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 برنامج التدريب والتعليم المهني 
 للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

(OIC-VET) 
 

 التقرير المرحلي
 

OIC-التقرير المرحلي لبرنامج التدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي )هذا  يعرض
VET،)  على البرامج التدريبية حيث يركز بالخصوص .برنامجتنفيذ الفي إطار  تم اتخاذها لنشاطات التيباملخصا ،

 .م7702أكتوبر  02-71الفترة  في بإسطنبولللكومسيك  السابعة والعشرينانعقاد الدورة واألنشطة التي تمت منذ 

I. يةفالخل 

 تسعة وعشرينبرنامج التدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي يضم في الوقت الراهن، 
من قبل السلطات الوطنية المختصة في البلدان األعضاء بالمنظمة،  ترشيحهم، تم (NFPs) وطنيةنقطة اتصال 
بقاء الو تنفيذ البرنامج بشكل صحيح على المستوى الوطني وذلك بغرض  بوصفه  ؛مع مركز أنقرة مستمرالتواصل ا 

 .الجهاز التنفيذي للبرنامج

التدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة لبرنامج   (MAC)ةاالستشار و  تابعةالرابع للجنة المعقد االجتماع وسي
وزارة التشغيل والتكوين  حيث ستستضيفه. م0270 أكتوبرفي ياوندي، جمهورية الكاميرون في التعاون اإلسالمي 
كذا اإلسالمي و  التعاونللدول األعضاء في منظمة ( NFPs)نقاط االتصال الوطنية  مندوبيالمهني، وسيحضره 

ن التقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات واألنشطة منذ سيستعرض المشاركو و . المنظمةممثلي المؤسسات المعنية في 
، م0277يوليو  02-71 الفترة التي عقدت في طهران، إيران في  (MAC)واالستشارة تابعةللجنة الماالجتماع الثالث 

 .برنامج التدريب والتعليم المهنيفي إطار المشاريع الجارية والمبرمجة  فيومناقشة السبل والوسائل للتعاون 

التدريب والتعليم المهني للدول ثالثة برامج جديدة لبناء القدرات في إطار برنامج بادر مركز أنقرة بوضع وقد  
تكنولوجيا  درات فيفي الزراعة، برنامج بناء القبرنامج بناء القدرات  :، وهياألعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

بوضع الفقر. وعالوة على ذلك، شرع المركز مؤخرا  من حدةتخفيف للوبرنامج بناء القدرات واالتصاالت،  المعلومات
برنامج : ، وهيبرنامج التدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميأربعة برامج في إطار 

ات لتشغيل الشباب في إطار البرنامج الفرعي للتدريب والتعليم المهني مهار التنمية برنامج من حدة الفقر، تخفيف ال
التحرر من مبادرة و  (،TEF-OICVET)للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي حول التجارة واالقتصاد والمالية 

تفاصيل هذه  وستعرض. الحكوميةمجموعة العمل في التعامالت اإللكترونية و التعاون اإلسالمي، منظمة التبغ في 
 .ذي الصلة في هذا التقرير القسمالبرامج في 

 
 

II. نقاط االتصال الوطنية (NFPs )برنامج التدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون ل

 اإلسالمي
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 ؛االتصال الوطنية للبرنامجقام مركز أنقرة باالتصاالت الالزمة مع الدول األعضاء بالمنظمة التي لم ترشح بعد نقاط 
، وذلك معلومات االتصال الخاصة بهاعبر سلطاتها الوطنية، وطلب منها تحديد هذه النقاط، وتزويد المركز بتفاصيل 

ونتيجة لهذه االتصاالت، ارتفع عدد نقاط االتصال برنامج. لفي اجتماعات لجنة المتابعة واالستشارة ل التمثيل بلدانه
غينيا وسلطنة و  غامبياو  جزر القمرو  أفغانستان :بمشاركةالوطنية من أربعة وعشرين نقطة إلى تسعة وعشرين نقطة، 

نقاط االتصال الوطنية لبرنامج التدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، هي عمان. 
 :كاآلتي

