
0 

 

 

 

 التدريب التعليم املنهي و برنامج 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي األعضاءإن للبلد

(OIC-VET) 

 

 

 التقرير املرحلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية

 /سيسريك(أنقرة واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية )مركز  

 

 

 



1 

 

 

 التدريب التعليم املنهي و برنامج 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي األعضاءن اللبلد

(OIC-VET) 
 

 

 التقرير املرحلي
 

 

 

 إلىمقدم 

 للكومسيكالثالثين و الحادية الدورة 

 2015 نوفمبر 26-23 إسطنبول،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األبحاث اإلحصائية واالقتصاديةمركز 

 /سيسريك(أنقرة واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية )مركز  
 

Kudüs Caddesi, No. 9, Diplomatik Site, 06450 Oran-Ankara, Turkey 

Tel. (+90-312) 468 6172-76, Fax. (+90-312) 467 3458 

www.sesric.orgmail: oicankara@sesric.org, Home Page: -E 

 

http://www.sesric.org/


2 

 

 

 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي األعضاء لبلدانل برنامج التعليم املنهي والتدريب 

VET)-(OIC 

 التقرير املرحلي

 

OIC-بمنظمة التعاون اإلسالمي ) األعضاءالتدريب للدول التعليم املنهي و التقرير املرحلي لبرنامج هذا  عرضستي

VET،)  التعليم  برنامجتنفيذ إطار  في )سيسرك( أنقرة و الدورات التدريبية التي نفذها مركز لألنشطة ملخصا

الفترة  للكومسيك في الثالثينانعقاد الدورة منذ  بمنظمة التعاون اإلسالمي األعضاءاملنهي والتدريب للدول 

كذلك يستعرض هذا التقرير النشاطات  .الجمهورية التركية-إسطنبول في  م2014 نوفمبر  28و  25املمتدة بين 

 والدورات التدريبية املخطط تنفيذها في الفترة القادمة.

I. يةالخلف 

( هو برنامج طور وصمم VET-OICبمنظمة التعاون اإلسالمي ) األعضاءالتدريب للدول التعليم املنهي و برنامج إن 

 من قبل مركز 
ً
من أجل تحسين نوعية التعليم والتدريب املنهي في القطاعين العام والخاص ( سيسرك)أنقرة أصال

وبالتالي اإلسهام في على تطوير معارفهم ومهاراتهم  األعضاءوذلك بهدف دعم وتعزيز الفرص لألفراد في الدول 

في منظمة التعاون  األعضاء البلدان التنمية والقدرة التنافسية لالقتصادات وتسهيل تبادل املعرفة بين

 اإلسالمي.

على آلية التنفيذ  2008أكتوبر  24-20للكومسيك التي عقدت في اسطنبول في الفترة من  24ولقد وافقت الدورة 

من قبل واملعدة  (VET-OICبمنظمة التعاون اإلسالمي ) األعضاءاملنهي والتدريب للدول امج التعليم نلبر املقترحة 

، VET-OICإدراج برامج التدريب املنهي الخاصة بها في برنامج  إلى األعضاء(، ودعت الدول سيسرك) أنقرة مركز 

 جال املهم. في منظمة التعاون اإلسالمي في هذا امل األعضاءالبلدان  لفائدة ةمشترك منصةوبالتالي، إنشاء 

املعنية في مجال التعليم عقد االجتماع التشغيلي األول للبرنامج مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

ملناقشة جوانب الرصد والتشغيل للبرنامج  2009والتدريب املنهي في جدة، اململكة العربية السعودية في أبريل 

حيث أظهرت املؤسسات املشاركة دعما قويا للبرنامج. ولقد شهد االجتماع األول للجنة املتابعة واالستشارة 

(MAC للبر )البداية الرسمية لعملية البدء في البرنامج من خالل  2009تركيا، مايو ، امج الذي عقد في أزمير،ن

 البرنامج.إطار  الحوارات املوضوعية للتعاون في
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من قبل سعادة عبد هللا جول، رئيس الجمهورية التركية ورئيس  VET-OICالرسمي لبرنامج االطالق تم 

بمشاركة  2009نوفمبر  9سطنبول، تركيا يوم الكومسيك، في القمة االقتصادية للكومسيك التي عقدت في ا

 في منظمة التعاون اإلسالمي.  األعضاءالبلدان  رؤساء دول وحكومات

 

برامج  إلى منفذةبرنامج التعليم املنهي والتدريب ملنظمة التعاون اإلسالمي، تحولت ثالث مشاريع تجريبية إطار  وفي

 وبرنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئيس ي ، ISIP)-(OICالبرنامج التدريبي الدولي للطالب فرعية مكتملة، وهي: 

(IMTP) وشبكة الصحة والسالمة املهنية في منظمة التعاون اإلسالمي OSHNET)-(OIC أنقرة قد بادر مركز ل. و 

برنامج التدريب والتعليم املنهي للدول إطار  عدد من البرامج الجديدة لبناء القدرات في إدخالب( سيسرك)

برنامج بناء القدرات للنظم  ،لخزانةلبرنامج بناء القدرات  ، وهي:(OIC-VET) بمنظمة التعاون اإلسالمي األعضاء

 ،برنامج بناء القدرات لخدمات البريد ،برنامج بناء القدرات لخدمات التوظيف العامة، متعددة األطراف التجارية

 .لسكك للحديدية و برنامج بناء القدرات للسياحةل برنامج بناء القدرات

نقطة  63 على (OIC-VETبمنظمة التعاون اإلسالمي ) األعضاءحاليا برنامج التعليم املنهي والتدريب للدول  يتوفر

من أجل تنفيذ  األعضاءالبلدان  نة من قبل السلطات الوطنية ذات الصلة فيعي  ( م  NFPsوطنية ) اتصال

 أنقرة م مركز يقو (. و سيسرك)  طني وإدامة التواصل مع مركز أنقرالبرنامج بشكل صحيح على املستوى الو 

 ؛الوطنية للبرنامج هاباملنظمة التي لم ترشح بعد نقاط اتصال األعضاءباالتصاالت الالزمة مع الدول ( سيسرك)

، معلومات االتصال الخاصة بهاطلب منها تحديد هذه النقاط، وتزويد املركز بتفاصيل يعبر سلطاتها الوطنية، و 

ونتيجة لذلك، زاد عدد نقاط االتصال برنامج. لفي اجتماعات لجنة املتابعة واالستشارة ل اوذلك لتمثيل بلدانه

 األعضاءنقطة اتصال وطنية في الدول  63 على البرنامج يتوفرالوطنية بشكل مطرد مع مرور الوقت وحاليا 

 التالية:

 . السعودية72 . إيران14 . أفغانستان1

 .السنغال82 . العراق51 . أذربيجان2

 . سيراليون 92 . األردن61 . البحرين3

 . السودان30 . ماليزيا71 . بنغالديش4

 . سوريا31 . جزر املالديف81 . بروناي5

 . الكاميرون6

 . تشاد7

 موريتانيا. 91

 . املغرب20

 . توغو32

 . تونس33

 .تركيا34 . النيجر12 . جزر القمر8

 اإلمارات العربية املتحدة .35 . نيجيريا22 . الغابون 9

 اليمن. 36 سلطنة عمان. 23 . غامبيا10
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 . غينيا11

 . غينيا بيساو12

 باكستان .42

 قطر. 52

 

  السعودية. 62 . إندونيسيا31

   

 

 

II.  املنجزةاألنشطة 

 بمنظمة التعاون االسالمي األعضاءالبلدان  في(CBPs) ت برامج بناء القدرا . أ

بمنظمة التعاون االسالمي هي عبارة عن برامج تدريبية قصيرة  األعضاءالبلدان  ( فيCBPsبرامج بناء القدرات )

ل موائمة من خال األعضاءالبلدان  تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية املعنية في مجاالت مختلفة في إلىتهدف 

 في( CBPsبرنامج بناء قدرات ) 25على ( سيسرك) يتوفرات و احتياجات هذه املؤسسات الوطنية. حاليا، در ق

برامج  عن ( و هذه البرامج هي عبارةVET-OICبرامج التعليم املنهي و التدريب ملنظمة التعاون االسالمي)إطار 

و الخبرات  ارفمن خالل تحديد املع فضلبشكل أ األعماللتعزيز و تحسين القوى البشرية و ملمارسة  متميزة

عارف و الخبرات و القدرة لتقاسم و مشاركة هذه املو التي لديها االستعداد  األعضاءالبلدان  املتواجدة بالفعل في

