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 مقدمة

( خالل القمة االقتصادية للكومسيك التي OIC-VETمنظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )تم إطالق برنامج 

. ويهدف البرنامج إلى دعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء في منظمة 2009نوفمبر  09عقدت في إسطنبول، تركيا، بتاريخ 

 (.TVETلقيود القائمة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي )التعاون اإلسالمي واملساهمة فيها ملواجهة التحديات وا

وبالنظر إلى أهمية التعليم والتدريب الفني واملنهي في تنمية اقتصادات الدول األعضاء في املنظمة، أوصت ورشة العمل بشأن 

: تقييم االحتياجات والقدرات" التي ( في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميTVET"التعليم والتدريب الفني واملنهي )

، بإعداد خارطة طريق استراتيجية تعنى بالتعليم والتدريب الفني واملنهي 2016مايو  11-09عقدت في أنقرة، تركيا، في فترة 

ظمة لتحسين جودة برامجه في الدول األعضاء في املنظمة وزيادة التآزر والتنسيق بين الجهود املبذولة فيما بين بلدان املن

 من خالل تطوير إجراءات مبتكرة وذات كفاءة وفعالية في عمليتي التعليم والتعلم في قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي.

وفي هذا السياق، قام كل من سيسرك ومنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( بتنسيق عملية إعداد 

" بالتعاون 2025-2020نظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة "خارطة الطريق االستراتيجية مل

مع السلطات ذات الصلة في الدول األعضاء في املنظمة من خالل أربع اجتماعات لفريق العمل املواضيعي وورشتي عمل 

ريق االستراتيجية إلى الدورة الوزارية الخامسة . وقد تم تقديم خارطة الط2018-2017متتاليتين نظمها سيسرك خالل فترة 

في إسطنبول، تركيا، للنظر فيها من قبل  2019نوفمبر  28و  25والثالثين للكومسيك، التي عقدت في الفترة املمتدة بين 

في مجال الدول األعضاء. وبناء على ذلك، رحبت الدورة الوزارية بخارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة التعاون اإلسالمي 

، وطلبت إلى سيسرك، بصفته الجهاز التنفيذي لبرنامج منظمة التعاون 2025-2020التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب، رصد عملية تنفيذ خارطة الطريق وتقديم التقرير املرحلي لدورات الكومسيك واجتماعات 

 لجنة املتابعة.

نظم سيسرك االجتماع السادس للجنة االستشارة والرصد التابعة لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم وبعد ذلك، 

في إسطنبول، تركيا، حيث حضرت جهات االتصال الوطنية لهذا البرنامج فضال  2019ديسمبر  20-19املنهي والتدريب بتاريخ 

في هذا االجتماع واتفقوا على سبل تنفيذ ورصد وتقييم خارطة عن ممثلي مؤسسات املنظمة ذات الصلة. وناقش املشاركون 

فضال  2025-2020الطريق االستراتيجية لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

 عن آلية تنفيذها في السنوات الخمس املقبلة.

ي ملخصا لألنشطة التي تم االضطالع بها في إطار برنامج منظمة التعاون وبناء على هذه املعطيات، يقدم هذا التقرير املرحل

اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب نحو تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية لبرنامج املنظمة في مجال التعليم والتدريب الفني 

ية السادسة والثالثين للكومسيك التي ُعقدت . ويغطي التقرير الفترة املمتدة ما بين الدورة الوزار 2025-2020واملنهي لفترة 

واالجتماع السابع والثالثين للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيك الذي من املقرر  2020نوفمبر  26-25افتراضيا بتاريخ 

 .2021يونيو  09-08عقده افتراضيا في فترة 

ة حضوريا من خالل جمع املشاركين ألن ذلك يشكل تأتي الفترة التي يغطيها التقرير في وقت يكاد يستحيل إجراء األنشط

وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر غير متوقعة على صحة املشاركين. لكن بالرغم من  19-خطرا كبيرا بسبب جائحة كوفيد
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دا كل التحديات، لم يدخر سيسرك، بصفته الجهاز التنفيذي لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب، جه

واعتمد على املنصات الرقمية املتاحة لتنفيذ أنشطة بناء القدرات املخطط لها مع التركيز بشكل خاص على املواضيع 

املتعلقة بهذه الظروف االستثنائية لتنمية املهارات والتعليم املنهي. لذلك تم تنفيذ مجموعة من األنشطة افتراضيا والتي 

