفيةوالتأمينيةواملالية‘لصالح
20202020
ديسم��
09-08
2020
الجهازاملركزيلإلحصاءاإلندوني���17،نو�م��
نوفم��
-17و19
بروناي،قدم��ادائرةاإلحصاءاتالعامةاملال��ية،

املجلد ،2 :العدد1 :

دورةتدريبيةإحصائيةحول’إحصاءاتالسياحة‘لصالحالعراق،قدمهااملعهدالوط��
لإلحصاءالتون���15-13،ديسم��2020

أطلقسيسركمؤخراسلسلةندواتع��اإلن��نتحولتبادلال���اتاإلحصائية،ومن

اق،قدمهااملعه
دورةتدريبيةإحصائيةحول’إحصاءاتالسياحة‘لصالحالعر
اإلنترنت حول
ات
دالوط��ر
تبادل الخب
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2020

�
ديسم�
لإلحصاءالتون���15-13،
لصلةإلطالعاملشارك�نفي
اإلسالميوالوحداتاإلحصائيةالتابعةللوكاالتالدوليةذاتااإلحصاء الوطنية
الفرصة ملكاتب
اإلحصائية ،ومن خاللها ستتاح
اإلن��نتحول
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اسلسلةندواتع��
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ن
األعضاءر في منظمة
البلدان
اإلحصائية
والوحدات
اإلسالمي
التعاو
ع��تجار��ا��املجاالتاإلحصائيةال��تحظىباالهتماماملش��ك .ولقطاتالشاشة
خاللهاستتاحالفرصةملكاتباإلحصاءالوطنية��البلداناألعضاء��منظمةالتعاونفي
التابعة للوكاالت الدولية ذات
الصلة إلطالع املشاركين على تجاربها
اإلن��نتخاللالف��ةاملمتدةب�نشهري
أدناﻩمأخوذةمنهذﻩالندواتاملنظمةع��
لصلةإلطالعاملشارك�ن
اإلسالميوالوحداتاإلحصائيةالتابعةللوكاالتالدوليةذاتا
أدناه
ولقطات الشاشة
اإلحصائية التي تحظى باالهتمام املشترك.
املجاالت
يوليووديسم��.2020
بين
ولقطاتالشاشة
ع��تجار��ا��املجاالتاإلحصائيةال��تحظىباالهتماماملش��ك.
مأخوذة من هذه الندوات املنظمة عبر اإلنترنت خالل الفترة املمتدة
أدناﻩمأخوذةمنهذﻩالندواتاملنظمةع��اإلن��نتخاللالف��ةاملمتدةب�نشهري
شهري يوليو وديسمبر .2020

يوليووديسم��.2020

دامة:العملمن
2أكتوبر2020

دورةتدريبيةإحصائيةحول’مؤشراتالهدف5منأهدافالتنميةاملستدامة:املساواةب�ن
الج�س�ن‘لصالحالكويت،قدمهاالجهازاملركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء(CAPMAS)
املصري10-08،ديسم��2020
دورةتدريبيةإحصائيةحول’مؤشراتالهدف5منأهدافالتنميةاملستدامة:املساواةب�ن
الج�س�ن‘لصالحالكويت،قدمهاالجهازاملركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء(CAPMAS)
دورةتدريبيةإحصائيةحول’إحصاءاتالزراعةوالحراجةومصايداألسماك‘لصالحكوت
املصري10-08،ديسم��2020
ديفوار،قدم��ااملندوبيةالساميةللتخطيطاملغربية30،نوفم��04-د�سم��2020

ندوةع��اإلن��نتحول’جمعونشرمؤشراتأهدافالتنميةاملستدامة:تجربةأوزبكستان‘،
12نو�م��2020
ندوةع��اإلن��نتحول’جمعونشرمؤشراتأهدافالتنميةاملستدامة:تجربةأوزبكستان‘،
12نو�م��2020

اللجنةاإلح

دورةتدريبيةإحصائيةحول’إحصاءاتالظروفاملعيشيةوالفقر‘لصالحبنغالديش،قدمها
الجهازاملركزيلإلحصاءاإلندوني���17،نو�م��2020و09-08ديسم��2020

دورةتدريبيةإحصائيةحول’إحصاءاتالسياحة‘لصالحالعراق،قدمهااملعهدالوط��
لإلحصاءالتون���15-13،ديسم��2020

أطلقسيسركمؤخراسلسلةندواتع��اإلن��نتحولتبادلال���اتاإلحصائية،ومن
خاللهاستتاحالفرصةملكاتباإلحصاءالوطنية��البلداناألعضاء��منظمةالتعاون
لصلةإلطالعاملشارك�ن
اإلسالميوالوحداتاإلحصائيةالتابعةللوكاالتالدوليةذاتا
األمنالغذائي��بلدانمنظمةالتعاوناإلسالمي:استعراض
ندوةع��اإلن��ن�حول’تعزيز
ع��تجار��ا��املجاالتاإلحصائيةال��تحظىباالهتماماملش��ك .ولقطاتالشاشة
عاممل��انياتاألغذية‘24،نوفم��2020
أدناﻩمأخوذةمنهذﻩالندواتاملنظمةع��اإلن��نتخاللالف��ةاملمتدةب�نشهري
يوليووديسم��.2020

دورةتدريبيةإحصائيةحول’مؤشراتالهدف5منأهدافالتنميةاملستدامة:املساواةب�ن
الج�س�ن‘لصالحالكويت،قدمهاالجهازاملركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء(CAPMAS)
املصري10-08،ديسم��2020

ندوةع��اإلن��نتحول’جمعونشرمؤشراتأهدافالتنميةاملستدامة:تجربةأوزبكستان‘،
12نو�م��2020
ن�حول’مسحبشأناستخدامتكنولوجيااملعلوماتواالتصاالت��صفوف
ندوةع��اإلن��
األسراملعيشيةواألفراد‘10،د�سم��2020

الدورةالتاسعة

نظم سيسرك،
،(StatComالد
املمتدة ب�ن28 
للتنمية(IsDB) 
الفيديوبسببت
اإلحصاءالوطني
حضورومشارك
التعاون اإلسالم
اإلسالمية لألمن
ومبادرةأكسفور
أجلالتنمية��
لدولالخليجالع
آسيا،ولجنةاألم
اإلحصاءات��ا
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اللجنةاإلحصائيةملنظمةالتعاون
اإلسالمي(OIC-StatCom)
)(OIC-StatCom
التعاون اإلسالمي
اللجنة اإلحصائية ملنظمة
التعاون لدول الخليج العربية (،)GCC-Stat
ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسيا ،ولجنة األمم املتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (،)UNESCWA
وشعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة (.)UNSD

الدورةالتاسعةللجنةاإلحصائيةملنظمةالتعاوناإلسالمي 28،سبتم��01–أكتوبر2020

المي:استعراض

االت��صفوف

وخالل هذه الدورة ،استعرضت األمانة
(سيسرك) األنشطة التي تم االضطالع بها منذ
الدورة األخيرة وتم اعتماد الرؤية االستراتيجية
للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
لعام  2030فضال عن برنامج عملها لفترة
 2021-2025بعد التشاور واملناقشة بين

التعاون
ملنظمة
اإلحصائية
اللجنة
أمانة
سيسرك،بصفته
نظمسيسرك،
نظم
التعاون اإلسالميOIC-) 
ملنظمة
حصائية
اللجنة اإل
أمانة
بصفته
اللجنة.
أعضاء
(،)OIC-StatCom
اإلسالمي
اإلحصائية
للجنة
التاسعة
الدورة
،(StatComالدورةالتاسعةللجنةاإلحصائيةملنظمةالتعاوناإلسالميخاللالف��ة
سبتمبر و
،2020بين 28
الفترةراملمتدة
خالل
ملنظمة
مجموعةوجرى
اإلسالمي
بالتعاون مع
 01أكتوب
اإلسالمي� و
التعاون 28سبتم�
املمتدة ب�ن
املواضيع التالية من خالل عروض الدول األعضاء
البنكتغطية
 01أكتوبر  ،2020بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
ع��الدولية ذات الصلة:
املنظمات
وكذلك
مؤتمرات
للتنمية ،(IsDB) وجرت فعاليات هذﻩ الدورة من خالل منصة لعقد
( ،)IsDBوجرت فعاليات هذه الدورة من خالل منصة لعقد مؤتمرات
مشاركامنمكاتب
الفيديوبسببتف���جائحةكوفيد19-
لتعزيزقدرات النظم اإلحصائية الوطنية،
.وانضمإ��هذﻩالدورة • 95أساليب ناشئة
كوفيد .19-وانضم إلى هذه الدورة
عبر الفيديو بسبب تف�شي جائحة
ن
اإلسالمي.كماشهدتالدورة
دولةعضو��منظمةالتعاو
اإلحصاءالوطنية39 ��
اإلحصاء الوطنية في  39دولة عضو في منظمة
 95مشاركا من مكاتب
• توليد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة من بيانات السكان،
العامةملنظمة
منظماتدوليةوإقليمية،و��:األمانة
حضورومشاركةمم�ل�نعن9 
التعاون اإلسالمي .كما شهدت
الدورة حضور ومشاركة ممثلين عن
والزراعة والتعداد؛
واإلسكان
ن
التعاو
البنك ملنظمة
ومجموعة العامة
وإقليمية،،وهي :األمانة
منظمات دولية
للتنمية ،(IsDB) واملنظمة
اإلسالمي
اإلسالمي(OIC) 
9التعاون
• رصد مؤشرات الهدف اإلنمائي ( 1القضاء على الفقر) وإعداد تقرير
(،)IsDB
للتنمية
اإلسالمي
البنك
ومجموعة
(،)OIC
اإلسالمي
املتحدة) الفاو(،
اإلسالمية لألمن الغذائي ،(IOFS) ومنظمة األغذية والزراعة لألممبشأنها؛
األغذية
ومنظمة
الغذائي (،)IOFS
ومبادرةأكسفورد لألمن
واملنظمة اإلسالمية
،والشراكة��اإلحصاءمن
(OPHI
وللتنميةالبشرية)
للحدمنالفقر
• استخدام مصادرالبيانات غيرالتقليدية في اإلحصاءات الرسمية
والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،ومبادرة أكسفورد للحد من الفقر
أجلالتنمية��القرنالحاديوالعشرين،(PARIS21)واملركزاإلحصائيملجلسالتعاون
وللتنمية البشرية ( ،)OPHIوالشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية
يمكن االطالع على جميع الوثائق والتقارير وباقي املواد ذات الصلة
فيلدول
،ولجنةاألمماملتحدةاالقتصاديةواالجتماعيةلغرب
(GCC-Stat
الخليجالعربية)
( ،)PARIS21واملركز اإلحصائي ملجلس
والعشرين
القرن الحادي
آسيا،ولجنةاألمماملتحدةاالقتصاديةواالجتماعيةلغربيآسيا،(UNESCWA)وشعبة
املستدامة.(UNSD
اإلحصاءات��األمماملتحدة)
)(SDGs
أهداف التنمية
التقريراملرحلي السنوي عن أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية
أصدر سيسرك أحدث تقرير له بعنوان “نحو تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ذات األولوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
( ”2020متاح من خالل:
.)https://www.sesric.org/publications-detail.php?id=512
ويغطي التقريرثمانية من أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية
(األهداف  1-5و  8-9و  )13وثالثة أهداف أخرى بما في ذلك
الهدف اإلنمائي ( 7طاقة نظيفة وبأسعارمعقولة) والهدف
اإلنمائي ( 11مدن ومجتمعات مستدامة) والهدف
اإلنمائي ( 14الحياة تحت البحار واملحيطات) .وبلغ
عدد املؤشرات املستخدمة في تقرير هذا العام
 50مؤشرا بالنسبة ملجموعة دول منظمة
التعاون اإلسالمي عبر  147مؤشرا من
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتاحة
عن هذه األهداف الـ .11كما يحلل التقرير ما إذا كانت
املؤشرات املختارة قد اقتربت من املقاصد ذات الصلة املدرجة
تحت أهدف التنمية املستدامة الـ 11املشمولة أو ابتعدت عنها.
ويكشف تقرير هذا العام أنه ال يتوقع من دول منظمة التعاون اإلسالمي
كمجموعة تحقيق أيا من األهداف ذات األولوية وأهداف التنمية
املستدامة الثالثة اإلضافية املشمولة بحلول عام  2030دون تكثيف