 إليها. التي هي في حاجةاالخرى  األعضاء البلدان مع

إدارة و البيئة و الزراعة و اإلحصاء ( املطروحة حاليا تغطي قطاعات عديدة مثل: CBPsبناء القدرات )برامج إن 

تكنولوجيا املعلومات و تطوير مهارات الشباب و البنوك املركزية و  األطرافأنظمة التجارة متعددة و موارد املياه 

 قوميال أجل تنفيذ برامجه على نحو فع  من و . التخفيف من الفقرو  السياحةو لكترونية الحكومة اإلو واالتصاالت 

 غطيمتعلقة  بهذه البرامج  تبشكل منتظم خاصة  استطالعاتجراء إبتوزيع استبيانات و )سيسرك(  أنقرة مركز 

 البلدان قوم بجمع املعلومات عن احتياجات وقدرات املؤسسات الوطنية فيي، و األعضاء البلدان جميع

ثلى من خالل طرائق الحتياجات وقدرات هذه املؤسسات  يتم تحقيق موائمة م  ؛ ثم بعد تقييم دقيق األعضاء

 تبادل الخبراء وحلقات العمل التدريبية والزيارات الدراسية. مختلفة تشمل

 نوفمبر( منذ CBPsبرنامج بناء القدرات )إطار  فينستطيع تلخيص نشاطات التدريب املختلفة و التي تم تنظيمها 

 على النحو التالي:  2014

 (StatCaBبرنامج بناء القدرات اإلحصائية ) .1

 تم تحديث 2012. و في عام 2007وائل عام أ( في StatCab) اإلحصائيةطالق برنامج بناء القدرات إلقد تم 

منذ الدورة الثالثين ف. سالميفي منظمة التعاون اإل  األعضاء البلدان جميع ىعادة توزيعه علإو االستبيان 
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دورة تدريبية  45)سيسرك( بتنظيم  أنقرة قام مركز  و ضمن برنامج بناء القدرات اإلحصائية للكومسيك

 قصيرة املدة و هي كاالتي:

i.  04-01 األردن في عمانحصاءات" اإل في إنتاج  الجنسانيةورشة عمل إقليمية حول "إدماج منظور 

 .2014ديسمبر 

ii.  04-02تركيا  أنقرة، في "السياحة الفرعية ورشة عمل إقليمية حول إحصاءات السياحة وحسابات 

 .2014ديسمبر 

iii.  " 2014ديسمبر  22-21الجزائر  عاصمة تصنيفات" في الجزائر الدورة تدريبية حول. 

iv.  ( في دكا، بنغالديش إحصاءات محاصيل الغذاءدورة تدريبية حول "إحصاءات الزراعة ")22-21 

 .2014ديسمبر 

v.  2014ديسمبر  24-23دورة تدريبية حول "إحصاءات الزراعة )الثروة الحيوانية(" في دكا، بنغالديش. 

vi.  2015يناير  29-26التأمين واملالية" في داكار، السنغال يوم  إحصاءاتدورة تدريبية حول "البنوك و. 

vii.  2015يناير  29-27دورة تدريبية حول "إحصاءات التعليم" في كوتونو، بنين في الفترة. 

viii.  2015فبراير  05-03فيدورة تدريبية حول "نظم املعلومات الجغرافية" في واغادوغو، بوركينا فاسو. 

ix.  إدارة الوقت "في طشقند، أوزبكستان في لإلحصائيين الرسمييناملهارات املهنية "دورة تدريبية حول :

 .2015فبراير  17-18

x. " 25-23ي كابول، أفغانستان ف "لغابات ومصايد األسماكالزراعة واإحصائيات دورة تدريبية حول 

 .2015 فبراير

xi. " 04-02في الخرطوم، السودان  "الزراعة والغابات ومصايد األسماكإحصائيات دورة تدريبية حول 

 .2015مارس 

xii. 2015مارس  11-08في الدوحة، قطر بتاريخ  "دورة تدريبية حول "الحسابات القومية: القطاع املالي. 

xiii.  اإلحصائية " في دوشنبه، طاجيكستان  كاتباملداء نظم أدورة تدريبية حول "أطر الجودة وقياس

 .2015أبريل  01-02

xiv.  2015أبريل  08- 06دورة تدريبية حول "إحصاءات مالية الحكومة" في بوتراجايا ماليزيا يوم. 

xv. 2015أبريل  09-07في داكار، السنغال  "سوق العمل إحصاءات دورة تدريبية حول "تحليل. 

xvi.  و ملسفي ازيارة دراسية حول "أسئلة التبغ( حTQS الوحدة :)ح " في باكو، و املسمنهجيةتصميم  - 1

 .2015أبريل  15-13أذربيجان في 

xvii. " 2015أبريل  22-20في لومي، توغو في  دورة تدريبية حول القطاعات املؤسسية. 

xviii.  22-20الجملة والتجزئة االحصائيات 'في أذربيجان في باكو أذربيجان في دورة تدريبية حول "تجارة 

 .2015أبريل 
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xix.  2015أبريل  22-20دورة تدريبية حول "إحصاءات الصحة" في كوتونو، بنين في. 

xx. " في املسوح سئلة التبغأزيارة دراسية حول (TQS الوحدة :)طرق أخذ العينات" في باكو،  - 2

 .2015أبريل  29-27أذربيجان 

xxi. " 2015أبريل  30-28كوت ديفوار في الفترة  "الدخل واالستهالكإحصاءات دورة تدريبية حول. 

xxii. " أبو ظبي " ة املشتركةالفقر والظروف املعيشية والقضايا االجتماعيإحصاءات دورة تدريبية حول، 

 .2015مايو  07-03اإلمارات العربية املتحدة في 

xxiii.  ورشة عمل إقليمية حول "القياسات املكانية واإلحصاء، باستخدام تقنية نظم املعلومات

 .2015مايو  14-10أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة في الجغرافية، لدول مجلس التعاون الخليجي" 

xxiv. مايو  14-11" في مدينة الكويت، الكويت األسرة وإنفاقدخل  بيانات دورة تدريبية حول "تحليل 

2015. 

xxv.  2015 مايمايو  20-18دورة تدريبية حول "إحصاءات السياحة" في باكو، أذربيجان. 

xxvi. " 11-08في الجزائر ، الجزائر  "اإلحصاءات املالية والحسابات القوميةتجميعات دورة تدريبية حول 

 .2015يونيو 

xxvii. " يونيو  19-13" كابول، أفغانستان مؤشر أسعار املستهلك ستحديد أس إعادة بعثة فنية حول

2015. 

xxviii. " يونيو  18-16في بانجول غامبيا، " الزراعة والغابات ومصايد األسماكت إحصاءادورة تدريبية حول

2015. 

xxix.  :أبوجا، تقنيات التواصل الشفهي الفعالدورة تدريبية حول "املهارات املهنية لإلحصاءات الرسمية "

 .2015يوليو  24-22نيجيريا 

xxx.  2015يوليو  29-27العمل" في نجامينا، تشاد دورة تدريبية حول "إحصاءات. 

xxxi. " 2015أغسطس  12-10في كمباال، أوغندا  "تجارة الجملة والتجزئةت إحصاءادورة تدريبية حول. 

xxxii.  2015أغسطس  13-11دورة تدريبية حول "إحصاءات الصحة" في دكا، بنغالديش. 

xxxiii.  2015أغسطس  19-17إحصاءات الفقر "في واغادوغو، بوركينا فاسو "دورة تدريبية حول. 

xxxiv. " أستانا، تقنيات التواصل الشفهي الفعالاملهارات املهنية لإلحصاءات الرسمية: دورة تدريبية حول "

 .2015أغسطس  19-17كازاخستان 

xxxv.  2015أغسطس  26-24إحصاءات الفقر " نواكشوط، موريتانيا "دورة تدريبية حول. 

xxxvi. " 2015أغسطس  27-25بنغالديش  ستطالعات الزراعية" في دكا،اال دورة تدريبية حول. 

xxxvii.  في كابول،  مؤشر أسعار املستهلكتحديد أسس  إعادة 'املرحلة الثانية من  حول بعثة فنية"

 .2015سبتمبر  4 -أغسطس  29أفغانستان يوم 

xxxviii. ( دورة تدريبية حول "نظم املعلومات الجغرافيةGIS في تونس، تونس ")2015سبتمبر  09-07. 
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xxxix.  2015سبتمبر  16-14إحصاءات الفقر "في لومي، توغو "دورة تدريبية حول. 

xl.  2015سبتمبر  17-15إحصاءات الفقر "في أبيدجان، كوت ديفوار "دورة تدريبية حول. 