خارطة الطريق االستراتيجية لبرنامج املنظمة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي أفضت إلى نتائج مثمرة في إطار تنفيذ 

، وذلك بهدف دعم وتعزيز الجهود التي تبذلها السلطات املعنية بالتعليم والتدريب الفني واملنهي في الدول 2025-2020لفترة 

لتعزيز منظومة التعليم والتدريب الفني واملنهي في هذه األعضاء في املنظمة في إطار التصدي لهذه األزمة العاملية وأيضا 

البلدان. باإلضافة إلى ذلك، خطط املركز لتنظيم مجموعة من األنشطة افتراضيا خالل النصف الثاني من العام سعيا منه 

 للنهوض بمستوى تبادل املعرفة والخبرات بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي.

ترد األنشطة في هذا التقرير تحت فئتين رئيسيتين: "األنشطة املنفذة" و "األنشطة املخطط لها" وذلك  وعلى هذا األساس،

 على النحو التالي:

 (2021يونيو  - 2020األنشطة املنفذة )ديسمبر  .أ

 ورشة عمل حول "التحديات الناشئة في قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي واتجاهات تنمية القدرات في الدول  .1

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

نظم سيسرك ورشة عمل حول "التحديات الناشئة في قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي واتجاهات تنمية القدرات في 

لصالح السلطات املعنية  2021يناير  14و  11الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك في الفترة املمتدة بين 

 عليم والتدريب الفني واملنهي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.بالت

وتمثلت األهداف العامة لورشة العمل في تيسير عملية تبادل الخبرات وأفضل املمارسات فيما بين السلطات املعنية بالتعليم 

مدرس ي قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي والتدريب الفني واملنهي في دول املنظمة بخصوص االتجاهات الناشئة في تعليم 

، مع التركيز على 19-وتنمية القدرات. وباإلضافة إلى ذلك، تطرقت ورشة العمل للتحديات الناشئة بسبب جائحة كوفيد

 ضرورة تنمية املهارات الرقمية واعتماد أنجع النهج لسد الثغرات القائمة على مستوى املهارات. وهدفت الورشة أيضا إلى

 تعزيز إمكانيات التعاون في هذه املجاالت فيما بين السلطات املعنية بالتعليم والتدريب الفني واملنهي في دول املنظمة.

وشملت جلسات العمل الفنية للورشة عروضا رئيسية ألقاها متحدثون بارزون يمثلون أربع منظمات دولية ومؤسسات 

، (UNESCO-UNEVOC)لين التقني واملنهي اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في املجاتابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي: مركز 

، وسيسرك. كما شارك ممثلو مؤسسات التعليم والتدريب (IUT)والجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا ومنظمة العمل الدولية، 

سيا واألردن ولبنان وماليزيا وباكستان وتونس الفني واملنهي من تسع بلدان أعضاء في املنظمة )بنغالديش والكاميرون وإندوني

 وتركيا( تجارب هذه البلدان وأفضل املمارسات لديها تحت أربع مواضيع رئيسية:

 ،االستراتيجيات الحديثة في تعليم املدرسين في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي واتجاهات تنمية القدرات 

  املعلومات في أنظمة التعليم والتدريب الفني واملنهي،أساليب تكييف املناهج وإدراج تكنولوجيا 

 التحديات املتواصلة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي وسبل االستجابة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

 .فرص التعاون بين الجهات الفاعلة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي من أجل بناء نظم مرنة 
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بلد عضو في منظمة التعاون  26خبيرا في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي من  72ورشة فرصة الجتماع وشكلت ال

اإلسالمي: أذربيجان وبنغالديش وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار والغابون وغينيا وغينيا بيساو 

ا وباكستان وفلسطين وقطر والسنغال والصومال وسورينام وتوغو وإندونيسيا واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان وماليزي

وتونس وتركيا وتركمانستان. وناقش املشاركون أنجع السبل والوسائل للتغلب على التحديات الناشئة والقضايا املتعلقة 

ة االفتراضية مسائل متعلقة بتنمية القدرات التي تواجهها مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي. وتناولت املائدة املستدير 

بسبل املض ي قدما وأكد املشاركون من خاللها على أهمية التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وتبادل املعرفة 