الجهود .وبالرغم من تسجيل بعض التقدم على مستوى الهدف اإلنمائي
( 1القضاء على الفقر) والهدف اإلنمائي ( 3ضمان ّ
تمتع الجميع بأنماط
عيش صحية) ،والهدف اإلنمائي ( 4ضمان التعليم الجيد املنصف
والشامل للجميع) ،والهدف اإلنمائي ( 9دعم الصناعة واالبتكار والبنية
التحتية) تبقى هذه التطورات غير كافية لتحقيق مقاصد أهداف التنمية
املستدامة املعنية بحلول عام .2030
ويشير التقرير أيضا إلى إحراز تقدم جد
بطيء فيما يتعلق بالهدف ( 2القضاء على
الجوع) ،والهدف ( 7الطاقة النظيفة وبأسعار
معقولة) ،والهدف ( 8ضمان النمو االقتصادي
املستدام والعمل الالئق) مما يعني أن مجموعة دول
منظمة التعاون اإلسالمي بطيئة جدا لدرجة يصعب
عليها من خالل هذه الوتيرة التموضع على املسارالصحيح
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة الثالثة هذه بحلول عام
 .2030وباإلضافة إلى ذلك ،فإن نقص البيانات يشكل عنصرا
معرقال لعملية التحليل الشامل لألهداف  5و  11و  13و .14
كما يناقش إصدار عام  2020من التقرير اآلثار املدمرة املحتملة
لتف�شي كوفيد 19-على أهداف التنمية املستدامة في محاولة لتحفيز
دول منظمة التعاون اإلسالمي على دعم بعضها اآلخر في معالجة اآلثار
االجتماعية واالقتصادية السلبية الحادة للجائحة.
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التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية
األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ( )TQSومشروع دمج
األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب (TQS-
)Youth
بهدف تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة
التبغ ( )FCTCعلى أحسن وجه في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ،تروم هذه األخيرة إلى خفض مستوى تعرض األفراد والسكان
لآلثار الضارة للتبغ من خالل برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون
اإلسالمي في مجال الصحة لفترة  .2014-2023وبناء على القرار الصادر
عن الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت
في أبريل  2014بشأن أهمية قضايا الصحة العامة ومكافحة التبغ ،وقع
سيسرك مذكرة اتفاق مع مؤسسة مراكز مكافحة األمراض والوقاية
منها في سبتمبر  .2014وبموجب مذكرة االتفاق هذه يشارك سيسرك مع
الدول األعضاء في التشجيع على دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح
في املسوحات الجارية من خالل تقديم االستشارات الفنية والدعم املالي.
وملواصلة الشراكة القائمة بين سيسرك ومؤسسة مراكزمكافحة األمراض
والوقاية منها في فترة  ،2021-2022تم التوقيع على نسخة معدلة من
اتفاقية املتعاقدين من الباطن بتاريخ  30نوفمبر .2020
التبغ��
(واألسئلةاملتعلقةب
املتعلقةبالتبغ��املسوحTQS)
ن�حول’األسئلة
إطار�اإلن�
فيندوةع�
“األسئلة
اإلنترنت بعنوان
نظم سيسرك ندوة عبر
هذا�املشروع،
املسوحالخاصةبالشباب9،‘(TQS-Youth)د�سم��2020

املتعلقة بالتبغ في املسوح ( )TQSواألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح
الخاصة بالشباب ( ”)TQS-Youthبتاريخ  09ديسمبر  2020بالتعاون مع
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCومؤسستها ،وشارك في هذه
الندوة  47مندوبا من  19بلدا عضوا في املنظمة (أفغانستان ،أذربيجان،
بنين ،مصر ،الغابون ،إندونيسيا ،العراق ،األردن ،الكويت ،ماليزيا،
عمان ،باكستان ،فلسطين ،قطر ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
توغو ،تركيا ،اإلمارات العربية املتحدة).

وتمثلت أهداف هذه الندوة عبر اإلنترنت في تقديم مدخل إلى األسئلة
املتعلقة بالتبغ في املسوح ( )TQSواألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح
الخاصة بالشباب ( ،)TQS-Youthوملحة عامة عن سبل دمج األسئلة
املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالكبار والشباب ،فضال عن أمثلة
بخصوص الدور الذي من شأن البيانات الخاصة باألسئلة املتعلقة بالتبغ
في املسوح ( )TQSواألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب
( )TQS-Youthأن تلعبه في توجيه استراتيجيات مكافحة التبغ والوقاية
منه.

الفريق الفرعي املعني بالتدريب في مجال اإلحصاءات
الجنسانية ()SGGST
الفريقالفر��ا����بالتدريب��مجالاإلحصاءاتالجنسانية(SGGST)

اجتماعا���ا���للفريقالفر��املع��بالتدريب��مجالاإلحصاءاتالجنسانية،
22س�تم��2020

مجالفي
بالتدريب
املع��املعني
الفرعي
للفريق
ا���ا�ضي
االفتر
بالتدريب�� 
الفر��
للفريق
االجتماعاال���
سيسرك��فياالجتماع
شارك سيسرك
شارك
األمم
الجنسانية ( )SGGSTالذي نظمه مكتب هيئة
مجال اإلحصاءات
(الذينظمهمكتبهيئةاألمماملتحدةاإلقلي��للمرأة
اإلحصاءاتالجنسانيةSGGST)
.2020
واملحيط الهادئ بتاريخ  22سبتمبر
آسيا
املتحدة اإلقليمي للمرأة في
.كماشارك��هذااالجتماعاال���ا���
س�تم��2020
واملحيطالهادئبتاريخ22
��آسيا
اإلحصاءي
لإلحصاءممثلون
منومكتب
،(BPS
اإلندوني���
املركزي
من الجهاز
ممثلون
الجهاز املركز
عن )كل
االفترا�ضي
االجتماع
عنفيكلهذا
شارك
كما
املعمدانية،
الباكستانيكونغ
وجامعة هونغ
قر���ستان،
البيانات�� 
الباكستاني،(PBS) 
وكلية
(،)PBS
اإلحصاء
ومكتب
وكلية،)BPS(
اإلندوني�سي
لإلحصاء
م
،ومعهداإلحصاءالتابعلألم
(
PSRTI
)
بي��للبحوثاإلحصائيةوالتدريب
واملعهدالفل
البيانات في قرغيزستان ،وجامعة هونغ كونغ املعمدانية ،واملعهد الفلبيني
،واللجنةاالقتصاديةواالجتماعيةآلسياواملحيط
املتحدةآلسياواملحيطالهادئSIAP)
لألمم
والتدريب( ( ،)PSRTIومعهد اإلحصاء التابع
للبحوث اإلحصائية
الهادئESCAP)
آلسيا(.واملحيط الهادئ ( ،)SIAPواللجنة االقتصادية واالجتماعية
املتحدة
اضمنهجالفريقالفر��املع��بالتدريب��مجالاإلحصاءات
ر
��البداية،تماستع
آلسيا واملحيط الهادئ (.)ESCAP
الجنسانيةوبعد ذلكتبادلاملشاركونوجهاتنظرهمبشأنسجلخ��اءالتدريب��

مجال
في البداية ،تم استعراض منهج الفريق الفرعي املعني بالتدريب في
مجالاإلحصاءاتالجنسانيةوعمليةمنحشهاداتاملدر��ن.وخاللاالجتماع،وصف
اإلحصاءات الجنسانية وبعد ذلك تبادل املشاركون وجهات نظرهم
بشأن سجل خبراء التدريب في مجال اإلحصاءات الجنسانية وعملية منح
شهادات املدربين .وخالل االجتماع ،وصف أيضا كل عضو من أعضاء
الفريق املعني ( )SGGSTخططهم الستخدام منهج  .SGGSTوأبلغ سيسرك
املشاركين أنه قد تم إدراج التدريب على اإلحصاءات الجنسانية في أنشطة
برنامج بناء القدرات اإلحصائية ( )StatCaBلعام  2020وسيتم تضمينه
بمهمة التدريب
في أنشطة  .2021وسيتم تشجيع الخبير الذي سيتكلف
الفريقالفر��ا����بالتدريب��مجالاإلحصاءاتالجنسانية(SGGST)
في إطار البرنامج التدريبي املتعلق باإلحصاءات الجنسانية على استخدام
منهج  SGGSTباعتباره أحد مصادراملعرفة.
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
اجتماعا���ا���للفريقالفر��املع��بالتدريب��مجالاإلحصاءاتالجنسانية،
22س�تم��2020

ندوةع��اإلن��ن�حول’األسئلةاملتعلقةبالتبغ��املسوح(TQS)واألسئلةاملتعلقةبالتبغ��
املسوحالخاصةبالشباب9،‘(TQS-Youth)د�سم��2020

شارك سيسرك �� االجتماع اال���ا��� للفريق الفر�� املع�� بالتدريب �� مجال
اإلحصاءاتالجنسانية(SGGST)الذينظمهمكتبهيئةاألمماملتحدةاإلقلي��للمرأة
��آسياواملحيطالهادئبتاريخ22س�تم��.2020كماشارك��هذااالجتماعاال���ا���
ممثلون عن كل من الجهاز املركزي لإلحصاء اإلندوني��� ،(BPS) ومكتب اإلحصاء
الباكستاني ،(PBS) وكلية البيانات �� قر���ستان ،وجامعة هونغ كونغ املعمدانية،
واملعهدالفلبي��للبحوثاإلحصائيةوالتدريب،(PSRTI) ومعهداإلحصاءالتابعلألمم
املتحدةآلسياواملحيطالهادئ،(SIAP)واللجنةاالقتصاديةواالجتماعيةآلسياواملحيط