xli.  في بيشكيك، قيرغيزستان في  املهارات املهنية لإلحصاءات الرسمية: إدارة الوقت""دورة تدريبية حول

  .2015سبتمبر  28-29

xlii. 2015أكتوبر  07-05اءات العمل" في جيبوتي، جيبوتي في دورة تدريبية حول "إحص  

املنهي و التدريب بمنظمة  التعليمااللكترونية لبرنامج  األنشطة املرجو  زيارة البوابةهذه على تفاصيل للحصول 

  http://www.oicvet.org/cbp-statcab-ar.php?year=2014  :التالية التعاون االسالمي

 

 (OIC-AgriCaB)اإلسالمي  التعاون الزراعة في منظمة في . برنامج بناء القدرات 2

ورشة عمل واحدة من قبل املركز منذ الدورة و في إطار هذا البرنامج، تم تنظيم ثالث دورات تدريبية قصيرة 

 على النحو التالي: وذلك ،2014 سنةللكومسيك في نوفمبر  الثالثين

i.  بالتعاون مع الغرفة( اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةICCIA( ومنظمة األغذية والزراعة )FAO )

ورشة عمل املركز  نظم، برنامج األمم املتحدة اإلنمائيل التابع ( PGTFصندوق بيريز غيريرو االستئماني )و 

في أنقرة،  اإلسالمي" التعاون منظمة  دول عمال الزراعة لأل تحليل سلسلة القيمة  فيحول "بناء القدرات 

 .2014ديسمبر  3-1تركيا في 

ii.   27-23د الصغيرة '' في مقديشو، الصومال ئصااملدورة تدريبية حول "الحد من الفقر من خالل 

 .2015أغسطس 

iii. '' الدفيئة الزراعية دورة تدريبية حولGreenHouse  2015سبتمبر  17-16'' في كمباال، أوغندا في. 

ة بهذه النشاطات على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي و التدريب تتوفر املعلومات التفصيلية املتعلق

  http://www.oicvet.org/cbp-agricab.phpبمنظمة التعاون االسالمي: 

 

 (OIC-CTPاإلسالمي ) التعاون نظمة ملالقطن على . برنامج التدريب 3 

في إطار هذا البرنامج، تم تنظيم ثالث دورات تدريبية قصيرة األجل ومؤتمر واحد من قبل املركز منذ الدورة 

 ، على النحو التالي:2014للكومسيك في نوفمبر عام  الثالثين
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i.  8-7البذور من القطن" في دكا، بنغالديش في جودة إنتاج دورة تدريبية حول "تعزيز أنشطة اإلرشاد و 

 .2015 مايمايو 

ii.  ،غشتأغسطس  5-3وضة '' في الفترة امل'' من املزرعة إلى  تحت عنواننظم املركز مؤتمرا حول القطن 

ومنظمة أوكسفام   (RBDCاألعمال الريفية )تنمية زمير، تركيا بالتعاون الفعال مع مركز إفي  2015

 القطن.في بحوث للنازلي ( و مركز LSFلوك )سانجه مؤسسة و  نوفيب

iii.  للمدربين حول "طرق مكافحة اآلفات واألمراض واألعشاب الضارة في القطن" في نامبوال، تدريب

 .2015أكتوبر  7-6موزامبيق 

تتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة بهذه النشاطات على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي و التدريب 

 http://www.oicvet.org/cbp-ctp.php  بمنظمة التعاون االسالمي

 

 (CB-CaB)برنامج بناء قدرات البنوك املركزية  .4

  2015في يناير  األعضاءجميع البنوك املركزية للدول  علىالبرنامج استبيان   إعادة تعميمفي إطار هذا البرنامج تم 

من قبل مركز و مؤتمرين دوليين  املدةدورات تدريبية قصيرة  أربعمنذ الدورة الثالثين  للكومسيك، تم تنظيم و 

 :تياآل)سيسرك( و هي ك أنقرة 

i.  2015يونيو  02-01اإليرانية دورة تدريبية حول "االستقرار املالي" في طهران، الجمهورية اإلسالمية. 

ii.  2015يوليو  8-7دورة تدريبية حول "االستقرار املالي" في باراماريبو، سورينام. 

iii. 2015سبتمبر  13-11سطنبول، تركيا إفي  اإلسالمي والتمويلاالقتصاد حول الدولي الثاني  ؤتمر امل. 

iv.  سبتمبر  15-13في اسطنبول، تركيا حول االقتصاد والتمويل اإلسالمي   املدرسة الصيفية الثانية

2015. 

v.  في أملاتي، التكفل األصغرورشة عمل حول "التمويل االجتماعي اإلسالمي: التمويل األصغر و ."

 .2015نوفمبر  13-12 كازاخستان

vi.  17-16ورشة عمل تدريبية حول "الخدمات املصرفية اإلسالمية وإدارة السيولة" في اسطنبول، تركيا 

 .2015نوفمبر 

تتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة بهذه النشاطات على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي و التدريب 

 http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks.php  بمنظمة التعاون االسالمي

 (IbnSina-HCaB)ة يبرنامج ابن سينا لبناء القدرات الصح  .5
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برنامج ابن سينا لبناء إطار  )سيسرك( في أنقرة أنشطة تدريبية من قبل مركز  ثالث، تم تنظيم 2014منذ نوفمبر 

 :و هي على النحو التاليالقدرات الصحية 

i.  2015يناير  21-19ملشروع بقاء األم والطفل في أنقرة، تركيا جتماع االفتتاحي اال. 

ii.  مارس  30دورة تدريبية حول "الطوارئ والخدمات الطبية في حاالت الكوارث" في أزمير، تركيا

 .2015أبريل  10 -

iii.  2015أغسطس  8 -يوليو  25في داكار، السنغال يوم لتدريب لفاكو مشروع.  

تتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة بهذه النشاطات على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي 

 http://www.oicvet.org/cbp-hcab-ar.phpوالتدريب بمنظمة التعاون االسالمي: 

 (OSH-CaB) السالمة و الصحة املهنيةقدرات برنامج بناء  .6

 :)سيسرك( و هي كما يلي أنقرة من قبل مركز  دورتين تدريبيتينتم تنظيم  هذا البرنامجإطار  في

i.  في إسالم أباد، باكستان 2015ارس م 10-9دورة تدريبية حول "النظافة املهنية" في. 

ii.  في باكو، أذربيجان. 2015مايو  20-19دورة تدريبية حول "النظافة املهنية" في 

تتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة بهذه النشاطات على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي و التدريب 

 http://www.oicvet.org/cbp-ohscab-ar.phpبمنظمة التعاون االسالمي: 

 (Environment-CaB)ة يالبيئ برنامج بناء القدرات .7

 :ماو ه تينتدريبي تينتنظيم دور منذ الدورة الثالثين للكومسيك تم 

i.  مارس  04-02دورة تدريبية حول "النفايات واملواد الضارة: النفايات الطبية" في بانجول، غامبيا في

 .2015العام 

ii.  2015أبريل  12-11"الكوارث الطبيعية والنزاعات" في كابول، أفغانستان في  حول  تدريبيبرنامج. 

على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي و التدريب  تينالدور  تينبه تتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة

 http://www.oicvet.org/cbp-environment-ar.phpبمنظمة التعاون االسالمي: 

 (RW-CaB) سكك الحديديةالبرنامج بناء القدرات  .8

الحديدية، برنامج بناء القدرات للسكك إطار  دورتين تدريبيتين قصيرتين ضمن تنظيم تم، 2013منذ نوفمبر 

 وهاتين الدورتين هما كاالتي:

i.  2015مارس  11-10دورة تدريبية حول "العمليات الفنية والبنى التحتية" في الخرطوم، السودان في. 
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ii.  "ورشة عمل تدريبية حول "نقل البضائع الخطرة: اإلطار القانوني والتحديات التي تواجه املوظفين

 .2015يونيو  4-2تركيا في ، سكيشهرإ

iii.  '' 2015سبتمبر  30-28'' في مدينة جيبوتي، جيبوتي األنشطة العابرة للقاراتدورة تدريبية حول. 

على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي و التدريب  بهذه الدوراتاملعلومات التفصيلية املتعلقة تتوفر 

 http://www.oicvet.org/cbp-rwcab-ar.phpبمنظمة التعاون االسالمي: 

  (CA-CaB) ت السلطات املسؤولة عن التنافسيةبرنامج بناء قدرا .9

 :و هما دورتين تدريبيتين قصيرتين )سيسرك( أنقرة مركز هذا البرنامج، فقد نظم إطار  في

i.  18-16السعودية من دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في الرياض، اململكة العربية 

 .2014ديسمبر 

ii. " في بيشكيك، ومحاوالت التزويرقانون املنافسة في األسواق املنظمة  تنفيذدورة تدريبية حول "

 .2015مارس  31-30قيرغيزستان في 

iii.  2015يونيو  16-15دورة تدريبية حول "أساسيات قانون املنافسة" في لومي، توغو. 

iv. 2015يوليو  28-27" في كوتونو، بنين  ة والرأسيةاقيات األفقيدورة تدريبية حول "الكارتالت / اتف. 