سعيا نحو بناء أنظمة مرنة لتحقيق األهداف ذات الصلة املنصوص عليها في خارطة الطريق االستراتيجية لبرنامج منظمة 

 .2025-2020سالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة التعاون اإل 

 ندوة عبر اإلنترنت حول "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية املهارات" .2

تعتمد العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، على الحكومات 

مية املهارات، وهذا ما يفرض تحديات كثيرة على مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي التي تسهر عليها لتوفير برامج تن

الدولة من حيث استيفاء جودة وكم ونطاق تغطية أنشطة التدريب املطلوبة. وباإلضافة إلى ذلك، غالبا ما تشوب عملية 

ار إلى السياسات املالئمة وآليات التنسيق والتمويل املستدام، توفير الدولة لهذه البرامج بعض نقاط الضعف بسبب االفتق

 وهذا ما يفض ي إلى عدم تطابق املهارات مع متطلبات السوق ومن ثم عرقلة النمو االقتصادي.

وباملقابل، تعد ظروف سوق العمل في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي غير باعثة على التفاؤل 

للشباب. فارتفاع معدالت البطالة وتدني مستوى املشاركة في القوى العاملة وعدم االستفادة بما يكفي من مهارات بالنسبة 

ريادة األعمال من بين مجموعة من التحديات التي يواجهها الشباب. وتتطلب التحديات القائمة في الوقت الراهن واملتوقعة 

األعضاء في املنظمة اعتماد إجراءات شاملة من خالل إشراك جميع األطراف مستقبال املتمثلة في بطالة الشباب في الدول 

 املعنية الرئيسية، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص واملؤسسات التعليمية ومنظمات املجتمع املدني.

فبراير  11بتاريخ وفي هذا الصدد، نظم سيسرك ندوة عبر اإلنترنت حول "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية املهارات" 

بهدف تسليط  الضوء على الدور املحوري للقطاع الخاص في تنمية املهارات. وشكل هذا النشاط فرصة الجتماع  2021

( ومركز إسطنبول الدولي لدور IUT( والجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا )IUIUمتدخلين من الجامعة اإلسالمية في أوغندا )

( واتحاد الغرف ILO( ومنظمة العمل الدولية )IICPSDبع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي )القطاع الخاص في التنمية التا

 (.TOBBوبورصات السلع في تركيا )

تمثلت أبرز أهداف الندوة في تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في تنمية املهارات وأنجع السبل والوسائل املمكنة 

لخاص إلنشاء أنظمة أكثر كفاءة للتعليم والتدريب الفني واملنهي. كما سلطت حلقات لتعزيز الحوار بين القطاعين العام وا

النقاش الضوء على االستراتيجيات الفعالة للنهوض بمستوى التواصل بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي والدوائر 

 الصناعية من أجل تنمية املهارات على نحو يستجيب الحتياجات سوق العمل.

شارك متحدثون رفيعو املستوى يمثلون املؤسسات الوطنية والدولية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي السالفة الذكر و 

التي تلعب أدوارا محورية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية املهارات توصياتهم بشأن بناء أنظمة للتعليم 
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في منظمة التعاون اإلسالمي تتسم بمستويات أكبر من املرونة واإلنصاف وتستجيب والتدريب الفني واملنهي في الدول األعضاء 

 ملتطلبات سوق العمل.

 دورة تدريبية حول "النهوض بمهارات املرأة وتمكينها في مجال تنظيم املشاريع" .3

وطأة الفقر وتحقيق بالنظر للدور املهم الذي تلعبه املرأة الرائدة لألعمال في خلق فرص للعمل والثروة والتخفيف من 

التنمية البشرية والوطنية، السيما في البلدان النامية، نظم سيسرك دورة تدريبية حول "النهوض بمهارات املرأة وتمكينها 

من خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات  2021مارس  11و  08في مجال تنظيم املشاريع"، وذلك خالل الفترة املمتدة بين 

 عبر الفيديو.

( من الجمهورية التونسية لصالح ANETIم الدورة التدريبية خبيرة من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل )وقد

خبراء ومديرين تنفيذيين ومن وزارة العمل والخدمات العمومية بجمهورية بنين، ووزارة الشباب وتنظيم املشاريع والتشغيل 

والعمل والحماية االجتماعية في بوركينا فاسو، ووزارة العمل والضمان في بوركينا فاسو، ووزارة الخدمات العمومية 

االجتماعي في جمهورية الكاميرون، ووزارة التشغيل والحماية االجتماعية في جمهورية كوت ديفوار، ووزارة التشغيل 

 والتدريب املنهي والصناعة اليدوية في السنغال.