القدرات اإلحصائية الالزمة إلنتاج واستخدام اإلحصاءات الجنسانية بشكل فعال،
التنمية املستدامة .باإلضافة إ�� ذلك ،تبادل املشاركون أيضا وجهات نظرهم حول
وذلكلتتبعالتقدماملحرزع��مستوىأهدافالتنميةاملستدامة.ويعدسيسركعضوا
السبلال��منشأنأعضاءلجنةتنسيقاألنشطةاإلحصائيةاملساهمةمنخاللها��
رسميا��الفريقالفر��املع��بالتدريب��مجالاإلحصاءاتالجنسانيةمنذ15نوفم��
القضايا املتعلقة
النشرةتناول
خالل/ الدورة
تقرير التنمية العاملية 2021 القادم .كما تم
املجلد ،2 :العدد1 :
اإللكترونية
9
.2018
باملعلوماتالجغرافيةاملكانيةلإلحصاءاتوالبياناتاملفتوحةوتنقيحتصنيفاألنشطة
االجتماعات االفتراضية الخمسة التي عقدت منذ نهاية أبريل
وخالل
اإلحصائية ()CCSA
لجنة تنسيق األنشطة
اإلحصائية.
لجنةتنسيقاألنشطةاإلحصائية(CCSA)

 ،2020ناقش فريق عمل شبكة األمم املتحدة العاملية ملؤسسات التدريب

الوطنية.2006تتمثل
(CCSAمنذ
أصبحسيسركعضوابلجنةتنسيقاألنشطةاإلحصائية)
اإلحصاء
اإلحصائي ( )GISTاملعني بتلبية احتياجات مكاتب
منظمةدوليةوفوق

45
مهمةلجنةتنسيقاألنشطةاإلحصائية،و��هيئةعامليةمن
دراسات الحالة واستعرضت الجوانب التي يمكن تحسينها على مستوى
املنظمة لألنشطة
املبادئ
سياق
لتلبيةالدولية�� 
الرسمية
اإلحصاءات
أنشطةتوف��
وطنية�� ،
اإلحصاء
مكاتب
احتياجات
اإلحصائي
التدريب
تنسيق
اإلحصائيةالدولية،وال��تتوفرع��قسمدائممضمنخاصباإلحصاء��بني��اوع��
الوطنية بشكل أفضل.
تواصلمنتظممعالبلدان.
وقد ساهم سيسرك في
االجتماعات االفتراضية من خالل د اسة حالة

الدورةالسادسةوالثالثونللجنةتنسيقاألنشطةاإلحصائية،(CCSA)
11-10س�تم��2020

شارك سيسرك في الدورة السادسة والثالثين للجنة تنسيق األنشطة
اإلحصائية ( )CCSAالتي عقدت افتراضيا يومي  10و  11سبتمبر .2020
في اليوم األول من الدورة ،تم استعراض املجلد الثاني من منشور لجنة
(GISTكوفيد 19-يغير
أضحى
تنسيق األنشطة اإلحصائية الحامل لعنوان “كيف
شبكةاألمماملتحدةالعامليةملؤسساتالتدريباإلحصائي)
العالم :منظور إحصائي” ونتائج الجولة الثانية من املسح العالمي حول
كوفيد 19-الذي تضطلع به مكاتب اإلحصاء الوطنية .وحسب جدول
األعمال ،ناقش املشاركون قضايا تتعلق بخطة  2030والبيانات السكانية
في الرصد العالمي ألهداف التنمية املستدامة.


وقد استمرت املناقشات املتعلقة
بخطة� 2030في اليوم الثاني من الدورة،
اضيةلفريقعملشبكةاألمماملتحدة
شاركسيسرك��سلسلةاالجتماعاتاالف�
(بشأن"تلبيةاحتياجاتمكاتباإلحصاء
تنسيقGIST
العامليةملؤسساتالتدريباإلحصائي)
وعلى وجه التحديد بشأن
بناء القدرات اإلحصائية ومنهجيات
تبادلر
.2020وحض
أبريلو12
الوطنية"ال��عقدتخاللالف��ةاملمتدةب�ن30
أغسطسذلك،
باإلضافة إلى
املستدامة.
التقدم على مستوى أهداف التنمية
وجهات نظرهم حول
قيللتنميةاالقتصاديةوالتخطيط
اضيةكلمناملعهداألفري
هذﻩاالجتماعاتاالف��
املشاركون أيضا
السبل التي من شأن أعضاء لجنة
وشعبة
،
(
ISI
)
لإلحصاء
الدو��
واملعهد
،
(
ILO
)
الدولية
العمل
ومنظمة
)IDEP
تنسيق(،األنشطة اإلحصائية املساهمة من خاللها في تقريرالتنمية العاملية
ال��ويجية،
وسيسرك،
خالل،(UNSD
املتحدة) 
القادم .األم
اإلحصاءات�� 
الدورة تناول
كمام تم
2021
اإلحصاءاتباملعلومات
وهيئة املتعلقة
القضايا
اليا،ومكتباإلحصاءالسكانياألمريكي.
�
أس�

��الند
وجامعةكوي
الجغرافية املكانية لإلحصاءات والبيانات املفتوحة وتنقيح تصنيف

ر
اضطلع بها حول “تنسيق إحصاءات الجنسانية” والتي تسلط الضوء على
دور املركز في عمل الفريق الفرعي املعني بالتدريب في مجال اإلحصاءات
الجنسانية ( )SGGSTلتنسيق التدريب اإلحصائي في آسيا واملحيط
الهادئ الذي يتم بتضافر جهود كل من هيئة األمم املتحدة للمرأة (أمانة
الفريق الفرعي) واملعهد اإلحصائي آلسيا واملحيط الهادئ (أمانة الشبكة)
منذ نوفمبر  .2018ويتمثل الهدف الرئي�سي لهذا الفريق في ضمان توفر
مستخدمي البيانات ومنتجيها في آسيا واملحيط الهادئ على املهارات الالزمة
إلنتاج اإلحصاءات الجنسانية ونشرها واستخدامها على نطاق واسع ،ال
سيما في رصد أهداف التنمية املستدامة.

( )GISTهي
املتحدة العاملية ملؤسسات التدريب اإلحصائي
وشبكة األمم
التنمية
واستخدامهاع��نطاقواسع،السيما��رصدأهداف
الجنسانيةونشرها
املستدامة.
شبكة
تجمع مؤسسات التدريب الدولية واإلقليمية التي تعمل معا على

وشبكةاألمماملتحدةالعامليةملؤسساتاخالل تقديم
بناء قدرات إحصائية مستدامة من
GISTالفعال والكفء
التدريب
(��شبكةتجمع
لتدريباإلحصائي)
أحدثت
التي
الشبكة
لهذه
املؤسسة
الهيئات
الدوليةمن
سيسرك
مؤسسات ويعد
واملنسق.
واإلقليمية ال�� تعمل معا ع�� بناء قدرات إحصائية
التدريب
.2018
في أبريل
خالل تقديم التدريب الفعال والكفء واملنسق .ويعد سيسرك من
مستدامة من
الهيئاتاملؤسسةلهذﻩالشبكةال��أحدثت��أبريل.2018
العامة املعني بالحسابات
فريق العمل املشترك بين األمانات

(/
ISWGNA
األماناتالعامةاملع��بالحساباتالقومية)
فريقالعملاملش���ب�ن
(�BOP
املدفوعات
 /)ISWGNAلجنة إحصاءات ميزان
القومية(  (
(BOPCOMبشأناملاليةاإلسالمية
لجنةإحصاءاتم��اناملدفوعات)
اإلسالمية
 )COMبشأن املالية

األنشطة اإلحصائية.
وخاللاالجتماعاتاالف��اضيةالخمسةال��عقدتمنذ��ايةأبريل،2020ناقشفريق
(املع��بتلبية
عملشبكةاألمماملتحدةالعامليةملؤسساتالتدريباإلحصائي)
 )CCSA(GISTمنذ
اإلحصائية
أصبح سيسرك عضوا بلجنة تنسيق األنشطة
رضتالجوانبال��يمكن
اساتالحالةواستع
احتياجاتمكاتباإلحصاءالوطنيةد
تنسيقراألنشطة اإلحصائية ،وهي هيئة عاملية
 .2006تتمثل مهمة لجنة
مكاتب
احتياجات
لتلبية
اإلحصائي
التدريب
أنشطة
منظمةمستوى
تحسي��ا ع��
دولية وفوق
من 45
تنسيق وطنية ،في توفير اإلحصاءات الرسمية الدولية
اإلحصاءالوطنيةبشكلأفضل.
في سياق املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية ،والتي تتوفر على

of the Subgrou
)Pacific (SIAP
2018. The main
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including for SD

GIST is a ne
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of training. SE
established sinc
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وعلى
 serviceفي بنيتها
باإلحصاء
organisationخاص
دائم مضمن
معل
اسةحالةاضطلع��احو
وقدساهمسيسرك��االجتماعاتاالف��
اضيةمنخاللدر
permanent
embedded
statistical
in their
قسمand
الفريق
contactsعمل
دور املركز�� 
البلدان .إحصاءات الجنسانية" وال�� تسلط الضوء
"تنسيق
regular
ع��with
countries.
الفر��املع��بالتدريب��مجالاإلحصاءاتالجنسانية(SGGST)لتنسيقالتدريب
اإلحصائي
املتحدة العاملية
شبكة األمم
التدريب Global
ملؤسساتNetwork
of Institutions
for Statistical
اإلحصائي��آسياواملحيطالهادئالذييتمبتضافرجهودكلمنهيئةاألمماملتحدة
()GIST
)Training (GIST
للمرأة)أمانةالفريقالفر��(واملعهداإلحصائيآلسياواملحيطالهادئ)أمانةالشبكة(
منذ نوفم�� .2018 ويتمثل الهدف الرئي��� لهذا الفريق �� ضمان توفر مستخدمي
البيانات ومنتج��ا �� آسيا واملحيط الهادئ ع�� املهارات الالزمة إلنتاج اإلحصاءات

SESRIC
theرin
of Virtual
Meetings
of the UN
شبكة
participatedعمل
اضية لفريق
seriesاالفت
االجتماعات
سلسلة
سيسرك في
شارك
)Global Network of Institutions for Statistical Training (GIST
“تلبية
 ISWGNA/Bاألمم املتحدة العاملية ملؤسسات التدريب اإلحصائي ( )GISTبشأن
– Task Team on ‘Adressing NSO Needs’ held between 30 April
املمتدة12بين
2020.الفترة
عقدت خالل
الوطنية” التي
اإلحصاء
احتياجات
August
The African
Institute
مكاتبfor
Economic
and Planning
(IDEP),
Developmentكل
االجتماعات االفتراضية
وحضر هذه
.2020International
 12Labourأغسطس
 30أبريل و
Organization
International
Statistical
من (ISI),
ومنظمة
،)IDEP((ILO),
والتخطيط
االقتصادية
 Instituteللتنمية
املعهد األفريقي
United Nations Statistics Division (UNSD), SESRIC, Statistics
اإلحصاءات
العمل الدولية ( ،)ILOواملعهد الدولي لإلحصاء ( ،)ISIوشعبة
Norway, University of Queensland-Australia, and U.S. Census
النرويجية،
اإلحصاءات
وهيئةBureau took part in the
وسيسركvirtual،
في األمم املتحدة (meetings. ،)UNSD
وجامعة كوينزالند  -أستراليا ،ومكتب اإلحصاء السكاني األمريكي.
During the five virtual meetings held since the end of April 2020,
the UN GIST Task Team on Addressing NSO Needs discussed
and fine-tuned the case studies where coordination in statistical
training could be improved to better meet the needs of NSOs.