على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي و التدريب  بهذه الدوراتاملعلومات التفصيلية املتعلقة تتوفر 

  http://www.oicvet.org/competition-authorities-ar.php بمنظمة التعاون االسالمي: 

 (TR-CAB) في مجال السياحةبناء القدرات لاإلسالمي  التعاون منظمة برنامج .         10

 :كاآلتي وهمابناء القدرات  نشاطين حول فقد نظم املركز  ،للكومسيك الثالثينمنذ الدورة و في إطار هذا البرنامج، 

i.  2015مارس  26-25"التسويق السياحي" في بانجول، غامبيا  دورة تدريبية حول.  

ii.  10-08دورة تدريبية حول "إدارة السياحة في املناطق املحمية" في الرياض، اململكة العربية السعودية 

 .2015يونيو العام 

م املنهي و التدريب على البوابة االلكترونية لبرنامج التعلي الدورتين بهاتينتتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة 

 http://www.oicvet.org/oic-tourism-cap.php  بمنظمة التعاون االسالمي:

 

  (NOCR-CAB) األحوال املدنية في مجال برنامج بناء قدرات .      11

 بناء القدرات التالي: نشاطفقد نظم املركز  ،للكومسيك الثالثينمنذ انعقاد الدورة و في إطار هذا البرنامج، 

i.  " بطاقة الذكية ونظم التسجيل املدني" في كابول، أفغانستان وال اليدوية طاقةالبدورة تدريبية حول

 .2015يناير  26-28

http://www.oicvet.org/cbp-rwcab.php
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على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي و التدريب  ةالدور  ذهتتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة به

 http://www.oicvet.org/cbp-nocr.php  بمنظمة التعاون االسالمي:

 (OIC-PSCaBلخدمات البريدية )في ابناء القدرات لاإلسالمي  التعاون منظمة برنامج . 12

 :و هي كالتالي بناء القدراتلأنشطة  خمسفقد نظم املركز  ،للكومسيك الثالثينمنذ الدورة و إطار هذا البرنامج، 

i.  2015فبراير  19-17البريدية" في جيبوتي، جيبوتي دورة تدريبية حول "الخدمات املالية. 

ii. " فبراير  25-24" في كمباال، أوغندا السريعةة و كياللوجستيخدمات الطرود البريدية و دورة تدريبية حول

2015. 

iii. 14-13" في بانجول، غامبيا في الشفراتمعالجة  نظامو  يةدورة تدريبية حول "الخدمات املالية البريد 

 .2015مارس 

iv. 24" في نواكشوط، موريتانيا  السريعةة و كياللوجستيخدمات الطرود البريدية و  دريبية حول "دورة ت-

 .2015مارس  25

v. " في عمانوخدمة رسائل البريدالخدمات اإللكترونية الخدمات املالية البريدية و دورة تدريبية حول " ،

 .2015أبريل  07-05في  األردن

على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي و  الدورات التدريبيةتتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة بهذه 

 http://www.oicvet.org/cbp-pscab.php   بمنظمة التعاون االسالمي: التدريب

 

 (OIC-SEPالبورصات )في . برنامج بناء القدرات 13

 للكومسيك: 30منذ الدورة ال أربعة أنشطة بناء القدراتفي إطار هذا البرنامج، فقد نظم املركز 

i.  17-16والتجارة الهامشية" في باكو، أذربيجان في واألدوات دورة تدريبية حول "األسواق املشتقة 

 .2014ديسمبر 

ii.   23-22الخرطوم، السودان في دورة تدريبية حول "األسواق املشتقة واألدوات والتجارة الهامشية" في 

 .2014ديسمبر 

iii.  26-25دورة تدريبية حول "املستثمر ووعي املجتمع املالي" في بندر سيري بيغاوان، بروناي دار السالم في 

 .2015مايو 

iv. 2015نوفمبر  5-4املجتمع املالي" في الدوحة، قطر  وعيو  ر دورة تدريبية حول "املستثم.  

على البوابة االلكترونية لبرنامج التعليم املنهي و  الدورات التدريبيةتتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة بهذه 

 http://www.oicvet.org/stock-exchange.php    بمنظمة التعاون االسالمي: التدريب
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 (IMTPبرنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئيس ي ) .ب

دِربين )IMTPاملدرب الرئيس ي )برنامج الهدف من إن 
 
( ToT( هو تسهيل عملية نقل املعرفة املتعلقة بتدريب امل

ارة عن مراكز متميزة في هذا في منظمة التعاون االسالمي عب األعضاء البلدان بحيث تصبح مراكز التعليم املنهي في

 وع. منذ الدورة الثالثين للكومسيك تم تنظيم النشاط التدريبي التالي:  املوض

i.  مدراء من اإلدارة العليا و مدربين رئيسيين من فلسطين قاموا بزيارة مركز الفنون و دورات التدريب

هذه الزيارة إطار  و في 2014أكتوبر  28-27في الفترة  (ISMEKاملنهي التابع لبلدية اسطنبول الكبرى )

( و االبعاد الفنية املتعلقة بمراكز ISMEKقوا ايجازا و شروحات حول الهيكل التنظيمي و االداري ل)تل

 التدريب املنهي.

ii.  في مركز الفنون تدريب ثمانية متدربين من املدارس املهنية من فلسطين  مكونة منتلقت مجموعة

اسطنبول، تركيا، في  2015مارس  27-23( في ISMEKوالتدريب املنهي التابع لبلدية إسطنبول الكبرى )

" و "العناية بالبشرة". وقد السيراميك تصميمأعمال زجاجية و  "ومادتي "خياطة املالبس للسيدات" 

مكافأة املشاركين تمت  و  ISMEKقبل من تدريبي ملدة خمسة أيام البرنامج هذا ال ةاستضافتمت 

 .في نهاية التدريب شهاداتبال

 (SDYE) تشغيل الشبابمن أجل تنمية املهارات برنامج  .ج

)سيسرك( بإطالق هذا البرنامج بهدف املساهمة في  أنقرة ( قام مركز IDBبالتعاون مع البنك االسالمي للتنمية )

صفوف  تخفيض معدالت البطالة و خاصة في إلىفي منظمة التعاون االسالمي الساعية  األعضاء البلدان جهود

من زيارة دراسية نظيم بت )سيسرك( أنقرة كمرحلة أولية في هذا البرنامج قام مركز و ، الشباب. و في هذا السياق

و اتحاد الغرف   (IDB)بالتعاون مع البنك االسالمي للتنميةذلك و ، تركيا في أنقرة 2012يناير عام  13-11في 

االجتماعي في إن التربية الوطنية و وزارة العمل و الضم( و وزارة TOBBالتجارية و تبادل السلع التركي  )

َسمى )و خبرات تركيا في مشر  إطالع املشاركين علىالجمهورية التركية بهدف 
 
 إلى ( و الذي يهدفSkill 10عها امل

من قبل  في الكامرون التنفيذاملرحلة الثانية من هذا البرنامج هي قيد و  مكافحة البطالة في صفوف الشباب.