 . المملكة العربية السعودية07             . إندونيسيا77   أفغانستان .7
      . السنغال00                      إيران .70   . أذربيجان0
   . سيراليون03   العراق . 73   . البحرين3
 . سوريا04   األردن. 74   . بنغالديش4
 . توغو05   ماليزيا. 75   . بروناي 5
 . تونس01   . المالديف71   الكاميرون. 1
    . تركيا01   . المغرب71   القمرر جز  .1
 . اإلمارات العربية المتحدة08   . سلطنة عمان78   . الغابون8
 . اليمن09   . باكستان79   غامبيا .9

  . قطر02   غينيا .72

III. األنشطة التي تم تنفيذها 
 

في إطار برنامج التدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون  مستمرةحاليا، يوجد سبعة برامج فرعية 
 :، وهياإلسالمي
 (OIC-ISIP) في منظمة التعاون اإلسالمي البرنامج التدريبي الدولي للطالب .7
 (İMTP)برنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئيسي  .0
لتدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي حول التجارة برنامج االبرنامج الفرعي ل .3

 TEF)-(OICVETواالقتصاد والمالية 
 (OIC-PAP) في منظمة التعاون اإلسالمي لتخفيف من حدة الفقربرنامج ا .4
 (OIC-OSHNET)شبكة الصحة والسالمة المهنية في منظمة التعاون اإلسالمي  .5
 تحرر من التبغ في منظمة التعاون اإلسالميلمبادرة مركز أنقرة ل .1
 مجموعة العمل في التعامالت اإللكترونية الحكومية .1

 (OIC-ISIP) في منظمة التعاون اإلسالمي البرنامج التدريبي الدولي للطالب 3.1
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به دوليا في إطار  ا( حاليا بوصفه برنامجا تدريبيا معترفISIP-OICيعمل البرنامج التدريبي الدولي للطالب )

من قبل اتحاد رجال األعمال والصناعيين األتراك  الذي يتم تنظيمه سنويا  (IBF)منتدى األعمال الدولي
توفير االحتياجات التدريبية األساسية للطالب الجامعيين في  إلى (، وبهدفMÜSİAD -الموسيادالمستقلين )

 .دول منظمة التعاون اإلسالمي

أوزبكستان  خمسة بلدان أعضاء هي: طالب من تسعة البرنامج في شارك، م0277أغسطس -فترة يونيو  خالل
في مختلف الشركات التابعة  تشغيل بعض من هؤالء الطالبتم ، و وأفغانستان وبنغالديش وجيبوتي وكازاخستان

 .إسطنبوللموسياد، في ل

 (İMTPبرنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئيسي )  3.1

ومركز الفن والدورات التدريبية  مركز أنقرةكل من بمشاركة  للمدرب الرئيسي إسطنبولبرنامج بلدية تم وضع 
من للمدربين الرئيسيين  مجانية ومكثفة ر دورات تدريبيةيوفت، وذلك بهدف  (ISMEK)المهنية لبلدية إسطنبول

 .متنوعةتحت فئات في مختلف المواضيع و مختلف البلدان األعضاء بالمنظمة، 

انعقدت و  مؤسسات مهنية مختصة في باكستان حضرها عشرة مدربين من الدورة التدريبية األولى التي تنفيذ بعد
بإسطنبول، وتم استقبال مجموعة من سبعة  يةالتدريب SMEK İفي مراكزم 0277أبريل  7-مارس 07في الفترة 

في عدد من مراكز التدريب  م0277أكتوبر  08-04مدربين رئيسيين من مدارس مهنية مختلفة خالل الفترة من 
SMEKİ ")تم و "تشكيل الخشب". " وخدمات األغذية والمشروبات"و في إسطنبول حول مواضيع "إبرو )الرخام

 .بعد إتمام الدورة التدريبيةم 0277أكتوبر  08في  MTPİمنح المشاركين شهادة 

لتدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي حول برنامج االبرنامج الفرعي ل  1.1

 (TEF-OICVETالتجارة واالقتصاد والمالية )

هو برنامج فرعي في إطار برنامج  TEF) -(OICVETالتجارة واالقتصاد والماليةبرنامج بادر مركز أنقرة بوضع 
التعاون مع البنك اإلسالمي ب OIC-VETالتدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 