Inaugural Meeting o

SESRIC contributed to the virtual meetings through its case
study on ‘Gender Statistics Coordination’ which highlights the
role of SESRIC in the work of the Subgroup on Gender Statistics

االجتماعاالفتتا��لفرقةالعملاملش��كةب�نفريقالعملاملش��كب�ناألماناتاملع��
بالحساباتالقومية(ISWGNA)ولجنةإحصاءاتم��اناملدفوعات،(BOPCOM)
 10س�تم��2020

حضر سيسرك االجتماع االفتتا�� لفرقة العمل املعنية باملالية اإلسالمية(IFTT) 
اإلسالمية
املعنية باملالية
األماناتالعمل
ب�نلفرقة
االفتتاحي
سيسرك
حضر
القومية
بالحسابات
العامة املع��
االجتماعاملش��ك
فريق العمل
املش��كة ب�ن

( )IFTTاملشتركة بين فريق العمل املشترك بين األمانات العامة املعني
بالحسابات القومية ( )ISWGNAولجنة إحصاءات ميزان املدفوعات
( )BOPCOMالذي عقد يوم  10سبتمبر .2020
وقد جمع االجتماع االفتتاحي لفرقة العمل املعنية باملالية اإلسالمية الذي
عقد عبر اإلنترنت  25خبيرا في مجاالت الحسابات القومية وإحصاءات
القطاع الخارجي ( )ESSوإحصاءات أخرى متعلقة باالقتصاد الكلي من
البلدان التي تعتمد ممارسات املالية اإلسالمية ،وخبراء من املنظمات
الدولية واإلقليمية ذات الصلة.

وركزت أعمال االجتماع على عدة وثائق مرجعية خاصة بفريق العمل املعني
باملالية اإلسالمية مثل اإلطار املرجعي وبرنامج عمل فريق العمل ،ومسودة
مذكرة املعلومات التي سيتم تقديمها إلى اجتماعي فريق الخبراء االستشاري

النشرة اإللكترونية 10 /

املعني بالحسابات القومية ( )AEGولجنة إحصاءات ميزان املدفوعات
املقرر عقدهما في نوفمبر  .2020كما ناقشت فرقة العمل املشتركة
أيضا إمكانيات التعاون في مواضيع بحثية مختارة حول املصطلحات
واملعالجة اإلحصائية ألنشطة املالية اإلسالمية ،ومسودة مذكرة التوجيه
التي ستكون الناتج النهائي للفرقة للمصادقة عليها في االجتماعين اآلنف
ذكرهما لعام .2021
وللذكر ،أنشأت فرقة العمل املعنية باملالية اإلسالمية من قبل فريق
العمل املشترك بين األمانات العامة املعني بالحسابات القومية(  (�ISWG
 )NAولجنة إحصاءات ميزان املدفوعات ( )BOPCOMإلجراء املزيد من
البحث وتطوير منهجية /إرشادات حول معالجة املالية اإلسالمية في
الحسابات القومية وإحصاءات القطاع الخارجي .وهي تحل مكان فرقة
عمل  ISWGNAاملعنية باملالية اإلسالمية التي تم تشكيلها عام 2017
لتطوير إرشادات حول املعالجة اإلحصائية ملعامالت املالية اإلسالمية
والتدفقات في الحسابات القومية.

س�تم��

الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة ()TOSSD

الدعمالرسميالتامللتنميةاملستدامة(TOSSD)

ش��ك
م��ان
 حول
يتحل
تطوير
سابات

وخالل االجتماع ،قدمت أمانة فرقة العمل املعنية موجزا باملستجدات
حول جمع البيانات لعام  ،2020وأهمية الدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة في تتبع االستجابة لكوفيد 19-والقضايا ذات الصلة باألهلية
واإلبالغ ،وعمل فريق الخبراء املشترك بين الوكاالت املعني بمؤشرات أهداف
التنمية املستدامة بشأن قياس دعم التنمية ،والوثيقة االستراتيجية
للدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة .كما ناقش املشاركون املقترحات
املتعلقة بكيفية تفعيل مفهوم االستدامة في الدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة ،ومقترحات الستكمال وتعديل تصنيفات الدعم الرسمي التام
للتنمية املستدامة ،وتعليمات إعداد التقارير املنقحة بشأن تخفيف
عبء الديون .وفي اليوم األخير من االجتماع ،قدمت إندونيسيا توصياتها
النهائية ونتائج تقريرالدراسة التجريبية حول الدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة في إندونيسيا.
وخالل الجلسة املعنونة بـ “التواصل والتوعية” ،قدم سيسرك عرضا
مباشرا لقاعدة بياناته حول جائحة كوفيد 19-لفائدة البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي التي تم إطالقها في أبريل  .2020وتمثل الهدف من
العرض في إظهار كيف يمكن للدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة أن
يستفيد من هذه األدوات املبتكرة ويدمجها في عروض بياناته في املستقبل.
اختتم االجتماع بمراجعة اختصاصات فرقة العمل الدولية املعنية بالدعم
الرسمي التام للتنمية املستدامة وبمناقشات حول اآلثار اللوجستية
لكوفيد 19-على اجتماعاتها.

دع��
)(ESS
املالية

املالية
ومات
قومية
قشت
حول
توجيه
العام
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االجتماعالحاديعشرلفرقةالعملالدوليةاملعنيةبالدعمالرس��التامللتنمية
املستدامة09-06،أكتوبر2020

حضرسيسركاالجتماعالحاديعشرلفرقةالعملالدوليةاملعنيةبالدعمالرس��
حضر سيسرك االجتماع الحادي عشر لفرقة العمل الدولية املعنية
(الذينظمتهمديريةالتعاون
(التابعة
نظمتهDCD
اإلنمائي)
TOSSD
التامللتنميةاملستدامة)
مديرية
الذي
للتنمية املستدامة ()TOSSD
التام
بالدعم الرسمي
امليدانأكتوبر
اضيا�يف��ة09-06
�
(اف�
OECD
والتنمية�يامليداناالقتصادي)
التعاون
ملنظمةالتعاوناإلنمائي ( )DCDالتابعة ملنظمة التعاون والتنمية في
.2020االقتصادي ( )OECDافتراضيا في فترة  06-09أكتوبر .2020
وخالل االجتماع ،قدمت أمانة فرقة العمل املعنية موجزا باملستجدات حول جمع
البياناتلعام،2020وأهميةالدعمالرس��التامللتنميةاملستدامة�يتتبعاالستجابة
لكوفيد 19-والقضاياذاتالصلةباألهليةواإلبالغ،وعملفريقالخ��اءاملش��كب�ن
الوكاالت املع�� بمؤشرات أهداف التنمية املستدامة بشأن قياس دعم التنمية،
والوثيقةاالس��اتيجيةللدعمالرس��التامللتنميةاملستدامة.كماناقشاملشاركون
املق��حاتاملتعلقةبكيفيةتفعيلمفهوماالستدامة�يالدعمالرس��التامللتنمية
املستدامة ،ومق��حات الستكمال وتعديل تصنيفات الدعم الرس�� التام للتنمية
املستدامة،وتعليماتإعدادالتقاريراملنقحةبشأنتخفيفعبءالديون.و�ياليوم
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األبحاث االقتصادية واالجتماعية
دائرة

يعتبر تقرير التوقعات االقتصادية ملنظمة
التعاون اإلسالمي لعام  2020تقريرا رئيسيا
لسيسرك يستكشف اتجاهات االقتصاد
الكلي العاملية بالتركيز على بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي كمجموعة ،ويقدم مجموعة
واسعة من اإلحصاءات والتحليالت املفيدة،
بما في ذلك مقارنة األداء االقتصادي لبلدان
املنظمة مع البلدان املتقدمة والبلدان
النامية غير األعضاء فيها واملتوسط العاملي

التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي 2020
يعتبر تقرير التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام
 2020تقريرا رئيسيا لسيسرك يستكشف اتجاهات االقتصاد
الكلي العاملية بالتركيز على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
كمجموعة ،ويقدم مجموعة واسعة من اإلحصاءات
والتحليالت املفيدة ،بما في ذلك مقارنة األداء
االقتصادي لبلدان املنظمة مع البلدان املتقدمة
والبلدان النامية غيراألعضاء فيها واملتوسط
العالمي.
وقد تم إعداد النسخة الحالية
من هذا التقرير في وقت تبلغ فيه
مستويات عدم اليقين في االقتصاد العالمي
ذروتها بسبب زيادة النزعة الحمائية وتف�شي جائحة
كوفيد .19-ومن املتوقع أن ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة
 4.9%عام  ،2020بينما تتحمل االقتصادات املتقدمة العبء الحقيقي
للوباء مع انخفاض مذهل بنسبة  8%في نمو الناتج املحلي اإلجمالي .كما
ُيتوقع أن تنكمش اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي التي سجلت معدل
نمو بلغ  2.4%بالقيمة الحقيقية بنسبة  2%عام  2020مصحوبا بانتعاش
سيتبعه عام .2021
وفي أعقاب تف�شي الجائحة ،تم تنقيح التقديرات على مستوى تدفقات
التجارة العاملية تنقيحا نزوليا إلى حد كبير .وتماشيا مع االتجاهات
العاملية ،شهدت بلدان املنظمة تباطؤا في إجمالي صادراتها نحو باقي دول
العالم ،كما تراجع معدل إجمالي صادراتها إلى  1.79ترليون دوالرأمريكي في
 .2019وفيما يتعلق بتدفقات الصادرات من دول منظمة التعاون اإلسالمي

عام  ،2020من املتوقع أن ينخفض إجمالي الصادرات
ليبلغ ما بين  17%و  ،33%اعتمادا على
سيناريوهات بديلة .وتسجل تدفقات
الصادرات بين بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي زيادة مطردة منذ عام  ،2016بحيث
ارتفعت من مستوى  254مليار دوالر أمريكي حتى
 331مليار دوالر عام  .2019وعلى مدى األعوام
الثالثة املاضية ،زادت الصادرات البينية في املنظمة
بنسبة تفوق  ،30%وهو إنجازمهم .ومن املتوقع أن يحدو
هذا االتجاه منحى عكسيا خالل عام  2020بمعدل انخفاض
متوقع قدره ما بين  4.9%و .14.9%
وقد ظلت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي بشكل عام أقل من إمكانياتها وسجلت 106.7
مليار دوالر أمريكي عام  ،2019وهو ما يقل بنسبة  3.6%عن قيمة عام
 2018البالغة  110.7مليار دوالر أمريكي .ووسط حالة عدم اليقين ،تشير
التقديرات إلى أن تدفقات االستثمار العاملية ستنخفض بنحو  40%عام
 .2020ومن املتوقع أن تتأثر دول منظمة التعاون اإلسالمي بمستويات
مماثلة .وقد شهدت الدول األعضاء في املنظمة تدهورا حادا في رصيدها
املالي على امتداد السنوات القليلة املاضية .فاالعتماد الكبيرعلى صادرات
البضائع والسلع األساسية يجعل العديد من دول املنظمة عرضة بشكل
كبيرلتقلبات األسعار .وفي عام  2018كانت عشربلدان أعضاء في املنظمة
تتمتع بفائض في رصيدها املالي ،وتراجع هذا العدد في  2019ليصبح 8
بلدان فقط.
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واصلت دول منظمة التعاون اإلسالمي تسجيل مستويات عالية من
البطالة مقارنة مع مستوى باقي دول العالم والدول املتقدمة والدول
النامية غير األعضاء في املنظمة .فمنذ عام  2014ومعدالت البطالة في
بلدان املنظمة تسير في منحى تصاعدي حتى بلغت  6.7%في  2019مقابل
 5.9%في  .2014وعادة ما تسجل البطالة معدالت أعلى في صفوف القوى
العاملة الشابة ( 14.5%في  )2019مقارنة بنظيراتها في صفوف الكبار في
كل املجموعات القطرية .ووسط تف�شي كوفيد ،19-تتوقع منظمة العمل
الدولية زيادة بحوالي  25مليون في عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء
العالم ،مما يعني زيادة  6إلى  8ماليين عاطل عن العمل في البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي.