من املرحلة الثانية من هذا املشروع من ضوذلك في إطار تحليل سوق العمل. و  (IŞKURوكالة التوظيف التركية )

وذلك  2015في  23-19يرونلكامفي ا (MINEFOB)وزارة التشغيل والتدريب املنهي املخطط القيام بزيارة دراسية ل

 .Skill 10نقل مشروع جل من أتحليل سوق الشغل  إطار في 
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 (OIC-PAPالتخفيف من حدة الفقر ملنظمة التعاون اإلسالمي ) برنامج .د

 بإنشاء )سيسرك( أنقرة مركز  قام،  OIC-VETبرنامج التعليم والتدريب املنهي ملنظمة التعاون اإلسالميإطار  في

برامج ال  )سيسرك( أنقرة  مركزنفذ و ،  (OIC-PAPبرنامج التخفيف من حدة الفقر ملنظمة التعاون اإلسالمي )

 :التالية األربعة يةالتدريب

i.  2015مايو  15-14ورشة عمل حول ''سياسات التنمية الريفية '' في أنقرة، تركيا في. 

ii. " 2015أغسطس  04-03لحد من الفقر " في تيرانا، ألبانيا في لسياسات اإلقليمية الدورة تدريبية حول. 

iii.  27-23صايد الصغيرة '' في مقديشو، الصومال املدورة تدريبية حول "الحد من الفقر من خالل 

 .2015أغسطس 

iv.  13ورشة عمل تدريبية حول "نماذج املساعدة االجتماعية املوجهة للمستفيد" في أنقرة، تركيا فى من-

  .2015أكتوبر  15

تعليم املنهي و على البوابة االلكترونية لبرنامج ال الدورات التدريبيةتتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة بهذه 

    http://www.oicvet.org/oic-pap.php بمنظمة التعاون االسالمي: التدريب

 تحرر من التبغ في منظمة التعاون اإلسالميالمبادرة  .ه

انتشار  لوباء استجابة )سيسرك( أنقرة كز مر  منالتحرر من التبغ في منظمة التعاون اإلسالمي هي مبادرة مبادرة 

تعزيز نهج منظمة التعاون  إلىبمنظمة التعاون اإلسالمي. وتهدف هذه املبادرة  األعضاءالتبغ في الدول استهالك 

في املنظمة. وتركز هذه  األعضاءاإلسالمي على نطاق منسق للحد من انتشار هذا الوباء والسيطرة عليه في الدول 

 تطوير ة وبرامج بناء القدرات من أجل تسهيل املبادرة على البرامج التدريبية وورش العمل والزيارات الدراسي

 في  في منظمة التعاون اإلسالمي. األعضاءالتبغ في الدول  استهالك ملكافحة مستدامة وتنفيذ استراتيجيات وطنية

   هذا البرنامج:إطار 

i.  و مكافحة  الصحة العامة "سياساتالندوة الدولية حول )سيسرك( باملشاركة في  أنقرة قام مركز

 في اسطنبول، تركيا. 2014أكتوبر  1 -سبتمبر  29 الفترة في "املخدرات

 (OIC-ISIPبرنامج تدريب الطالب الدوليين ملنظمة التعاون اإلسالمي ) .و
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( بهدف تعزيز VET-OICبرنامج التعليم املنهي والتدريب في منظمة التعاون اإلسالمي )إطار  طور البرنامج تحت

املنظمة من خالل زيادة املعرفة إن والتقارب بين أسواق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية القتصادات بلدالنزاهة 

 سوق العمل. إلىواملهارات لدى الطلبة الجامعيين على وشك الدخول 

i.  عقد تأسيس في جمهورية كازاخستانفي  مركز أنقرة ولجنة اإلحصاء في وزارة االقتصاد الوطنيوقع 

 .2015فبراير  13ي كازاخستان ف

ii.  2015مارس  6 ،في ياوندي عقد تأسيس جمهورية الكاميرونبمركز أنقرة واملعهد الوطني لإلحصاء وقع. 

iii.  في بناء القدرات في مجال  يةقطر الوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء شراكة مع مركز أنقرة عقد

 .2015مارس  19اإلحصاءات الصحية في العاصمة القطرية الدوحة يوم 

iv.  2015أبريل  02-01دورة تدريبية حول "مكافحة التبغ" في ماليزيا يوم 

v.  " و ملسفي االتبغ إدماج أسئلة حول زيارة دراسية حول( حTQS الوحدة :)تصميم املسح واملنهجية"  - 1

 .2015أبريل  15-13في باكو أذربيجان في 

vi.  في  عقد تأسيس يوالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في جمهورية مصر العربية  مركز أنقرةتوقع

 .2015أبريل  14القاهرة، مصر في 

vii. " و ملسفي االتبغ إدماج أسئلة زيارة دراسية حول( حTQS الوحدة :)طرق أخذ العينات" في باكو  - 2

 .2015أبريل  29-27ذربيجان 

viii. 2015أبريل  29-28ي بانجول، غامبيا دورة تدريبية حول "مكافحة التبغ" ف. 

ix.  في عقد تأسيس ي رئيس جمهورية طاجيكستان بحضور مركز أنقرة والوكاالت املعنية باإلحصاءات وقع

 .2015يونيو  1دوشانبي طاجيكستان في 

 

i. (سيسرك) أنقرة للطالب بمركز  برنامج التدريب 

 ، والذي يقدم التدريب2013الصيف عام جديد خالل فصل  يتدريب( برنامج سيسرك) أنقرة مركز  أطلق

للشباب املتحفزين والناجحين املهتمين بمعرفة املزيد عن القضايا االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر  الداخلي

و  على املجتمعات في جميع أنحاء العالم اإلسالمي. ويوفر البرنامج فرصا لطالب الجامعات للدراسة والعمل

السنة، والبرنامج مفتوح  طوالفترات التدريب متاحة تحسين مهاراتهم في العمل في بيئة دولية. اكتساب الخبرة و 

متدرب  60وشغل مركز أنقرة حوالي  في منظمة التعاون اإلسالمي. األعضاءللطالب الذين هم من رعايا الدول 

 .2015وسنة  2014خالل سنة 

  التواصل شبكات .ز 
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و تعمل شبكات  في مجال التدريب والتعاون التقني، )سيسرك( أنقرة ممارسة أخرى ملركز  هيالتواصل شبكات 

و  ربط و جمع املنظمات ذات الصلة لغرض تبادل الخبرات في مجاالت محددة من املعرفة.  التواصل على

 ل على:و تعم سطح هذه املعمورةتمتد عبر أربع قارات على  شبكات التواصل هي عبارة عن شبكات واسعة 

 تيسير بناء الجسور لنقل الخبراء والنهج املبتكرة؛ 

 تحسين مستوى الخبرة في مجاالت محددة؛ 

 اإلسالمي. التعاون منظمة  إن نشر مخرجات ونتائج املشروع في جميع أنحاء بلد 

 

 (OIC-OSHNET) شبكة الصحة والسالمة املهنية ملنظمة التعاون اإلسالمي .1

شبكة تتخطى الحدود لمشروع  يه (OIC-OSHNET) ملنظمة التعاون اإلسالميشبكة الصحة والسالمة املهنية 

. هذا املشروع تم اقتراحه  ( OIC-VET) برنامج التعليم املنهي والتدريب ملنظمة التعاون اإلسالميإطار  الوطنية في

تدريب الث و و بحال، وإجراء اتعاون وثيق لتبادل املعرفة والخبر ت تأسيس )سيسرك( بهدف أنقرة من قبل مركز 

بين املؤسسات املحلية  جديدة في مجال الصحة والسالمة املهنيةالبرامج الشاريع و املبادرات و املشترك وتنظيم امل

و صناع السياسات و الباحثين في مجال الصحة و  م واملدنيوالعاملة في القطاع العا النظيرةوالوطنية واإلقليمية 

 .التعاون االسالمي منظمةب األعضاء البلدان في السالمة املهنية

i.  السالمة املهنية وقاعدة بيانات صحة املدربين 

 -اإلسالمي التعاون م إنشاء قاعدة بيانات املدربين في مجال السالمة والصحة املهنية تحت البوابة منظمة ت

OIC-OSHNET .البلدان املؤسسات الوصول إلى أي خبرة حول االستفادة في والتي من خاللها تستطيع 

 اإلسالمي. التعاون األعضاء في منظمة 

ii. السالمة و الصحة املهنية عاييراملبادئ التوجيهية مل 

واملديرية العامة  (SMIIC) نظم املركز باالشتراك مع معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية

االجتماعي  والضمان العاملة تحت إشراف وزارة العمل  (DGOHS) للصحة والسالمة املهنية

 4السالمة و الصحة املهنية" يوم  ورشة عمل حول "لوائح و معايير (MoLSS) بالجمهورية التركية

االجتماع بمشاركة خبراء ومدراء في مجال الصحة والسالمة  َد قِ ع   .في اسطنبول، تركيا 2014 يوما

 و الجزائر  و  ألبانيا و  اإلسالمي، وهي: أفغانستان التعاون في منظمة  بلدا عضوا  14املهنية من 

تركيا  توغو و و  السودان و  فلسطين و قطر  و  موريتانيا و  ماليزيا و  كازاخستان أندونسيا و  و العراق

 بشأنفي تقييم ورصد التقدم املحرز  هذه تمثلت األهداف الرئيسية لورشة العمل .واليمن

OSHNET-OIC،  استكشاف السبل والوسائل العتماد وإنفاذ لوائح ومعايير وOSH إلىة و الدولي 

تعميم معايير الصحة والسالمة املهنية فيما يتعلق باملشاريع التي تمولها مؤسسات من منظمة 

باكو الصادر عن الدورة الثانية للمؤتمر ن اإلسالمي ذات الصلة بما يتماش ى مع إعإل  التعاون 
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أبريل  26-23اإلسالمي لوزراء العمل، التي عقدت في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة ما بين 

2013. 