 :التالية المقترحة يةمشاريع التدريبالللتنمية، ويتضمن 
 
 ؛ةمحترفي التجار لالمعرفة تبادل و  الشبكي التواصلبرنامج أ.  
 شهادة في التجارة،الب. برنامج  

ملدرب الرئيس ي ا برنامجودعم  ألاعضاء للمشاركة الدول السابعة والعشرين للكومسيك الدورة  دعت

ISMEK البرنامج التدريبي الدولي و  شبكة الصحة والسالمة املهنية في منظمة التعاون إلاسالمي، و
 .(OIC-ISIPللطالب )
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 ج. برنامج المنح الدراسية في االقتصاد والتجارة والمالية؛ 
 ؛الشباب )زيارة دراسية( لتشغيلد. تنمية المهارات  
 .ه. تدريب المدربين في قطاع الزراعة 

 (SDYE) زيارة دراسية في تنمية المهارات لتشغيل الشبابأ. 

لتدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي حول التجارة برنامج افي إطار البرنامج الفرعي ل
 حول مع البنك اإلسالمي للتنمية بوضع مشروع(، بادر مركز أنقرة بالتعاون OICVET-TEFواالقتصاد والمالية )

وذلك بهدف المساهمة في الجهود التي تبذلها البلدان األعضاء في ، (SDYEتنمية المهارات لمشروع تشغيل الشباب )
 .الشباب في صفوفاإلسالمي من أجل خفض معدالت البطالة المرتفعة، وال سيما البطالة  التعاونمنظمة 

في أنقرة،  م0270يناير  73-77، في SDYEكمرحلة أولية لبرنامج مركز أنقرة زيارة دراسية نظم في هذا السياق،  
وزارة و (، TOBBتركي )الالسلع تبادل ، واتحاد الغرف و البنك اإلسالمي للتنمية تركيا، وذلك بالتعاون مع مجموعة

ما يتعلق خبرات تركيا في ، وذلك بهدف تبادل ةتركيالجمهورية لالتربية الوطنية ووزارة العمل والضمان االجتماعي ل
مشاركا  ثالثة وثالثون في هذه الزيارة، '. وشارك72مهارة المحاربة البطالة بين الشباب من خالل المشروع المسمى 'ب

ندونيسياالكاميرون ومصر  :ي، وهرائدين أعضاءدول  تسعمن   والمغرب وفلسطين والسنغال وتونس وقيرغيزستان، وا 
نك البو  الكومسيك اإلسالمي وهي التعاونمؤسسات منظمة  يممثلحضر كل من باإلضافة إلى ذلك،  وتركيا.

والتعاون الدولي  لالقتصاد والتكنولوجيا، ووكالة التنمية TOBBجامعة  يممثلكذا و اإلسالمي للتنمية ومركز أنقرة، 
)قطر( من ومكتب صاحبة السمو فلسطين و اإلنمائي لألمم المتحدة  برنامجاللصناعة و أنقرة ل غرفةو ، (TIKA) التركية

 .خالل برنامج الفاخورة

 (OIC-PAP)في منظمة التعاون اإلسالمي لتخفيف من حدة الفقر برنامج ا  4.1

بوضع مركز أنقرة مؤخرا  بادر، األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميالتدريب والتعليم المهني للدول   في إطار برنامج
 أكثر نشاطا وحيوية في هدور حتى يكون ( OIC-PAPبرنامج التخفيف من حدة الفقر في منظمة التعاون اإلسالمي)

المتعلقة الدورات التدريبية، وبرامج بناء القدرات، والبحوث وغيرها من األنشطة و ، المستقبليةتنسيق األحداث  ما يخص
 .التخفيف من حدة الفقر في البلدان األعضاءبمجال 

لتخفيف من حدة شة عمل حول "استراتيجيات مبتكرة في المساعدة االجتماعية لهذا السياق، نظم مركز أنقرة ور  في
 74-70في الفترة ة تركيالجمهورية لووزارة األسرة والسياسة االجتماعية ل IRTI/IDB ، وذلك بالتعاون مع"الفقر