يركز القسم الخاص من هذا التقرير على تحديات وفرص التجارة
والتكامل وسط تزايد حاالت عدم اليقين بشأن الحمائية التجارية ووباء
كوفيد .19-وقد تكون هذه الصدمات ذات آثار بالغة على دول منظمة
التعاون اإلسالمي املندمجة اندماجا جيدا في سالسل القيمة العاملية مع
توفيربعض الفرص لالستفادة من إعادة توجيه سالسل التوريد .والغتنام
هذه الفرص ،يتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خفض تكاليف
التجارة والنهوض بالقدرات التكنولوجية وتعزيز مستوى تأهبها للتصدي
للمخاطراملرتبطة بسالسل التوريد.

الزراعة واألمن الغذائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2020
يعرض تقرير الزراعة واألمن الغذائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لعام 2020
الوضع األخير لقطاع الزراعة واألمن الغذائي في البلدان األعضاء في املنظمة فضال عن املعوقات
والتحديات التي يواجهها من خالل تحليل مجموعة من أحدث اإلحصاءات املتاحة .وقد تم إعداد
هذا التقريرأثناء تف�شي جائحة كوفيد ،19-لذلك تم تخصيص فصل خاص لتسليط الضوء على آثار
الجائحة على الزراعة واألمن الغذائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
ويأكد التقرير أن الزراعة تبقى أحد أهم القطاعات في عدد من دول املنظمة بصفتها مصدرا رئيسيا
لكسب الرزق وتوفيرالعمل ملاليين الناس .فقد أشارت أحدث اإلحصاءات إلى أنه عام  ،2018تجاوزت
حصة الزراعة في إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي  20%في  18دولة عذو في منظمة التعاون اإلسالمي .وفي
سبع بلدان أعضاء واقعة في منطقة أفريقيا فاقت هذه النسبة معدل  .30%وفي الوقت نفسه ،بلغت
حصة العمالة في قطاع الزراعة أكثرمن  20%في  36دولة عضو في املنظمة .وهذه النسبة تتجاوز عتبة
 50%في  12بلدا عضوا في املنظمة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ويوضح التقرير أيضا أن دول املنظمة غنية نسبيا باملوارد الزراعية (مثل املياه واألرا�ضي الصالحة
للزراعة واملوارد البشرية) وتستأثر بحصة ال يستهان بها من اإلنتاج الزراعي والتجارة في منتجات
الزراعة على الصعيد العالمي .وتشير أحدث اإلحصاءات إلى أنه اعتبارا من عام  2010تحسن أداء املنظمة بصورة كبيرة على مؤشر إجمالي اإلنتاج
الزراعي باملقارنة مع متوسط البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة واملتوسط العالمي .كما صنفت نصف بلدان املنظمة ضمن قائمة البلدان
العشرين األكثرإنتاجا للسلع الزراعية الرئيسية في العالم .وعالوة على ذلك ،بخصوص التجارة ،فقد شهدت بلدان املنظمة زيادة مهمة بلغت  30%في
إجمالي حجم املبادالت التجارية الخاصة باملنتجات الزراعية خالل الفترة املمتدة بين عامي  2010و .2018
على الرغم من التقدم املهم املحرز ،يبرز التقريرأن مستوى اإلنتاجية الزراعية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يبقى غيركاف لتوفير
الغذاء لألعداد املتزايدة من السكان .وظل متوسط مؤشر نمو اإلنتاج الزراعي اإلجمالي للفرد ملجموعة املنظمة راكدا خالل فترة  .2010-2016كما
أن عددا مهما من بلدان املنظمة ال تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية لتلبية الطلب املحلي .ولهذا الوضع القائم تداعيات اجتماعية
واقتصادية وخيمة ،ال سيما على بلدان املنظمة الـ 28املصنفة ضمن البلدان ذات الدخل املنخفض التي تعاني من عجز غذائي ( )LIFDCsوالتي قد
تعاني كثيرا جراء أي ارتفاع حاد في األسعار الدولية للغذاء أو بسبب القيود التجارية ،ومن ثم تفاقم الوضع املزري املتعلق باألمن الغذائي الذي قد
يتجلى في زيادة عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية .ويبلغ عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في منطقة املنظمة حوالي 176
مليون ،أي ما يعادل  10.5%من إجمالي سكان منظمة التعاون اإلسالمي .وإلى جانب ذلك ،تعاني حاليا العديد من بلدان املنظمة من تهديدات متعددة
األوجه متعلقة باألمن الغذائي ،ومن ذلك النزاعات الداخلية وحاالت تف�شي اآلفات /الجراد والظروف املناخية القاسية ونزوح السكان وأخيرا وليس
آخرا تف�شي جائحة كوفيد.19-
ويؤكد التقريرأيضا على التحديات القائمة في التنمية الزراعية وتأثيرات جائحة كوفيد -19على الزراعة واألمن الغذائي .كما يجب التعامل مع قضايا
مثل إدارة املوارد الزراعية غيرالفعالة ،ونقص البنية التحتية ،ونقص املغذيات الدقيقة ،وآثارتغيراملناخ لتحويلها إلى فرص .وعالوة على ذلك ،يمحص
قسم خاص عن جائحة كوفيد 19-درجة تأثير الجائحة على قطاع األغذية الزراعية ،ومصدر تأثره ،وأخيرا الخروج بمقترحات سياسية للتعامل مع
الصدمة.
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تقريرمنظمة التعاون اإلسالمي حول سوق العمل 2020
أعد سيسرك تقرير سوق منظمة التعاون اإلسالمي حول سوق العمل
لعام  2020كوثيقة فنية مرجعية للمؤتمراإلسالمي الخامس لوزراء العمل
( .)ICLMويقدم هذا التقرير تحليال مفصال لوضع سوق العمل ويتناول
بالنقاش بعض الجوانب الهامة الخاصة بالسياسات والتطورات املتعلقة
به في دول املنظمة .كما تستعرض نسخة  2020من هذا التقرير تحديثا
للوضع الراهن لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة
إلى تقييم موجزللتقدم املحرز نحو تنفيذ استراتيجية سوق العمل ملنظمة
التعاون اإلسالمي لعام  2025بناء على مؤشرات األداء الرئيسية والردود
على الدراسة االستقصائية التي أجراها سيسرك الواردة من البلدان
األعضاء .ويعرض التقرير كذلك نماذج من أفضل املمارسات
بشأن تنفيذ االستراتيجية.
وبناء على النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير،
سجلت البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي زيادة على نحو مطرد في حصتها
من إجمالي القوى العاملة في العالم من
نسبة  18.3%املسجلة عام  2010إلى
 20.3%عام  .2019ومع ذلك،
هناك تحديات كبيرة على
مستوى توفير فرص عمل
الئقة للقوى العاملة.
فقد بلغ متوسط معدل إجمالي
البطالة  6.7%في بلدان املنظمة ،و 5.1%
في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة ،و 4.8%
في البلدان املتقدمة .ويعتبر الشباب فئة تواجه تحديات خاصة
في أسواق العمل .ولحدود عام  ،2019كان متوقعا أن يبلغ معدل البطالة
في صفوف الشباب في بلدان املنظمة نسبة  .14.5%وعالوة عن ذلك،
من املتوقع أن يبلغ عدد الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة والتعليم
والتدريب ( )NEETفي بلدان املنظمة نسبة .25.8%
وعموما ،يكشف التقرير على أن معدل املشاركة في القوى العاملة ونسبة
العمالة إلى السكان ونصيب القوى العاملة ذات مستوى التعليم العالي كلها
منخفضة ،ولكن باملقابل يسجل معدل البطالة في صفوف اإلناث ونسبة
العمالة الهشة ونسبة العمالة في قطاع الزراعة ومعدل عدم النشاط
االقتصادي ونسبة القوى العاملة ذات التعليم االبتدائي مستويات
مرتفعة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة بباقي البلدان النامية
والبلدان املتقدمة .وفي املقابل ،سجلت بلدان املنظمة أيضا تحسنا كبيرا
على مستوى أداء أسواق العمل ،ويتمثل ذلك في تراجع حصتي العمالة

الهشة والقوى العاملة الفقيرة خالل الفترة املمتدة بين عامي  2010و
 2019من  55.1%إلى  50.7%و  41.8%إلى  ،30.6%على التوالي .ولكن من
املتوقع أن يلحق التف�شي املستمر لجائحة كوفيد 19-أضرارا باملكتسبات
املحققة بصعوبة بالغة على مستوى تحسين وضع سوق العمل في البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،كما من شأنه أيضا أن يجعل صناع
السياسات في موقف تشوبه تحديات أكبر .ويرتقب أيضا أن يخسر 8
مليون شخص وظائفهم في بلدان املنظمة بحلول نهاية عام .2020
كما يقدم التقرير تحليال مفصال لعملية تنفيذ استراتيجية منظمة
التعاون اإلسالمي لسوق
العمل لعام  2025بناء
على نتائج املسح الذي
أجراه سيسرك .ويكشف
تقييم مؤشرات األداء الرئيسية
أنه في الوقت الذي يتم فيه
تسجيل بعض التقدم في التقليص
من معدل الفقر في صفوف العمال
وتحسين مستويات اإلنتاجية واملهارات،
لم يكن ممكنا تحسين املؤشرات املتعلقة
باملشاركة في سوق العمل والبطالة والبطالة في
صفوف الشباب والفوارق بين الجنسين من حيث
املشاركة في سوق العمل .ووفقا للردود الواردة من 20
بلدا عضوا في املنظمة على الدراسة االستقصائية التي
أجراها سيسرك ،فقد تم االنتهاء من تنفيذ  32%من جميع
اإلجراءات املو�صى بها في وثيقة االستراتيجية ،وتم الشروع في
تنفيذ  38%منها ،فيما لم يتم بعد البدء في تنفيذ  30%منها.
في النهاية ،يقدم التقرير قسما يعرض أفضل املمارسات في املجاالت
املواضيعية املختلفة الستراتيجية سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي
لتعزيزالتعاون البيني وتسهيل تبادل املعارف والخبرات بين الدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي في مواجهة بعض تحديات سوق العمل
املشتركة .وتتضمن هذه النسخة  17دراسة حالة حول أفضل املمارسات
والدروس املستفادة من  9دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
تشمل أذربيجان والكاميرون وجيبوتي وماليزيا ونيجيريا وفلسطين وقطر
واململكة العربية السعودية وتركيا.
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اآلثاراالجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي
أطلق سيسرك دراسة بحثية شاملة حول “اآلثاراالجتماعية واالقتصادية
لجائحة كوفيد 19-في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:
اآلفاق والتحديات” .يبحث التقرير في اآلثار املحتملة لجائحة كوفيد19-
على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مختلف املجاالت
االجتماعية واالقتصادية ويسلط الضوء على التدابير السياسية التي
اتخذتها الدول األعضاء في املنظمة ملعالجة اآلثار السلبية لهذه األزمة غير
املسبوقة.
ً
استنادا إلى التوقعات األولية حول اآلثار املحتملة للوباء ،تؤكد النتائج
الرئيسية للتقرير أن متوسط معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي ملنطقة
منظمة التعاون اإلسالمي يقدربحوالي  -%2.0في عام  2020مقارنة
باملستوى السابق البالغ  .%3.7وفي املتوسط ،من املتوقع أن
تتأثر دول منظمة التعاون اإلسالمي بصورة أقل حدة من
الدول املتقدمة ولكن تقريبا بنفس مستوى الدول
النامية غير األعضاء .وبناء على ذلك ،سيرتفع
العدد اإلجمالي للعاطلين عن العمل من
مستواه التقديري السابق البالغ 47.7
مليون إلى  53.3 - 55مليون في عام
 .2020ومن ناحية أخرى ،يمكن
أن ينخفض إجمالي صادرات
دول منظمة التعاون
اإلسالمي إلى العالم بين
 17%و  .33%وعالوة على ذلك،
من املتوقع أن تنخفض تدفقات االستثمار
األجنبي املباشر إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي من
 106مليار دوالر أمريكي في عام  2019إلى أقل من  64مليار دوالر
أمريكي في عام  .2020أما في مجال السياحة ،من املتوقع أن تستضيف
دول منظمة التعاون اإلسالمي نسبة السياح الدوليين بنسبة تقل عن
سابقتها بـ 31-45مليون سائح دولي في عام  ،2020والتي تترجم إلى خسارة
محتملة بقيمة  58 - 39ملياردوالرأمريكي في عائدات السياحة.
ً ً
كما يشكل الوباء خطرا كبيرا يعرقل إنتاج املنتجات الغذائية والزراعية.
من املحتمل أن يؤدي االنكماش االقتصادي والدخل في ظل تدابيرمكافحة
الجائحة إلى زيادة عدد السكان الفقراء وبالتالي وضع املزيد من الناس في
حالة انعدام األمن الغذائي .تسفر جائحة كوفيد 19-عن آثار خطيرة على