 

اإلسالمي للتعاون في مجال  التعاون طار منظمة إاالجتماع األول للجنة التوجيهية لتنفيذ أحاط 

عامة بشأن السالمة والصحة املهنية التي الرشادات باإل العمل والعمالة والحماية االجتماعية 

التركية  العمل والضمان االجتماعيوزارة ل التابعةاملهنية وضعتها املديرية العامة للصحة والسالمة 

من طلبت اللجنة التوجيهية و  .ومركز أنقرة( SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )و  

وزارة العمل والضمان االجتماعي في جمهورية ل التابعةالعامة للصحة والسالمة املهنية ملديرية ا

 .OIC-OSHNETاملعايير سودة معلى ة ضع اللمسات األخير بو  SMIICومركز أنقرة و تركيا

 

في الثالث   ICLMواعتمادها من طرف  املهنيةم اإلرشادات العامة بشأن السالمة والصحة يقدتم تو 

 الصحةعامة: اإلرشادات العامة بشأن التوجيهية البادئ امل. وبعد اعتماد ليتم اعتمادها 2015

وزارة العمل ل التابعةالسالمة املهنية التي وضعتها املديرية العامة للصحة والسالمة املهنية و 

ورشة عمل حول التنفيذ  SMIIC مركز أنقرة وسينظم و  .والضمان االجتماعي في جمهورية تركيا

سوف تكون . OSHجاالت ملعميقة الرؤية الالقانوني والتنمية من خالل املقاالت التي تعبر عن 

الصحة والسالمة  تواصل شبكةل الثالث االجتماععمال أبنود جدول  أحداملبادئ التوجيهية أيضا 

 املهنية.

 

 

 (OIC-PESNET) ملنظمة التعاون اإلسالمي خدمات التشغيل العامة شبكة  .2

هي عبارة عن شبكة عابرة للدول  (OIC-PESNET)شبكة خدمات التشغيل العامة ملنظمة التعاون االسالمي 

من قبل وكالة التشغيل  ، تم إقتراحهاتحت مظلة برنامج التعليم املنهي والتدريب ملنظمة التعاون اإلسالمي

بهدف تأسيس تعاون أوثق من أجل مشاركة و تقاسم املعرفة والخبرات والتقنيات  (IŞKUR)التركية 

حوث والتدريب املشترك ونقل املمارسات الجيدة وتنظيم مبادرات جديدة ومشاريع البالجديدة وإجراء 

والوطنية واملحلية النظيرة، و  اإلقليميةبين املؤسسات  (PES)وبرامج في مجال خدمات التشغيل العامة 

 مة تشغيل العاالباحثين في مجال خدمات التوظيف العامة والسلطات الوطنية وصناع السياسة و وكاالت ال

 .في منظمة التعاون اإلسالمي  األعضاءواملنظمات النشيطة في هذا املجال في الدول 

، أطلق مركز (OIC-PESNET)لطلب شبكة خدمات التشغيل العامة في منظمة التعاون اإلسالمي  استجابة

     )سيسرك( برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات في مجال خدمات التوظيف العامة أنقرة 

(OIC-PESCaB)  عمل منظمة إطار  تماشيا مع األعضاءبهدف تطوير خدمات التشغيل العامة في الدول

الثاني  املؤتمر اإلسالمي للتعاون في مجال العمل والتشغيل والحماية االجتماعية الذي اعتمد خالل التعاون 

 .في باكو في أذربيجان 2013أبريل  26-23الذي عقد في فترة  لوزراء العمل في الدول االسالمية
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 (PES-CABالتوظيف العام ) في خدمات برنامج بناء القدرات 1.2

 وهي اآلتية: بناء القدراتل نشاطينفقد نظم املركز  ،للكومسيك الثالثينمنذ الدورة و في إطار هذا البرنامج، 

i.  02-01هارات" في باكو، أذربيجان صقل املدورة تدريبية حول "خلق فرص عمل للشباب وخدمات 

 .2014ديسمبر 

ii.  2015يناير  22-19دورة تدريبية حول "تفتيش العمل" في واغادوغو، بوركينا فاسو. 

لكترونية لبرنامج التعليم املنهي و على البوابة اال الدورات التدريبيةتتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة بهذه 

 http://www.oicvet.org/oicpescab.php بمنظمة التعاون االسالمي: التدريب

 

 PESNETاإلسالمي  التعاون ( ملنظمة TORالشروط املرجعية ) 2.2

تم وضع مسودة الشروط  التواصليةللشبكة  األول  في البيان الختامي لالجتماع 13توصية ال في إطار 

 ليتم اعتمادها نهائياغامبيا وجزر املالديف ومالي وتركيا ومركز أنقرة،  عم في عمل مشترك ( TORاملرجعية )

على طريقة عمل وأدوار ومسؤوليات جميع وتركز الشروط املرجعية . OIC- PESNETفي االجتماع الثاني لل

 األطراف.

 

III.  الجارية و املخطط لهااألنشطة 

 :النشاطات التالية هي قيد التنفيذ أو من املخطط القيام بها في الفترة القادمة

 مي لبناء القدرات الزراعيةبرنامج منظمة التعاون اإلسال  - أ

 الزراعية سيقوم املركز بتنظيم الدورات التالية في الفترة القادمة:قدرات البرنامج بناء إطار  في

i.  2015، في أفغانستان ديسمبر ةالحديث ي الر  رافقمإدارة املياه: استخدام. 

ii.  2016دورة تدريبية حول اإلدارة املستدامة لألراض ي في بنغالديش. 

iii.  2016دورة تدريبية حول زراعة املحاصيل في بروناي. 

iv.  2016دورة تدريبية حول تنمية البذور: دراسات التكنولوجيا الحيوية في السنغال. 

v.  :الزراعية: أمراض النبات  ةكافحاملالفحوص املخبرية و ات وشهاددورة تدريبية حول تنمية البذور

 .2016واآلفات والتحكم في األعشاب الضارة في توغو 
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vi.  2016األراض ي في فلسطين، في  وتعريةوتحسين دورة تدريبية حول إدارة األراض ي: حفظ. 

vii.  2016في تركيا، في  2016اإلسالمي رؤية  التعاون ورشة عمل حول الزراعة في منظمة.   

 

 (OIC-CTP)برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتدريب في مجال القطن  - ب

 في الفترة القادمة: الدورات التدريبية التاليةبرنامج سيقوم املركز بتنظيم هذا إطار  في

i.  لدودة  دورة تدريبية حول "التخفيف من األثر املدمرLeaf Rollers   من خالل مناهج التربية

 .2016موزمبيق في يناير التقليدية" في و الجزيئية 

ii.  2016دورة تدريبية حول "استخدام التقنيات الجزيئية لتربية القطن" في أفغانستان في فبراير. 

iii.  :2016التربة " في ماليزيا في فالحة دورة تدريبية حول "الهندسة الزراعية. 

iv.  2016دورة تدريبية حول "إحصاءات القطن" في الكاميرون في. 

v. 2016قطن العضوي" في السودان في دورة تدريبية حول "ال. 

vi. " 2016في تركيا في  "2017-2016القطن تنمية ورشة عمل حول. 

 

 (Environment-CaB)ة يبرنامج بناء القدرات البيئ - ج

 سيقوم املركز بتنظيم الدورات التالية في الفترة القادمة: هذا البرنامجإطار  في

i.  البيئة: تقييم وضوابط دورة تدريبية حول "قانون( األثر البيئيEIA في ")  2016في  كوت ديفوار. 

ii.  2016دورة تدريبية حول "إدارة خدمات املياه" في أذربيجان، في. 

iii.  2016" في توغو في  اإليكولوجيةدورة تدريبية حول "البصمة والسعة. 

iv. 2016رنامج التدريب على "تقييم األثر البيئي" في ماليزيا في يناير ب. 

v. " 2016إدارة النفايات" في بنغالديش في البرنامج التدريبي حول. 

vi. ( برنامج التدريب على "قانون البيئة والالئحة: تقييم األثر البيئيEIA في تونس في ")2016. 

vii.  2016برنامج التدريب على "إدارة النفايات" في جزر املالديف في. 

viii. " 2016" في تركيا في 17و 2016لجميع صديقة ا البيئة ورشة عمل حول. 
 