لنهوض باملستوى املعرفي واملهاري للمشاركين بشأن صياغة وتنفيذ استراتيجيات وتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في ا

فعالة لتعزيز ريادة األعمال النسائية والنهوض بها من خالل تنمية مهارات ريادة األعمال. وقدمت الدورة التدريبية صورة 

، والتقنيات (Business Model Canvas)ثل مخطط نموذج األعمال التجارية شاملة حول عدد من أدوات األعمال التجارية م

املتعلقة بأبحاث السوق لفهم سيناريوهات العرض والطلب واملنافسة وهياكل السوق واالتجاهات االقتصادية الالزمة 

 لرائدات األعمال إلطالق وتسيير أعمالهن بنجاح.

 دورة تدريبية لصالح املدربين حول "السياحة وخدمات الضيافة" .4

عاون مع املديرية العامة للتعليم املنهي والفني التابعة لوزارة التربية الوطنية التركية، دورة تدريبية لصالح نظم املركز بالت

من خالل  2021أبريل  02مارس و  29( حول "السياحة وخدمات الضيافة"، وذلك خالل الفترة املمتدة بين ToTاملدربين )

يو. وتم تقديم الدورة باتباع نهج قائم على الكفاءة عبر اإلنترنت يتضمن منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر تقنية الفيد

 مقاطع فيديو مسجلة مسبقا وعروض عملية مباشرة من مؤسسة للتعليم والتدريب الفني واملنهي في تركيا.

الدول األعضاء في وقد هدفت هذه الدورة التدريبية إلى دعم جهود مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي الوطنية في 

منظمة التعاون اإلسالمي واملساهمة فيها من أجل تنمية وتعزيز قدرات موظفيها في مجال السياحة وخدمات الضيافة في 

 ضوء أحدث املعايير واملمارسات واالتجاهات العاملية.

لدوائر في الفنادق، ودائرة وعلى مدار الدورة التي دامت خمسة أيام، جرى التطرق بشكل أساس ي إلى املواضيع التالية: ا

مكتب االستقبال وخدمة الغرف، واإلجراءات املتبعة في العالقات العامة، واإلجراءات املتبعة في عمليات التنظيف، واألعمال 

 املكتبية وخدمة الغسيل.
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األساليب املتبعة بحكم طبيعته العملية، مكنت  2020على الرغم من أنه كان من املخطط تنظيم هذا النشاط حضوريا في 

أثناء التدريب االفتراض ي والعروض التوضيحية املباشرة املشاركين من االستفادة من تجربة غنية وفهم أفضل لخدمات 

مدربا من املؤسسات الوطنية للتعليم والتدريب الفني  واملنهي في كل من  50السياحة والضيافة. وقد استفاد ما يناهز 

الكاميرون ومصر وغامبيا وإندونيسيا والعراق واألردن ولبنان ونيجيريا وعمان وباكستان أذربيجان وبنغالديش وبنين و 

وفلسطين وقطر والسنغال والصومال وسورينام وتونس وتركمانستان من هذا التدريب االفتراض ي، واطلعوا على تجربة 

)تعليم مدرس ي التعليم والتدريب  2التعاون تركيا وذلك لتعزيز خبراتهم القائمة في هذا املجال بما يتماش ى مع أهداف مجال 

الفني واملنهي( املنصوص عليه في خارطة الطريق االستراتيجية لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب 

 .2025-2020الفني واملنهي لفترة 

 الصلة"دورة تدريبية حول "تطوير مناهج التعلم اإللكتروني واملواد اإللكترونية ذات  .5

( وتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

، نظم سيسرك دورة تدريبية حول "تطوير 2025-2020التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

من خالل منصة إلكترونية  2021أبريل  22-19ملواد اإللكترونية ذات الصلة"، وذلك خالل فترة مناهج التعلم اإللكتروني وا

 لعقد املؤتمرات عبر تقنية الفيديو.