أنظمة الرعاية الصحية عبر الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
إن توافر العاملين الصحيين املناسبين ،وأسرة العناية املركزة وأجهزة
التنفس الصناعي يحد من قدرة االستجابة في البلدان األعضاء .وحاليا،
تواجه  38دولة عضو نقصا حادا في العاملين الصحيين ،بمعدل يقل عن
 44.5من األطباء واملمرضات والقابالت لكل  10000شخص.
عرف قطاع التعليم في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
تضررا كبيرا إثر تداعيات الوباء الذي أدى إلى خروج  432.6مليون متعلم
من املدارس .أعاد كوفيد 19-تشكيل قطاع التعليم من خالل إحداث
ثورة في مجال التعلم عبر اإلنترنت والتعلم عن
بعد ،فإن بيئات التعلم
عن ُبعد غير شاملة
للطالب املهمشين بشكل
دائم ،ذوي البنى التحتية
التكنولوجية غير املستوفية
للمعايير .وبشكل عام ،تسببت
هذه الجائحة في تعميق وتعزيز أوجه
عدم املساواة االجتماعية القائمة،
وتضاعف مواطن الضعف في النظم
االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على املمارسات
الوطنية فيما يتعلق بالتدابير املعنية بالصحة
والسالمة العامة ،واالستجابة على صعيد السياسات
االقتصادية والتدابير على مستوى السياسات االجتماعية
التي اتخذتها البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ملواجهة اآلثار السلبية لجائحة كوفيد 19-على اقتصاداتها
ومجتمعاتها ككل .وفي األخير ،يحدد التقرير مختلف االستجابات
على مستوى السياسات االقتصادية واالجتماعية والتوصيات القائمة
على األدلة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
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التدريب والتعاون الفني
دائرة

أخباردائرة التدريب والتعاون الفني
ينظم املركزأنشطة تدريب في إطار  23برنامجا لبناء القدرات في قطاعات متخصصة .وتغطي هذه األنشطة عددا من القضايا املتعلقة باملجالين االجتماعي
واالقتصادي وتنفذ من خالل أساليب متنوعة وفقا لقدرات واحتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وبعد مطابقة سيسرك لهذه
االحتياجات والقدرات يوفرفرصا للتدريب عن طريق تعبئة خبراء متخصصين وتيسيرنقل وتبادل الدرايات واملهارات والخبرات فيما بين املؤسسات الوطنية
للدول األعضاء في املنظمة .وترمي الجهود التي يبذلها املركزإلى تطويرالقدرات االبشرية واملؤسسية على صعيد عدد من القطاعات من خالل آليات التعاون
فيما بين بلدان الجنوب.
لكن في ظل تف�شي جائحة كوفيد ،19-لم يعد من املمكن إجراء الدورات التدريبية وأنشطة بناء القدرات حضوريا .وفي إطار الجهود املبذولة على مستوى
التصدي للتحديات التي تفرضها هذه الظرفية غير االعتيادية ،قام سيسرك بالترتيبات الالزمة لالستفادة من املنصات الرقمية املتاحة لضمان مواصلة
أنشطته التدريبية وعدم وقوع املشاركين في دوامة اإلحباط وفقدان الحافز على املشاركة الفعالة في مختلف األنشطة خالل هذه الفترة العصيبة التي
يشهدها العالم بسبب تف�شي جائحة كوفيد .19-وفيما يلي بعض من األنشطة املنفذة:

برنامج بناء قدرات البنوك املركزية ()CB-CaB
• دورة تدريبية حول “الخدمات املصرفية اإلسالمية وتنويع
األدوات املالية اإلسالمية”

نظم سيسرك دورة تدريبية افتراضية حول “الخدمات املصرفية اإلسالمية
وتنويع األدوات املالية اإلسالمية” ،وذلك بتاريخ  13-17يوليو  .2020وسهر
على تقديم الدورة التدريبية خبيرمختص من بنك إندونيسيا لصالح خبراء
ومسؤولين تنفيذيين من البنوك املركزية لكل من جمهورية أفغانستان
اإلسالمية وجمهورية أذربيجان وجمهورية كازاخستان .وقدمت هذه
الدورة صورة عامة عن أساسيات ومبادئ ومنهجيات قطاع املالية
اإلسالمية.

النشرة اإللكترونية 16 /

املجلد ،2 :العدد1 :

برنامج بناء القدرات في مجال البيئة
()Environment-CaB

برنامج بناء القدرات في مجال السياحة (Tourism-
)CaB

• ورشة عمل تدريبية حول “تقييم األثرالبيئي”

• دورة تدريبية حول “تطوير ممرات سياحية متعددة
الوجهات”

نظم سيسرك بالتعاون مع الهيئة اإلقليمية لحفظ البيئة في البحراألحمر
وخليج عدن ( )PERSGAورشة عمل تدريبية افتراضية حول “تقييم األثر
البيئي ( ،”)EIAوذلك خالل الفترة املمتدة بين  30نوفمبر و  03ديسمبر
 .2020وقد قدم هذه الورشة التدريبية خبير مختص من مركز تونس
الدولي لتكنولوجيا البيئة ( )CITETلصالح خبراء من وزارات البيئة في
جيبوتي ومصر واألردن واململكة العربية السعودية والصومال والسودان
واليمن.

في إطاربرنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال السياحة ()Tourism-CaB
وتماشيا مع التوصيات الوزارية بشأن السياسات الصادرة عن الكومسيك،
نظم املركز دورة تدريبية افتراضية حول “تطوير ممرات سياحية متعددة
الوجهات” ،وذلك خالل الفترة املمتدة بين  23و  27أغسطس 2020
لصالح خبراء ومسؤولين تنفيذيين من املجلس الوطني للسياحة القطري
( .)NTCوقدم هذه الدورة خبراء مختصين من وزارة الثقافة والسياحة
التركية وقسم إدارة السياحة في جامعة إسطنبول.

وأتاحت ورشة العمل التدريبية فرصة للمشاركين لالطالع على أساسيات
تقييم األثرالبيئي ،فضال عن تعزيزقدراتهم املتعلقة بإجراء عمليات تقييم
األثر البيئي والقيام بالدراسات الالزمة .كما اطلعوا أيضا على إجراءات
متطورة لتقييم األثر البيئي وأحدث االتجاهات في مجال تحديد اآلثار
البيئية والسبل واآلليات املمكن اعتمادها للتخفيف من حدة هذه اآلثار.

برنامج بناء القدرات في مجال الزراعة واألمن الغذائي
()Agri-CaB
• دورة تدريبية حول “تحليل السالمة الغذائية”

وقد أعطت الدورة التدريبية صورة عامة بشأن التخطيط ملمرات سياحية
متعددة الوجهات وإحداثها وإدارتها ،فضال عن أهمية الحوكمة واملأسسة
وانخراط مختلف الجهات الفاعلة لضمان استدامة هذه املمرات على
املدى البعيد.

برنامج بناء القدرات في مجال إدارة املوارد املائية
()Water-CaB
• ورشة عمل تدريبية حول “تدبير شؤون املياه واإلدارة
املتكاملة للموارد املائية” لصالح دول حوض بحيرة تشاد
نظم سيسرك هذه الدورة التدريبية افتراضيا خالل الفترة لبممتدة بين
 10و  14أغسطس  2020لصالح مشاركين من وزارة الثروة السمكية
واملوارد البحرية والزراعة في جمهورية املالديف ( )MFMRAوهيئة األغذية
والعقارات (.)MFDA
وقد أجرى هذه الدورة التدريبية خبير مختص من وزارة الصحة املاليزية
الذي شارك رؤى وأفكار متعلقة بعناصر تحليل املخاطر وطرق التقييم
املستخدمة في هذا املجال لتطوير برامج وطنية فعالة تعنى بالسالمة
الغذائية وتعزيزنظام مراقبة األغذية القائم.

نظم كل من سيسرك ولجنة حوض بحيرة تشاد ( )LCBCورشة عمل
تدريبية حول “تدبير شؤون املياه واإلدارة املتكاملة للموارد املائية” ،وذلك
في الفترة املمتدة بين  19و  22أكتوبر  2020لصالح عدد من املؤسسات
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الوطنية املعنية باملوارد املائية في دول حوض بحيرة تشاد من خالل منصة
لعقد املؤتمرات عن بعد.
وقد ساهمت ورشة العمل التدريبية في تعزيز القدرات الفنية للموظفين
الفنيين العاملين في املؤسسات الوطنية املعنية باملوارد املائية في كل من
الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وليبيا والسودان من خالل تقديم
صورة عامة بخصوص سبل تحليل وصياغة وتنفيذ السياسات والخطط
والبرامج املتعلقة باملياه باستخدام نهج اإلدارة املتكاملة للموارد املائية
(.)IWRM

برنامج بناء القدرات في مجال تدقيق الحسابات
العامة ()PAU-CaB
• دورة تدريبية حول “املراجعة املالية”

نظم سيسرك هذه الدورة التدريبية خالل فترة  13-21يوليو  2020لصالح
مشاركين من بورصة بروناي دار السالم ( )BNXووزارة املالية واالقتصاد
( )MOFEومؤسسة التكنولوجيات الديناميكية ( )DTوسلطة النقد في
بروناي دار السالم ( .)AMBDوقدم هذه الدورة التدريبية على اإلنترنت
خبراء مختصين من األقسام ذات الصلة في بورصة إسطنبول ،وهي أمانة
منتدى األسواق املالية في منظمة التعاون اإلسالمي.
وأعطت الدورة صورة عامة حول عدد من الجوانب املتعلقة بآليات عمل
األسواق املالية ،ومن ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،املخاطرواالمتثال
التنظيمي ،وعمليات سوق األوراق املالية ،وإصدار السندات والصكوك
ومهام الوديع.