 (CB-CaB)املصارف املركزية  ن اإلسالمي لبناء قدراتمنظمة التعاو برنامج  - د

 :كزيةر سيقوم املركز بتنظيم الدورات التالية في الفترة القادمة لبناء قدرات املصارف امل

i.  2016دورة تدريبية حول "االستقرار املالي" في السودان، في. 

ii.  2016دورة تدريبية حول " طرق التنبؤ " في السنغال في. 
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iii.  2016دورة تدريبية حول "إدارة املخاطر في التمويل اإلسالمي" في غينيا في. 

iv.  2016دورة تدريبية حول "االستقرار املالي" في األردن في. 

v.  " 2016االقتصاد الكلي" في إندونيسيا في  وضع نموذجدورة تدريبية حول. 

vi.  2016ورشة عمل حول "االستقرار املالي" في تركيا في. 

 

 (OIC-SEP) املاليةاألوراق سالمي لبناء قدرات أسواق التعاون اإل  برنامج منظمة . ه

 سيقوم املركز بتنظيم الدورات التالية في الفترة القادمة لبناء قدرات أسواق األوراق املالية :

i. 2015" في األردن، في سواق األسهمأو نتجات املو  ةاإلسالمي ون برامج تدريبية حول "الدي. 

ii.  استراتيجية تقييم الشركات وزيادة رأس املال و سرد البرنامج التدريب على التوعية الشركة: فوائد

 .2016في أسواق املال في توغو في 

iii.  2016، في السنغال في "طيف املنتجاتحول "برنامج التدريب. 

iv.  2016في قطر في  "أساسيات الصرف: أنواع الطلباتحول "برنامج التدريب. 

v.  الشراءو عمليات الدمج  حول تمويل الشركات: مقدمة حول "برنامج التدريب M & A"،  في تونس

 .2016في 

vi.  2016في النيجر في  "و جمع األموال في أسواق رأس املال اقتراضحول "برنامج التدريب. 

vii.  2016في تركيا في  ،هندسة املالية اإلسالمية(ال) للمنتوج اإلسالميورشة عمل حول تصميم جديد. 

 

 (CA-CaBبرنامج بناء قدرات السلطات املسؤولة عن التنافسية ) . و

ورات التالية في سيقوم املركز بتنظيم الد برنامج بناء قدرات السلطات املسؤولة عن التنافسيةإطار  في

 :الفترة القادمة

i.  2016" في غامبيا في للمنافسةدورة تدريبية حول "الدعوة. 

ii.  حول "عمليات االندماج واالستحواذ: التحليل االقتصادي" في أفغانستان في دورة تدريبية

2016. 

iii.  دورة تدريبية حول "إساءة استعمال املركز املهيمن: الهيمنة / قوة السوق" في بوركينا

 .2016فاسو في 

iv.  2016دورة تدريبية حول "عمليات االندماج واالستحواذ" في باكستان في. 

v. " عمليات االندماج واالستحواذ " في النيجر في لالتحليل االقتصادي  دورة تدريبية حول

2016. 
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vi.  2016منافسة" في اليمن في للدورة تدريبية حول "الدعوة. 

vii. " 2016قوانين املنافسة" في تركيا في لخاص التنفيذ الورشة عمل حول. 

 

  (IMTPالرئيس ي )برنامج املدرب  . ز

 :في الفترة املقبلة ISMEKماستر  سيقوم املركز بتنظيم برامج تدريبية

i. مشروع "مدرسة التعليم والتدريب املنهي تحت " IUIU 2016في أوغندا في عام. 

ii.  باكستان في  ،كراتش يفي دينة املالتنمية املجتمعية، حكومة مقاطعة  إلى قسمزيارة دراسية

2016. 
 

 (IbnSina-HCaBسينا لبناء القدرات الصحية )ابن برنامج  . ح

 سيقوم املركز بتنظيم الدورات التالية في الفترة القادمة:الصحية سينا لبناء القدرات  ابنبرنامج إطار  في

i.  لسكان واإلنجاب وصحة األم ا خبراءلاإلسالمي  التعاون ورشة عمل حول "شبكة منظمة

 .2015واملواليد الجدد وصحة الطفل"، في أنقرة، تركيا في ديسمبر 

ii.  2016السودان في دورة تدريبية حول "شفة األرنب" في. 

iii. " 2016الطفل" في تركيا في  الجديد و األم والوليدصحة  لقاء حول. 

iv.  طب األطفال-بالبروتين والطاقة  تغذيةوالدورة تدريبية حول "سوء التغذية- MNCH  في "

 .2016الصومال في 

v.  2016دورة تدريبية حول "الطوارئ الطبية" في تركيا في. 

vi. " 2016طب الطوارئ" في جيبوتي في -دعم متقدم للحياة القلبية  دورة تدريبية حول. 

vii.  طب النساء( دورة تدريبية حول "الناسور- MNCH في تشاد في ")2016. 

viii.  طب النساء( دورة تدريبية حول "الناسور- MNCH في النيجر في ")2016. 

ix.  2016الطب الباطني في توغو في و دورة تدريبية حول طرق عالج األورام باإلشعاع. 

x.  2016عكس ي " في غامبيا في المشروع " الربط. 

xi.  اإليدز والوقاية  التعرف علىنقص املناعة البشرية )/دورة تدريبية حول " فيروس االيدز

 .2016في  موزمبيقمنه(" في 

xii.  طب النساء دورة تدريبية حول "الناسور(- MNCH ")  2016في مالي في. 

 
 

 (OSH-CaB)برنامج بناء قدرات السالمة و الصحة املهنية   . ط
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سيقوم املركز بتنظيم الدورات التالية في الفترة بناء قدرات السالمة و الصحة املهنية برنامج إطار  في

 :القادمة

i.  في سلطنة عمان. 2015دورة تدريبية حول "النظافة املهنية" في فبراير 

ii.  في اليمن. 2015الدولية" مايو  املهنيةدورة تدريبية حول "الئحة السالمة والصحة 

iii.  في البحرين 2015دورة تدريبية حول "النظافة املهنية" في يونيو. 

 

 (OIC-PAP) برنامج التخفيف من حدة الفقر ملنظمة التعاون اإلسالمي . ي

سيقوم املركز بتنظيم الدورات التالية في  اإلسالميالتخفيف من حدة الفقر ملنظمة التعاون برنامج إطار  في

 الفترة القادمة:

i. " 2016لحد من الفقر " في باكستان في لسياسات اإلقليمية الدورة تدريبية حول. 

ii.  2016دورة تدريبية حول "مشاريع التنمية الريفية" في أفغانستان في. 

iii.  :2016املدرة للدخل" في ألبانيا في شاريع املدورة تدريبية حول " مشاريع الحد من الفقر. 

iv.  :2016شاريع املدرة للدخل" في البحرين في املدورة تدريبية حول " مشاريع الحد من الفقر. 

v.  2016دورة تدريبية حول "سياسات الحد من الفقر اإلقليمية" في باكستان في عام. 

 

  (RW-CaB) للسكك الحديديةبرنامج بناء القدرات  . ك

i.  2016"العمليات الفنية والبنية التحتية" في جيبوتي، في دورة تدريبية حول. 

ii.  2016دورة تدريبية حول "العمليات الفنية والبنية التحتية" في السنغال في. 

iii. " 2016" في ماليزيا في األنشطة العابرة للقاراتدورة تدريبية حول. 

iv.  2016دورة تدريبية حول "إدارة السكك الحديدية" في بروناي في. 

v. 2016" في جزر القمر في األنشطة العابرة للقاراتبية حول "دورة تدري. 

vi.  2016دورة تدريبية حول "إدارة السكك الحديدية" في بنغالديش في 

vii. 2016اإلسالمي" في تركيا في  التعاون منظمة  ية فيورشة عمل حول "تطوير السكة الحديد . 

 

  (OIC-PSCaB)الخدمات البريدية ملنظمة التعاون اإلسالمي  بناء قدرات  . ل

i. " 2016" في باكستان وخدمة رسائل البريداإللكترونية و الخدمات املالية البريدية  دورة تدريبية حول. 

ii. في والخدمات املالية عبر البريد والخدمات اللوجستيةالبريدية   . دورة تدريبية حول "الطرود "

 .2016البحرين 

iii. " 2016" في قطر البريدية ونظام معالجة الشفراتالخدمات املالية البريدية  دورة تدريبية حول. 
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iv. " 2016" في السودان  وخدمة رسائل البريداإللكترونية الخدمات املالية البريدية و دورة تدريبية حول. 

v. " 2016" في بروناي البريدية الخدمات املالية البريدية ونظام معالجة الشفراتدورة تدريبية حول. 

vi.  2016" في تركيا 2017-2016اإلسالمي  التعاون ورشة عمل حول "منتدى بريد منظمة. 