خبيرا ومديرا تنفيذيا من  90وقد قدم الدورة التدريبية خبراء مختصين من وزارة التربية والتعليم املاليزية لصالح أكثر من 

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي: أفغانستان وأذربيجان وبنغالديش  25ب الفني واملنهي من مؤسسات التعليم والتدري

وبنين وبروناي والكاميرون وكوت ديفوار ومصر وغامبيا وإندونيسيا واألردن ولبنان وموزمبيق ونيجيريا وباكستان وفلسطين 

 العربية املتحدة وأوزبكستان واليمن. وقطر والسنغال وسورينام وتونس وتركيا وتركمانستان واإلمارات

وتمثل الهدف الرئيس ي من الدورة التدريبية في تقديم صورة عامة بشأن تطوير محتوى التعلم اإللكتروني في مجال التعليم 

ميم الفني واملنهي اعتمادا على وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى تقديم أحدث االتجاهات والنهج في تص

 وتطوير منهج فعال للتعلم اإللكتروني واملواد اإللكترونية ذات الصلة.

وتداعياتها السلبية على  19-وبحكم التحول املفاجئ نحو املنصات الرقمية بسبب األزمة العاملية التي فرضتها جائحة كوفيد

ل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، بما قطاع التعليم في جميع أنحاء العالم، فإن العديد من املرافق التعليمية في الدو 

في ذلك مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي، مجبرة على التكيف مع األوضاع الجديدة و تقديم خدماتها عبر اإلنترنت، 

ية على وهو األمر الذي تطلب بدوره إجراء ما يلزم من تعديالت على مناهجها وموادها التعليمية لتتماش ى ومتطلبات الظرف

أفضل نحو. وفي هذا الصدد، سلطت هذه الدورة التدريبية الضوء على أهمية تطوير مناهج تعليمية إلكترونية واملواد ذات 

 الصلة، وسلحت املشاركين بما يلزم من املعرفة لتعديل برامجهم املعمول بها حاليا لتلبية متطلبات العصر الرقمي الجديد.

 ريع مدرة للدخل لصالح رواد األعمال"دورة تدريبية حول "تطوير مشا  .6

، نظم سيسرك بالتعاون مع املركز التربوي (OIC-VET)سالمي للتعليم املنهي والتدريب في إطار برنامج منظمة التعاون اإل  

-24اإلقليمي لإليسيسكو في تشاد دورة تدريبية حول "تطوير مشاريع مدرة للدخل لصالح رواد األعمال"، وذلك خالل فترة 



7 
 

من خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر تقنية الفيديو. وقدم الدورة التدريبية خبير مختص لصالح  2021مايو  28

 مجموعة من رواد األعمال من تشاد.

وتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تقديم صورة عامة بشأن سبل بلورة أفكار تجارية تتماش ى مع احتياجات سوق 

م دليل شامل حول مباشرة عمل تجاري لفائدة رواد األعمال. وبلور املشاركون فهما أفضل لدورة املشروع العمل وتقدي

 وعززوا مستواهم املعرفي بخصوص إنشاء املشاريع الصغيرة القائمة بذاتها.

لى اقتصاد البلدان وأخذا بعين االعتبار أهمية تطوير مهارات ريادة األعمال، ال سيما في صفوف الفئات الهشة، وتأثيرها ع

وتنميتها املستدامة، ساهمت هذه الدورة التدريبية في تعزيز تصور الشباب والنساء عن إطالق مشاريع صغيرة مدرة للدخل 

 التي من شأنها أن تساهم في تحقيقهم لالستقاللية املالية والتخفيف من حدة الفقر.

 (2021نوفمبر  -األنشطة املخطط لها )يونيو  .ب

 تدريبية حول "وضع املعايير واملؤهالت املهنية ومواد تقييم املهارات"دورة  .1

( وتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

ينظم سيسرك دورة تدريبية حول "وضع ، س2025-2020التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

من خالل منصة  2021يوليو  01يونيو و  28املعايير واملؤهالت املهنية ومواد تقييم املهارات"، وذلك خالل الفترة املمتدة بين 

 إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر تقنية الفيديو.

( التونس ي لصالح CENAFFIFملكونين وهندسة التكوين )وسيقدم الدورة التدريبية خبراء مختصون من املركز الوطني لتكوين ا

 خبراء ومديرين تنفيذيين من مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

تهدف الدورة ويتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تقديم ملحة عامة بخصوص ممارسات تطوير املعايير املهنية. كما 

التدريبية إلى تقديم نظرة شاملة عن استخدام املعايير املهنية في تصميم برامج التعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤهالت 

 املهنية. كما ستركز على املواد والتقنيات املعتمدة في تقييم املهارات واملؤهالت في قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي.