دولة عضو في منظمة  خمس عشرةمندوبا من  روناثنين وعشفي أنقرة، تركيا. وحضر ورشة العمل  م0277ديسمبر 
ندونيسيا ومصرجزر القمر و  : أفغانستان وأذربيجاناإلسالمي، وهيالتعاون   وقيرغيزستان والعراق وغينيا بيساو، وا 
ممثلون عن مؤسسات كما حضر ورشة العمل تركيا واليمن. و  وتونس وطاجيكستانالسودان، و  والسنغال وباكستان
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تنمية وكذا ممثلي الصندوق السعودي للومركز أنقرة.  IRTI/IDBو اإلسالمي وهي الكومسيك،التعاون منظمة 
 (، والوكالة التركيةTUBITAKتركيا )مؤسسة األبحاث العلمية والتكنولوجية بتركيا، و -اإلنمائي لألمم المتحدة برنامجوال

 للتنميةأنقرة  ووكالة  (IHH)نسان والحرياتهيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإل(، و TIKAلتنمية )للتعاون الدولي وا
(ANKARAKA). 

 (OIC-OSHNET) شبكة الصحة والسالمة المهنية في منظمة التعاون اإلسالمي  3.1

تماشيا مع ( OIC-OSHNETبوضع شبكة الصحة والسالمة المهنية في منظمة التعاون اإلسالمي )مركز أنقرة  بادر
في أنقرة في مايو  (OSH) التعاون في مجال السالمة والصحة المهنيةالتوصيات التي اعتمدت خالل مشروع 

إسطنبول في  بالمنظمة الذي عقدالدول األعضاء  فيلوزراء العمل  وقد تم الترحيب به في االجتماع األول، م0272
 الذي عقد فيع عشر للسالمة والصحة في العمل، لمؤتمر العالمي التاسهامش اعلى م 0277سبتمبر  72يوم 

 .م0277سبتمبر  75-77في  إسطنبول

 في أنقرة،  (İSGÜM)االجتماع التحضيري له من قبل مركز أنقرة والمركز التركي للصحة والسالمة المهنيةبعد 
السالمة الصحة و في تدريب  لمتابعة، وندوة حول الشراكة الدوليةم، تم تنظيم اجتماع ا0277مايو  71-71تركيا، في 

 .المهنية

-OICحول شبكة الصحة والسالمة المهنية في منظمة التعاون اإلسالمي )اجتماع المتابعة أ. 
OSHNET) 

في العمل. واستعرض  والسالمة المهنية لصحةل خالل المؤتمر العالمي م0277سبتمبر  74االجتماع في انعقد 
ر مرجعي للشبكة، وناقش بعض ، بما في ذلك مشروع إطاالتحضيري للشبكةجتماع االاالجتماع التقدم المحرز منذ 

 .فرص التعاون المحتملة
 

 والسالمة المهنيةالصحة  حول تدريبالشراكة الدولية في ندوة حول الب. 
 

من بين المتحدثين ، وكان (İSGÜM) بالتعاون مع المركز التركي للصحة والسالمة المهنيةاالجتماع نظم مركز أنقرة 
الصحة منظمات القطاع العام والشركات الخاصة، وبعض و ، (ILO) الدوليةفي الندوة خبراء من منظمة العمل 

الصحة والسالمة المهنية،  يير جميع أنحاء العالم. وقد عقدت الندوة بمشاركة خبراء ومد من والسالمة المهنية
انيا : ألباإلسالمي، وهي التعاوندولة عضو في منظمة  خمس عشرةلوزارات العمل  ناءأم يباإلضافة إلى نائب

وباكستان وفلسطين والسنغال عمان، وبنغالديش ومصر والعراق واألردن، وقيرغيزستان ولبنان وماليزيا والمغرب و 
 .العربية المتحدة واإلماراتوتركيا 

  اإلسالمي التعاونلتحرر من التبغ في منظمة مركز أنقرة لمبادرة  3.1
 

انتشار وباء التبغ في الدول  وذلك بسبباإلسالمي هو مبادرة جديدة لمركز أنقرة  التعاونالتحرر من التبغ في منظمة 
على نطاق منسق للحد من  اإلسالمي التعاونتعزيز نهج منظمة  إلى هذه المبادرة تهدفو  .منظمةالاألعضاء في 
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وورش العمل  اتالتدريبهذه المبادرة على تركز و منظمة. البفي الدول األعضاء  انتشار وباء التبغ والسيطرة عليه
لمكافحة التبغ في المستدامة وطنية الستراتيجيات اال تطوير وتنفيذوالزيارات الدراسية وبرامج بناء القدرات لتسهيل 