برنامج بناء القدرات الدبلوماسية
()Diplomacy-CaB
• دورة تدريبية حول “الدبلوماسية الرقمية لصالح
الدبلوماسيين املبتدئين في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي”

نظم سيسرك ،في إطار برنامجه املعني ببناء القدرات في مجال تدقيق
الحسابات العامة ( ،)PAU-CaBدورة تدريبية حول “املراجعة املالية”،
ُ
وذلك خالل فترة  21-25سبتمبر  .2020وقد أجريت الدورة التدريبية
افتراضيا واستفاد منها مجموعة من املشاركين من وزارة املالية
واالقتصاد ووزارة العمل والرعاية االجتماعية ولجنة اإلحصاء الحكومية
في تركمانستان باإلضافة إلى مشاركين من البنك املركزي لجمهورية
أوزبكستان ووزارة التنمية االقتصادية والحد من الفقروعدد من الهيئات
املالية في أوزبكستان.
وقدم هذه الدورة التدريبية خبراء مختصين من ديوان املحاسبة التركي
( )TCAالذين قدموا صورة عامة حول املساءلة العامة والحوكمة الرشيدة
باإلضافة إلى معاييرالتدقيق الدولية وإمكانية تطبيقها في تدقيق حسابات
القطاع العام.

برنامج بناء قدرات األسواق املالية ()SE-CaB
• دورة تدريبية حول “التوعية في مجال األسواق املالية”

نظم سيسرك ،بشراكة مع األكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون
الخارجية التركية ،دورة تدريبية حول “الدبلوماسية الرقمية لصالح
الدبلوماسيين املبتدئين في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي” ،وذلك خالل
فترة  14-17سبتمبر  2020من خالل منصة لعقد املؤتمرات عن طريق
الفيديو .وأجريت هذه الدورة التدريبية في إطار برنامج سيسرك لبناء
القدرات الدبلوماسية ( ،)Diplomacy-CaBوشهدت مشاركة دبلوماسيين
شباب من وزارات الشؤون الخارجية في  29بلد عضو في منظمة التعاون
اإلسالمي.
وركزت الدورة التدريبية في املقام األول على إطالع املشاركين على العالقة
القائمة بين الدبلوماسية الرقمية وأهداف السياسة الخارجية ،فضال عن
تحديد عملية تطوير ورصد استراتيجيات الدبلوماسية الرقمية الفعالة.
وقدم الدورة خبراء مرموقون وأتاحوا الفرصة أمام املشاركين لتعزيز
فهمهم ومعرفتهم باآلثارالعملية للدبلوماسية الرقمية في املجاالت املتعلقة
بالسياسات التي يشتغلون فيها.

النشرة اإللكترونية 18 /

املجلد ،2 :العدد1 :

التعاون الفني
يلعب سيسرك دورا مهما في تعزيز التعاون الفني والتنسيق بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تسهيل 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 إطارمبادرات
التعاون الفني التي يسهرعليها واملصممة خصيصا لتلبية احتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

األنشطة واملشاريع

• ندوة عبر اإلنترنت حول “املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية واألقاليمية في بلدان الجنوب كجهات فاعلة في
عملية االستجابة لجائحة كوفيد”19-

حول “اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19-على دول منظمة التعاون
اإلسالمي” ،وذلك بتاريخ  06يوليو  .2020واجتمع متحدثون رفيعواملستوى
من خلفيات مختلفة ملناقشة التداعيات االقتصادية لجائحة كوفيد19-
من زوايا مختلفة ،تشمل مجاالت الطاقة والتكنولوجيا والعمالة .وخالل
حلقة النقاش ،عرض سيسرك أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير الذي
أصدره بعنوان “اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-في
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :اآلفاق والتحديات”.
الشبكات

شارك سيسرك في ندوة عبر اإلنترنت حول “املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية واألقاليمية في بلدان الجنوب كجهات فاعلة في عملية االستجابة
لجائحة كوفيد ”19-التي نظمها مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بين
بلدان الجنوب ( )UNOSSCومركز السياسة في سيول التابع لبرنامج األمم
املتحدة اإلنمائي ،وذلك بتاريخ  15يوليو .2020
وأثناء حلقة النقاش ،ألقى سيسرك عرضا حول املبادرات التي أطلقها خالل
فترة تف�شي الجائحة ودور املركز في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من
خالل اختصاصاته الثالثة :اإلحصاءات واألبحاث والتدريب .وباإلضافة إلى
ذلك ،سلط العرض الضوء على أمثلة ملموسة آلليات الدعم التي أطلقتها
مختلف مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ،بما في ذلك سيسرك ،من
أجل مساعدة البلدان األعضاء في املنظمة في عملية االستجابة لجائحة
كوفيد 19-والتخفيف من حدة تداعياتها.

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-OSH
 )NETوشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة (OIC-
.)PESNET
• االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة
املهنية ()OIC-OSHNET

• ندوة عبر اإلنترنت حول “اآلثار االقتصادية لجائحة
كوفيد 19-على دول منظمة التعاون اإلسالمي”
ّ
ُنظم االجتماع الرابع لشبكة السالمة والصحة املهنية ملنظمة التعاون
اإلسالمي ( )OIC-OSHNETبشكل مشترك بين سيسرك ،بصفته املنسق
الفني للشبكة ،واملديرية العامة للصحة والسالمة املهنية ()DGOSH
التابعة لوزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية في الجمهورية
التركية ،بصفتها أمانة الشبكة .وعقد االجتماع يومي  07و  08أكتوبر
 2020من خالل منصة لعقد مؤتمرات عن طريق الفيدي بسبب جائحة
كوفيد.19-
نظم بشكل مشترك كل من سيسرك ومركز دراسات الشرق األوسط
( )ORSAMوجامعة أوستيم التقنية وجامعة إسطنبول ندوة عبر اإلنترنت

وقد حضر االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة
والصحة املهنية  52ممثال رفيع املستوى وجهات االتصال الوطنية ()NFPs
من  37دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ملناقشة واعتماد وثيقتين
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هامتين“ :النظام الداخلي” و “خطة عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي
للسالمة والصحة املهنية لفترة .”2021-2022

الداخلي ومبادرة منظمة التعاون اإلسالمي للتحرر من التبغ .ويمن االطالع
على هذه البوابات الغلكترونية من خالل املوقع اإللكتروني لسيسرك:
/https://www.sesric.org

• دورة تدريبية حول ’إدارة محتوى بوابة منظمة التعاون
اإلسالمي بشأن الصحة واستخدامها‘

وتجدر اإلشارة إلى أن شبكة املنظمة للسالمة والصحة املهنية قد أطلقت
عام  2011بهدف إقامة تعاون أوثق بين مؤسسات السالمة والصحة
املهنية ( )OSHفي الدول األعضاء في املنظمة من خالل تبادل املعارف
والخبرات وأفضل املمارسات .ويتولى سيسرك دور املنسق الفني لشبكة
املنظمة للسالمة والصحة املهنية ويسهر على تنفيذ برنامج خاص لبناء
القدرات في مجال الصحة والسالمة املهنية ،أي برنامج بناء القدرات في
مجال السالمة والصحة املهنية ( )OSH-CaBلدعم جهود الدول األعضاء
في املنظمة الرامية إلى تحسين شروط السالمة والصحة في أماكن العمل.
للمزيد من املعلومات/https://oshnet.sesric.org :

نظم بشكل مشترك كل من سيسرك واألمانة العامة ملنظمة التعاون
اإلسالمي دورة تدريبية حول “إدارة محتوى بوابة منظمة التعاون اإلسالمي
بشأن الصحة واستخدامها” يوم  12نوفمبر  2020من خالل منصة لعقد
مؤتمرات عن طريق الفيديو عبر اإلنترنت .وحضر هذه الدورة التدريبية
جهات االتصال املعينة من وزارات الصحة في  22دولة عضو في منظمة
التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى ممثلين عن مؤسسات املنظمة ذات
الصلة .ورمت الدورة إلى إطالع املشاركين على األساس املنطقي لبوابة
منظمة التعاون اإلسالمي بشأن الصحة وهيكلها وصلتها ببرنامج العمل
االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة لفترة ()OIC-SHPA
.2023-2014
يمكن االطالع على بوابة منظمة التعاون اإلسالمي بشأن الصحة من خالل
/https://www.oichealth.org

البوابات اإللكترونية:
يضطلع سيسرك بمهمة تطوير وصيانة عدد من البوابات اإللكترونية بما
يتما�شى مع القرارات املتخذة في محافل منظمة التعاون اإلسالمي ذات
الصلة بهدف تعزيزالتواصل 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

• برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب
بوصفه ممارسة جيدة في مسارتحقيق التنمية املستدامة

نشرمكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب برنامج منظمة
التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب ( )OIC-VETباعتباره حال
لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ( )SDG 4بشأن

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب
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 تطويراقتصاداتها 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 عبراإلنترنت.

ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع في منشور “املمارسات
الجيدة في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل
التنمية املستدامة  -املجلد .”3
ويركزالتقريرالذي تم نشره على التحديات التي تتخبط فيها أنظمة التعليم
والتدريب الفني واملنهي ،ال سيما في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي،
وتطوير برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب كحل
يساهم في تكملة الجهود الدولية املبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،خاصة الهدف الرابع “ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل
للجميع”.

كما يسلط الضوء على أهمية برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم
املنهي والتدريب ( )OIC-VETعلى مستوى توسيع نطاق التعاون فيما
بين بلدان الجنوب ( )SSCوالتعاون الثالثي ( ،)TrCوتبادل املعارف بين
السلطات الوطنية املعنية بالتعليم والتدريب الفني واملنهي ذات الصلة في
الدول األعضاء من خالل مناهج مبتكرة وشاملة .وتم التركيز بشكل خاص
على خارطة الطريق الخاصة بالبرنامج واألنشطة املدرجة ضمن خطة
العمل التنفيذية التي تضم أساسيات التعاون بين بلدان الجنوب مثل
التفاهم املتبادل ومشاركة الخبرات والتجارب والتعلم بين األقران وتنمية
القدرات.
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وقد أتاحت هذه الندوة فرصة لتبادل املعارف بين صناع السياسات العامة
وأصحاب املصلحة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي ،وسلطت
الضوء على األدوار املهمة التي تلعبها مراكز التعليم والتدريب الفني واملنهي
في دعم سياسات االستجابة للطوارئ الوطنية في بلدانها .وباإلضافة إلى
ذلك ،هدفت الندوة الشبكية إلى توطيد الشراكات وتعزيز التضامن بين
املؤسسات الوطنية ذات الصلة في مجال التعليم وتنمية املهارات للتغلب
على العقبات الناجمة عن تف�شي جائحة كوفيد.19-

• دورة تدريبية حول “تنمية املهارات وريادة األعمال”

• ندوة عبر اإلنترنت حول “املمارسات الفضلى ملراكز التعليم
والتدريب الفني واملنهي في ظل جائحة كوفيد”19-

شهد الفترة املمتدة بين  08و  17يوليو  2020تنظيم دورة تدريبية “تنمية
املهارات وريادة األعمال” لصالح مشاركين من وزارة التشغيل والتدريب
املنهي والحرف اليدوية ،ووزارة الخدمات العمومية وتجديد الخدمة
العامة ،ووزارة العمل والحوار االجتماعي واملنظمات املهنية والعالقات مع
املؤسسات في جمهورية السنغال.