 نترنت حول "التعليم عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي"ندوة عبر اإل  .2

في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب وتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية لبرنامج منظمة 

، سينظم سيسرك ندوة عبر اإلنترنت حول 2025-2020لفترة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي 

. وسيكون 2021أغسطس  09"التعليم عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي"، وذلك بتاريخ 

 هناك بث مباشر للفعالية عبر قناة سيسرك على اليوتيوب.

ت املعنية بالتعليم والتدريب الفني واملنهي من تركيا وماليزيا وتونس وباكستان تهدف هذه الندوة إلى جمع متدخلين من السلطا

باإلضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي ذات الصلة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على 

الراهنة املتعلقة بالتعليم عن بعد  طاولة واحدة للمناقشة وتبادل تجارب بلدانهم وأفضل املمارسات بخصوص االتجاهات

والتعليم اإللكتروني في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي، بما في ذلك استراتيجيات التعلم اإللكتروني ودور تكنولوجيا 
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ا دول املعلومات واالتصاالت في مجال التعليم والتدريب الفني  واملنهي والتحديات القائمة في الوقت الراهن التي تواجهه

منظمة التعاون اإلسالمي ونتائج التعلم اإللكتروني ودور التعلم اإللكتروني في الطلب على املهارات املتغير بوتيرة سريعة 

 وتعزيز التعلم مدى الحياة.

 ورشة عمل تدريبية حول "تطوير استراتيجيات بشأن تحسين التصور العام للتعليم والتدريب الفني واملنهي" .3

( وتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة OIC-VETمنظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب ) في إطار برنامج

، سينظم سيسرك ورشة عمل تدريبية حول 2025-2020التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

 31يم والتدريب الفني واملنهي"، وذلك خالل الفترة املمتدة بين "تطوير استراتيجيات بشأن تحسين التصور العام للتعل

 من خالل منصة إلكترونية لعقد املؤتمرات عبر تقنية الفيديو. 2021سبتمبر  02أغسطس و 

وسيقدم هذه الورشة التدريبية خبراء مختصون من مؤسسات للتعليم والتدريب الفني واملنهي في بروناي دار السالم 

الح خبراء ومديرين تنفيذيين من املؤسسات الوطنية للتعليم والتدريب الفني واملنهي في الدول األعضاء في وإندونيسيا لص

 منظمة التعاون اإلسالمي.

وتهدف ورشة العمل التدريبية إلى جمع املشاركين من املؤسسات الوطنية للتعليم والتدريب الفني واملنهي في الدول األعضاء 

المي على منصة واحدة ملناقشة التحديات التي يواجهها املتعلمون في سلك التعليم والتدريب الفني في منظمة التعاون اإلس

واملنهي والسبل والوسائل املمكنة إلذكاء الوعي العام بشأن التعليم والتدريب الفني واملنهي. كما تهدف ورشة العمل التدريبية 

لى املستوى الوطني لتعزيز صورة التعليم والتدريب الفني  واملنهي إلى تقديم ملحة عامة بشأن سبل تطوير استراتيجيات ع

 وتسليط الضوء على أهمية هذا القطاع لالقتصاد وتحقيق التنمية املستدامة.

 ورشة عمل تدريبية حول "تعزيز القدرات املؤسسية بشأن املؤهالت املهنية"  .4

( وتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة OIC-VETتدريب )في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي وال

، سينظم سيسرك ورشة عمل تدريبية حول 2025-2020التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

صة إلكترونية لعقد من خالل من 2021سبتمبر 23-20"تعزيز القدرات املؤسسية بشأن املؤهالت املهنية"، وذلك خالل فترة 

 املؤتمرات عبر تقنية الفيديو.

وسيقدم الورشة التدريبية خبراء مختصون من وزارة التربية والتعليم التركية لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من مؤسسات 

 التعليم والتدريب الفني واملنهي من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

لى دعم جهود السلطات املعنية بالتعليم والتدريب الفني  واملنهي في تطوير آليات تعزيز املؤهالت وتهدف الورشة التدريبية إ

 املهنية وفقا ملتطلبات سوق العمل وبما يتماش ى مع التطورات في مختلف القطاعات.