 

 

 (SDYEتنمية املهارات لتشغيل الشباب )  . م

 التالية في الفترة املقبلة:الشباب  لتشغيلتنمية املهارات لبرامج التدريب سيقوم املركز بتنظيم 

i. 2016تركيا في  خبراء الكامرون" فيلسوق العمل  حليلدريب حول تمشروع "ت. 

ii.  2016شباب" في تركيا في القدرات ورشة عمل حول "بناء. 

 

 اإلسالمي التعاون مبادرة التحرر من التبغ في منظمة   . ن

 :وهي كاآلتياإلسالمي  التعاون لتحرر من التبغ في منظمة لسيقوم املركز بتنظيم برامج تدريبية 

i. " توسيم التغليف و ال تحذيراتو بيع للقاصرين التسويق و النتاج و اإل دورة تدريبية حول

 .2016التصويرية"، في بنغالديش في 

ii. مكافحة التبغ. البقع  إعالناتعالم في ؛ وسائل اإل و الرقابة دورة تدريبية حول "اإلعالن والترويج

واستعمال التبغ في  بطريقة غير مباشرة حماية املدخنين و والراديو؛  العامة على أجهزة التلفاز 

 حول ة يمدرستدريبية  وحدةو األماكن العامة؛ دور املجتمع املدني في سياسات مكافحة التبغ. 

 .2016في غامبيا في  ( "TBM) اإلدمان ضد لتدريبل التركي برنامجوالالتبغ: 

iii.  ة" في واستعمال التبغ في األماكن العام بطريقة غير مباشرة دورة تدريبية حول "حماية املدخنين

 .2016بروناي في 

iv. " 2016سياسات مكافحة التبغ" في تركيا في عام من زيادة الدورة تدريبية حول. 

v. " 2016" في تركيا في عام الكحول و مكافحة املخدرات سياسات من زيادة الدورة تدريبية حول. 

 

 برنامج بناء القدرات للمنظمات الوطنية للتسجيل املدني   . ه

 لسجل املدني في الفترة املقبلة:لالوطنية  للمنظماتسيقوم املركز بتنظيم برامج التدريب 

i.  2016دورة تدريبية حول "نظم التسجيل املدني لالجئين واملشردين داخليا" في سورينام في. 

ii. " 2016نظم التسجيل املدني" في أوغندا في حوسبة  دورة تدريبية حول. 
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iii.  التسجيل املدني لشؤون الالجئين واملشردين داخليا" في بنغالديش في دورة تدريبية حول "نظم

2016. 

iv.  2016دورة تدريبية حول "حوسبة نظم التسجيل املدني" في إندونيسيا في. 

v.  2016دورة تدريبية حول "حوسبة نظم التسجيل املدني" في نيجيريا في. 

vi. 2016خليا" في قطر في دورة تدريبية حول "نظم التسجيل املدني لالجئين واملشردين دا. 

vii.  2016" في تركيا في 2016جميع لاإلسالمي ل التعاون ورشة عمل حول "التسجيل في منظمة.   

 

 برنامج تمكين األسرة  . و

 تمكين األسرة التالية في الفترة املقبلة:لتدريبية البرامج السيقوم املركز بتنظيم  

i.  2016اإلسالمي" في تركيا في  التعاون ورشة عمل حول "رفاه األسرة في دول منظمة. 

ii.  2016" في تركيا دول املنظمةورشة عمل حول "سياسة املساواة بين الجنسين في. 

iii.  2016ورشة عمل حول "الرفاه والرعاية لألطفال" في تركيا في. 

 

 
 

 PESCaBلتوظيف العام افي بناء القدرات  برنامج  . ي

 التوظيف العام في الفترة املقبلة: في سيقوم املركز بتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات

i.  في الجزائر في ديسمبر والخاص "الشراكة بين القطاعين العام حول  التواصل شبكةاجتماع "

2016. 

ii.  2016دورة تدريبية حول "التأمين ضد البطالة وحماية التوظيف" في األردن في. 

iii.  2016دورة تدريبية حول "إحصاءات سوق العمل" في موريتانيا في. 

iv. 2016تنقل العمل" في توغو في تدريبية حول "إدارة  دورة. 

v. " 2016تمويل خدمات التوظيف العام" في السودان في دورة تدريبية حول. 

vi. 2016" في السنغال في والخاص دورة تدريبية حول "الشراكة بين القطاعين العام. 

  

 ؤسسات الضمان االجتمايي ملبرنامج بناء القدرات  . أ أ

 الضمان االجتماعي في الفترة املقبلة:في بناء القدرات في برامج التدريبية السيقوم املركز بتنظيم   

i.  2016دورة تدريبية حول "االكتوارية واإلدارة املالية " في طاجيكستان في. 
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ii.  2016دورة تدريبية حول "التأمين الصحي العام" في توغو في. 

iii.  2016السودان في دورة تدريبية حول "أقساط التأمين" في.  

 

 

 التوسع العمراني املستدامبرنامج بناء القدرات في  . ب ب

  :ةالتالي التوسع العمراني املستدام فيتدريبية لبناء القدرات البرامج السيقوم املركز بتنظيم 

i.  الحقوق  القائمة علىالتشريعات دورة تدريبية حول "تعزيز قدرات إدارة الحكومة املحلية؛

 .2015في األردن في  امليزانية التشاركية"و والسياسات والبرمجة؛ 

ii.  حول النزاع  حل تشريعاتآليات و و دورة تدريبية حول "تعزيز قدرات إدارة الحكومة املحلية

 .2016ألراض ي واملمتلكات" في ألبانيا في ا

iii. " رسم الخرائط املميط تن دورة تدريبية حول( دينةGIS في أذربيجان في ، التحليل ")املكاني، الخ

2016. 

iv.  سالمة على مستوى املدينة. للالتخطيط و دورة تدريبية حول "أصحاب املصلحة املتعددين

الالعنفي حل الو  لحوار اهياكل و مؤشرات السالمة والصراع الحضري / نظم اإلنذار املبكر؛ 

 .2016نزاعات في املدن "في بروناي في لل

v.  الحقوق  القائمة علىز قدرات إدارة الحكومة املحلية؛ التشريعات تعزي"دورة تدريبية حول

 .2016في السودان في  امليزانية التشاركية"و والسياسات والبرمجة؛ 

  

 برنامج بناء القدرات السياحة . ت ت

 املقبلة: اتلسياحة في الفتر في ابناء القدرات لسيقوم املركز بتنظيم برامج تدريبية  

i.  إمكانيات السياحة في مدينة القدس الشريف" في ورشة عمل حول ''استكشاف

 .2015نوفمبر  25-24اسطنبول، تركيا 

ii. " نوفمبر  30" في أملاتي، كازاخستان في ةحسابات السياحة الفرعيورشة عمل إقليمية حول

 .2015ديسمبر  3 -

iii. " لسياحة والتخفيف من حدة الفقر " في قرغيزستان لتطوير املستدام الدورة تدريبية حول

 .2016 في

iv.  2016دورة تدريبية حول "إدارة الوجهة" في طاجيكستان في. 

v. " 2016ستراتيجية السياحة " في النيجر في اسياسات و دورة تدريبية حول. 
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vi.  في عمان في  "ة املستدامةيلسياحالتنمية لدورة تدريبية حول "التخطيط االستراتيجي

2016. 

vii.  التعاون األعضاء في منظمة  البلدان ورشة عمل حول "تطوير السياحة اإلسالمية في 

 .2016اإلسالمي" تركيا في 

 

 مخاطر الكوارث إدارة مجال في بناء القدرات لاإلسالمي  التعاون نظمة مبرنامج  . ث ث

 :اطر الكوارث في الفترة املقبلةمخإدارة  مجال بناء القدرات فيل التالية تنظيم البرامج التدريبيةبسيقوم املركز 

i.  2016"نظم اإلنذار املبكر" في أذربيجان في  دورة تدريبية حول. 

ii.  2016" في إندونيسيا في إدارة مخاطر الكوارثدورة تدريبية حول "تعزيز. 

iii.  في السودان لالنتعاشدورة تدريبية حول "االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث "

 .2016في 

iv. " 2016" في تونس في  إدارة مخاطر الكوارثتعزيز دورة تدريبية حول. 

v. " 2016" في غامبيا في  إدارة مخاطر الكوارثتعزيز دورة تدريبية حول. 

vi.  2016ورشة عمل حول "إدارة مخاطر الكوارث" في تركيا في. 