 .منظمةالبالدول األعضاء 
 

 في منظمة التعاون اإلسالمي مجموعة العمل في التعامالت اإللكترونية الحكومية 3.1

(OIC eGovWG) 
 

     
 

(، OIC eGovWGفي منظمة التعاون اإلسالمي)تأسست مجموعة العمل في التعامالت اإللكترونية الحكومية 
بهدف التركيز على أربعة مجاالت أساسية بما في ذلك تحديد للكومسيك،  05تماشيا مع القرار الذي اتخذ في الدورة 

نشاء  بوابة التعامالت اإللكترونية الحكومية في منظمة التعاون األولويات، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وا 
 .اإلسالمي

 

التركيز  حيث تمفي أنقرة، الجمهورية التركية،  م0277يوليو  21-25 يومي لهذه المجموعةتم عقد االجتماع األول 
حفز مجموعة العمل بمثابة ميسر ومكي تكون ل نسيق، فضال عن مجاالت التعاون والتواألدوار الرئيسيةعلى األنشطة 

ست دول وفود من  في االجتماع منظمة. وشاركتالاألعضاء في للبلدان  الحكومية اإللكترونيةالتعامالت  نظملصالح 
وضع  حولالخبرات واآلراء  واتبادلحيث ، يا وأوزبكستانوترك سوريا: إيران ولبنان وماليزيا و ، وهيأعضاء بالمنظمة

وخدمات التعامالت اإللكترونية الحكومية، ومحتوى  خطة عمل بشأن توثيق التعاون والعمل المشترك في تطبيقات
طارو   .هذه التعامالتبوابة  ا 
 

IV. بناء القدرات في  التوأمة برامج( لمركز أنقرةCBPs)  
 

طويلة األجل تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية هي برامج تدريبية  برامج التوأمة في بناء القدرات لمركز أنقرة
هذه األعضاء من خالل التوفيق بين احتياجات وقدرات  المجاالت والميادين في البلدانذات الصلة في مختلف 

 .المؤسسات
 

برنامج بناء برنامج بناء القدرات للحد من الفقر، و  وهي: ،م0270في عام  أربعة برامج لبناء القدرات صممت حديثا
 .التبغ لمكافحة المعلومات والبرنامج التدريبيو تكنولوجيا االتصاالت في برنامج بناء القدرات القدرات في الزراعة، 

 
ص التقدم المحرز في تنفيذ هذه يلخسيتم تلبناء القدرات. و  برنامجا فرعيا أحد عشر علىمركز أنقرة يتوفر حاليا، 
 :التاليكالبرامج 

. 

 التعاون نظمة مللكومسيك من مركز أنقرة بالتعاون مع مؤسسة  الخامسة والعشرونالدورة  طلبت

مبادرات  قيادةالخبرات و عرةة و ة لتبادل املوتطوير بوابمجموعة عمل إنشاء  ،إلاسالمي ذات الصلة
 .التعامالت إلالكترونية الحكومية
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 اإلسالمي التعاونمنظمة في البلدان األعضاء ب (StatCaB) برنامج بناء القدرات اإلحصائية .أ 
 

 وواسع النطاق األمد لطويكمشروع  م0221في أوائل عام  (StatCaB) بناء القدرات اإلحصائيةبرنامج  وضعتم 
عادة توزيع  التعاونمنظمة بفي البلدان األعضاء  م0270في يناير  هلتنمية القدرات. وقد تم تحديث االستبيان وا 

وهي تدريبية قصيرة األجل  اتدور أربعة  مركز أنقرةنظم للكومسيك، السابعة والعشرين منذ انعقاد الدورة و اإلسالمي. 
 :التاليك

 .م0277أكتوبر  07-79دورة تدريبية حول "الحسابات القومية الفصلية" في باكو، أذربيجان في  -
 .م0277نوفمبر  0 -أكتوبر  37دورة تدريبية حول "الحسابات القومية الفصلية" في أستانا، كازاخستان في  -
 م0277نوفمبر  00-07حصاءات الزراعة" في بوتراجايا، ماليزيا يومي دورة تدريبية حول "إ -
دورة تدريبية حول "تحليل البيانات األساسية لسعر وبيانات التجارة الخارجية" في الرياض، المملكة العربية  -