في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب (OIC-
 ،)VETنظم سيسرك ندوة عبر اإلنترنت شارك فيها مسؤولون رفيعو
املستوى من السلطات الوطنية املعنية بالتعليم والتدريب الفني واملنهي
من عدد من بلدان املنظمة ،وهي األردن وماليزيا ونيجيريا وتركيا ،وشاركوا
أفضل املمارسات والتجارب وقصص النجاح التي سجلتها مؤسساتهم
خالل فترة تف�شي جائحة كوفيدُ .19-وبثت الندوة التي عقدت افتراضيا
مباشرة وتسجيلها متاح على على قناة سيسرك على اليوتيوب ويمكن
االطالع عليها من خالل الرابط التالي. https://bit.ly/sesric-live :

وجاء تنظيم هذه الدورة التدريبية في إطار برنامج منظمة التعاون
اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب ( )OIC-VETوالبرنامج التنفيذي لتنفيذ
لتنفيذ إطار منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون في مجال العمل والعمالة
والحماية االجتماعية لفترة  .2019-2020وغطت أساسا املواضيع التالية:
خطة تنمية املهارات ،ودور التدريب في تنمية املعرفة ،والتدريب باعتباره
أداة لتنمية رأس املال البشري ،والنهوض بروح املبادرة.

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 تعزيزمعارفهم األكاديمية املكتسبة أثناء دراستهم باملمارسة العملية.

برامج التدريب الداخلي
يتوفراملركزبرنامجين 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).
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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 البرنامج فرصة
أمام املتدربين الكتساب خبرة مهنية وتقنية ،فإنه يمكنهم كذلك من
اكتساب مهارات متعلقة بالتفاعل والتواصل بين الثقافات.

وشأنه شأن باقي البرامج ،تأثر برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي
للتدريب الداخلي أيما تأثرجراء تف�شي جائحة كوفيد 19-وما رافق ذلك من
تداعيات على الحياة العامة وعالم األعمال .لكن بالرغم من هذه الظرفية
الصعبة ،ق�ضى  40طالبا من عدد من بلدان املنظمة فترة تدريب في 11
مؤسسة عامة وخاصة خالل .2020

• اجتماع اللجنة التوجيهية املعنية ببرنامج “بناء”

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 الجهازالتنفيذي للبرنامج.
 تدريب  25موجها ومقدما لخدمات تطوير المشاريع في ليبيا

ُعقد اجتماع اللجنة التوجيهية املعنية ببرنامج “بناء” افتراضيا يوم 23
يوليو  2020ملتابعة التقدم املحرز واإلجراءات املستقبلية املتعلقة
بتنفيذ البرنامج في ضوء التحديات القائمة جراء تف�شي جائحة كوفيد19-
والصعوبات التي تشوب عملية تنفيذ األنشطة في ليبيا والتي تزداد تعقدا
مع مرور الوقت في ظل الظروف الراهنة التي تمر منها الدولة .وحضر
االجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية من املؤسسات الشريكة ،أي سيسرك
والبنك اإلسالمي للتنمية والبرنامج الليبي لإلدماج والتنمية ،وتم خالل
االجتماع مناقشة ما تبقى من أنشطة البرنامج واعتماد وضع املدفوعات.
وباإلضافة إلى ذلك ،تناول أعضاء اللجنة التوجيهية استراتيجية االنتهاء من
البرنامج لضمان استدامة الخدمات التي يتم تقديمها في الوقت الراهن في
إطارالبرنامج.

• برنامج “بناء” لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في ليبيا
 برنامج تدريبي في مجال تنظيم المشاريع لصالح  70مشروعا
ناشئا /المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا

طورت حاضنة برنامج “بناء” للمشاريع الصغيرة واملتوسطة برنامجا
متقدما مفصال لعدد من املشاريع الناشئة /املشاريع الصغيرة واملتوسطة
في ليبيا .وشمل البرنامج :مدخل لريادة األعمال ،وفكرة املشروع ،ونموذج
املشروع ،واستراتيجية املشروع ،وخطة املشروع ،والتسويق ،والتمويل،
وبيئة األعمال في ليبيا ،والتوجيه ،والتدريب على استعراض أفكاراملشاريع.

تم تصميم دورة تدريبية مخصصة لـ 25موجها ومقدما لخدمات تطوير
املشاريع وقدمت لهم عن بعد من قبل خبراء ومدربين مؤهلين .وقد شرعت
مجموعة من موجهي األعمال التجارية ومقدمي خدمات تطويراملشاريع في
االستفادة من دورة تدريبية كاملة مدتها  90ساعة.

• النسخة الثانية ملسابقة “نماء”
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في إطار مشروع برنامج “بناء” لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة،
استقبلت حاضنة برنامج “بناء”  32مشروعا ناشئا واستفادت هذه األخيرة
من دورات تدريبية وتوجيهية مكثفة على امتداد خمسة أشهر .وقد جرت
عملية االحتضان من خالل الجمع بين عمليات االحتضان اإللكترونية
والتقليدية ،وذلك بسبب استمرار تف�شي جائحة كوفيد .19-وبعد االنتهاء
من عملية االحتضان ،تم تنظيم حفل التخرج بتاريخ  26نوفمبر  2020في
مدينة إسطنبول ،الجمهورية التركية ،بهدف االحتفاء باملشاريع الناشئة
ومنحها جوائزودعمها لتحقيق النمو.
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• دورة تدريبية حول “ريادة املشاريع االجتماعية لصالح
املنظمات غيرالحكومية”

• دورة تدريبية حول “صحافة السالم”

ُ
نظمت الدورة التدريبية حول “صحافة السالم” افتراضيا خالل الفترة
املمتدة بين  19سبتمبر و  01أكتوبر  .2020وقد شملت الدورة التدريبية
أساليب وأنشطة التدريب التفاعلية وجلسات محاكاة بخصوص عملية
إنتاج األخبار من خالل االعتماد على مفهوم صحافة السالم واألسئلة
التفاعلية واختبارات التقييم.

• دورة تدريبية حول “اإلدارة العامة”

ُنظمت الدورة التدريبية حول “ريادة املشاريع االجتماعية لصالح
املنظمات غير الحكومية” افتراضيا خالل الفترة املمتدة بين  23و 26
نوفمبر  2020لصالح  20متدربا من مؤسسات املجتمع املدني واملنظمات
غير الحكومية ذات الصلة في ليبيا .وهدفت الدورة التدريبية إلى النهوض
بقدرات املتدربين بخصوص اإلدارة االستراتيجية والتواصل في إطار عمل
املنظمات غير الحكومية في ظل مفهوم ريادة املشاريع االجتماعية .كما
قدمت الدورة التدريبية صورة شاملة بشأن السبل التي يمكن من خاللها
أن تدر االستراتيجيات اإلعالمية الحديثة دخال متعدد املصادر بالنسبة
للمنظمات غير الحكومية وأن تكون مصدر دعم لها تى تصير أقل اعتمادا
على مصادرالتمويل الخارجية .وشكل التدريب فرصة كبيرة أمام املتدربين
إلثراء معارفهم بخصوص املفاهيم واألدوات واألساليب الحديثة الالزمة
لتطويراملشاريع االجتماعية على أسس االستدامة.

• جلسات للعصف الذهني حول “إصالح اإلدارة العامة في
ليبيا”
نظم سيسرك ،افتراضيا ،جلستين للعصف الذهني بشأن “إصالح اإلدارة
العامة في ليبيا” ،وذلك بتاريخ  09-10نوفمبر  ،2020وتمثل الهدف في
تبادل اآلراء واألفكار بخصوص أبرز القضايا والتحديات املتعلقة باألداء
الفعال للنظام الراهن واستكشاف السبل البديلة إلصالحه.

ُ
أجريت الدورة التدريبية حول “اإلدارة العامة” افتراضيا خالل الفترة
املمتدة بين  19و  23أكتوبر  2020لصالح مسؤولين من املؤسسات العامة
ذات الصلة في ليبيا .وتمثل الددف الرئي�سي للدورة في النهوض بقدرات
املشاركين في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإصالح اإلدارات
الحكومية .كما أعطت الدورة التدريبية صورة عامة حول التجارب الدولية
ذات الصلة في مجال إصالح اإلدارة العامة مع التركيز بشكل خاص على
الجوانب الثقافية والديناميكيات التي تعكسها تجربة املغرب في إصالح
اإلدارة العمومية.

وجاء تنظيم جلستي العصف الذهني كجزء من مشروع البحث بشأن
“إصالح اإلدارة العامة في ليبيا” الذي يجريه سيسرك في إطاربرنامج “بناء”.
ويتوقع من املشروع البحثي أن يو�صي بمجموعة من مقترحات اإلصالح
واألولويات املطلوب التركيز عليها في ليبيا لوضع إطار شامل لالحتياجات
الخاصة بليبيا .وسيشمل البحث أيضا دراسة حالة مركزة بخصوص
قطاع الصحة باعتباره واحدا من أهم القطاعات التي تستلزم اإلصالح في
ليبيا.
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يتضمن املجلد  )2020( 41العدد  3من مجلة التعاون االقتصادي
والتنمية ست مقاالت تتدارس االبتكار املستمر ملؤسسات تمويل
املشاريع الصغرى املتوافقة مع الشريعة ،ومدى فعالية مؤسسات
الزكاة على قادة األعمال التجارية الصغيرة ،والتخطيط التقاعدي
الديموغرافي ،وربط عالقة التأمين بعوامل االقتصاد الكلي،
وفشل السيطرة على قطاع النفط في أذربيجان ،والتجارة األوروبية
املعاصرة ،وتمويل رأس املال في قطاع الزراعة النيجيري ،وانتعاش
استقرار التمويل اإلسالمي خالل الوباء الحالي ،باإلضافة إلى املقارنة
الحالية للبنوك التقليدية واإلسالمية في باكستان .يمكن للقراء
الولوج إلى هذا اإلصدارمن خالل الرابط التالي:

يتضمن املجلد  )2020( 41العدد  4من مجلة التعاون
االقتصادي والتنمية سبع مقاالت حول العالقة بين االستثمار
األجنبي املباشر والنمو االقتصادي ،والتعاون االقتصادي
والتنمية البشرية في الدول الثمانية اإلسالمية النامية ،والخيار
بين القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي والفوارق في األجور
بالجزائر ،والتنبؤ بتقلبات املصارف املختارة لسوق األوراق املالية
في دكا ،باإلضافة إلى شرح نفقات الرعاية الصحية الخاصة
بأفريقيـا جنـوب الصح ـراء الكبرى والصلة القائمة بين النمو
والديون باألردن .يمكن للقراء الولوج إلى هذا اإلصدار من خالل
الرابط التالي:

https://www.sesric.org/publications-jecd-articles.php?jec_id=116
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