 .م0277ديسمبر  01-04السعودية في 
 

 OIC-VETعلى بوابة  هاذيتنفتم ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج والمشاريع التي 
statcab.php-http://www.oicvet.org/cbp: 

 

 اإلسالميالتعاون منظمة بالبنوك المركزية في البلدان األعضاء برنامج بناء القدرات في  .ب 
 

كجزء من الجهود التي يبذلها المركز من أجل تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية في الدول 
صدمات في األسواق المالية الدولية على اقتصادات الاألعضاء للتخفيف من اآلثار السلبية لألزمات المالية العالمية، و 

إعادة  ت. وقد تم0229في أوائل عام  بناء القدرات في البنوك المركزيةبرنامج  عبوضالمركز بادر الدول األعضاء، 
باألجوبة  أن يتوصل المركزبعد و البلدان األعضاء. بجميع البنوك المركزية في  م0270االستبيان في يناير  توزيع
دان األعضاء في منظمة لبلاحتياجات وقدرات ا لبيالتي ت 0270عام لبتنظيم برامج تدريبية قصيرة األجل  سيقوم
 .اإلسالمي التعاون

 

 OIC-VETبوابةويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج والمشاريع التي تم تنفيذها على 
centralbanks.php-http://www.oicvet.org/cbp 

 

 اإلسالمي  التعاونمنظمة في  الصحة لبناء القدرات في ابن سينا برنامج  .ج 
 

من أجل  0272أوائل عام لبناء القدرات في الصحة في منظمة التعاون اإلسالمي برنامج ابن سينا وضع مركز أنقرة 
 01منذ انعقاد الدورة و اإلسالمي.  التعاونمنظمة بتحسين تقديم الخدمات الصحية والممارسات في البلدان األعضاء 

 :التاليكدورة تدريبية قصيرة األجل  مركز أنقرة منظللكومسيك، 
 

 .م0270مارس  04-00دورة تدريبية حول "نظام المعلومات الصحية" في دكا، بنغالديش في الفترة من  -
 

 OIC-VETبوابةويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج والمشاريع التي تم تنفيذها على 
hcab.php-http://www.oicvet.org/cbp 

 

 اإلسالمي التعاونمنظمة بفي البلدان األعضاء  (OHS-CaB) الصحة والسالمة المهنيةبرنامج  .د 
 

http://www.oicvet.org/cbp-statcab.php
http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks.php
http://www.oicvet.org/cbp-hcab.php
http://www.oicvet.org/cbp-hcab.php
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أوائل عام ( OHS-CaBالمهنية )برنامج الصحة والسالمة   وضعفي هذا المجال،  األخرى إلى جانب األنشطة
منذ و منظمة. بالتحسين السالمة والصحة المهنية في البلدان األعضاء وسبل  البارزةلتلبية االحتياجات وذلك  0272

 :هينظم مركز أنقرة دورة تدريبية قصيرة األجل للكومسيك،  01انعقاد الدورة 
 

الكيميائية والتعرض للمواد الكيميائية" في كواال لمبور، ماليزيا دورة تدريبية حول "النظافة المهنية: العوامل  -
 .م0270مارس  28-21في 

 

 OIC-VETويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج والمشاريع التي تم تنفيذها على بوابة
  ohscab.php-http://www.oicvet.org/cbp 

 

 (OIC-CTP) البرنامج التدريبي على القطن في منظمة التعاون اإلسالمي .ه 
 

في ، 0277( أوائل عام OIC-CTPوضع مركز أنقرة البرنامج التدريبي على القطن في منظمة التعاون اإلسالمي )
تعاون دورات تدريبية قصيرة وطويلة األجل بلتنظيم للمنظمة، وذلك  الخماسية على القطن عملالإطار تنفيذ خطة 

لى اآلن منظمة. و الالقطن في الدول األعضاء ب على والتدريب بحوثالمراكز التميز المتخصصة في مجال وثيق مع  ا 
بيتين للكومسيك، تم تنظيم دورتين تدري 01منذ انعقاد الدورة و خمس دورات تدريبية قصيرة األجل.  المركز منظ

 :قصيرتي األجل كالتالي
 

 .م0277نوفمبر  71-75حشرات" في كولدا، السنغال خالل الفترة الدورة تدريبية حول "وقاية النبات:  -
 71-75تربية والتكنولوجيا الحيوية: التهجين" في دكا، بنغالديش خالل الفترة من الدورة تدريبية حول " -

 .م0277نوفمبر 
 

 OIC-VETالمعلومات حول هذا البرنامج والمشاريع التي تم تنفيذها على بوابةويمكن االطالع على مزيد من 
ctp.php-http://www.oicvet.org/cbp   

 

 البيئةفي برامج بناء القدرات  .و 
 

بيئيا، وبالتالي تحسين البيئة في  المستدامتشجيع تغيير نمط الحياة من أجل  بناء القدرات برنامجوضع مركز أنقرة 
 :0277عام ل برنامج بناء القدرات التالينظم المركز وقد منظمة. بالالدول األعضاء 

 

 .م0277نوفمبر  04-03دورة تدريبية حول "إدارة الموارد المائية" في الخرطوم، السودان في  -
 

 OIC-VETوالمشاريع التي تم تنفيذها على بوابة ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج
environment.php-http://www.oicvet.org/cbp 

 
 اإلسالمي التعاونمنظمة بأسواق األوراق المالية في الدول األعضاء برنامج بناء القدرات في  .ز 

 

بناء القدرات في أسواق األوراق المالية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي أوائل وضع مركز أنقرة برنامج 
في الدول  بأسواق األوراق الماليةتنظيم دورات تدريبية في مختلف الجوانب الفنية المتعلقة ، وذلك ب0277عام 

سوف تبدأ ان على الدول األعضاء، و االستبي إعادة توزيع تتمهذه المؤسسات. و بمطابقة احتياجات وقدرات األعضاء 

http://www.oicvet.org/cbp-ohscab.php
http://www.oicvet.org/cbp-ctp.php
http://www.oicvet.org/cbp-ctp.php
http://www.oicvet.org/cbp-environment.php
http://www.oicvet.org/cbp-environment.php
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في أسواق األوراق تحديد االحتياجات والقدرات ألجل الدورات التدريبية بعد عملية جمع وتقييم الردود على المسح 
 .اإلسالمي التعاونمنظمة المالية ب

 

 OIC-VETبوابةويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج والمشاريع التي تم تنفيذها على 
exchange.php-http://www.oicvet.org/stock 

 

 برنامج بناء القدرات للحد من الفقر .ح 
 

رشة عمل حول استراتيجيات مبتكرة في المساعدة لحد من الفقر بعد و لبرنامج بناء القدرات  بوضع بادر مركز أنقرة
. وقد تم إعداد م0277ديسمبر  74-70في أنقرة، تركيا في الفترة  تي عقدتة الفقر، اللتخفيف من حداالجتماعية ل

البلدان م بين 0270في مارس  تم توزيعهاالجتماعية لجمهورية تركيا و األسرة والسياسة االستبيان بالتعاون مع وزارة 
 حتياجاتالمتعلقة با 0270عام لمج تدريبية قصيرة األجل تنظيم براالمركز بسوف يبدأ و منظمة. الاألعضاء في 

 .حدة الفقرمن تخفيف المنظمة في مجال اللبلدان األعضاء في وقدرات ا
 

 الزراعةفي برنامج بناء القدرات  .ط 
 

الغذائي "المؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن  المشاركة فيمن خبرة في بادر المركز، بما له 
اإلسالمي في  التعاونلبلدان األعضاء في منظمة في الزراعة في ابناء القدرات والتنمية الزراعية"، بوضع برنامج 

المؤسسات ذات الصلة في البلدان من البرنامج أن يعزز قدرات ويتوقع . (CPBs) بناء القدراتل هإطار برامج
ألراضي والمياه والثروة االت مثل تقنيات فعالة إلدارة االمج مختلفاإلسالمي في  التعاوناألعضاء في منظمة 

 .الحيوانية ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية واألمن الغذائي
 

في فبراير  تم توزيعهو  ةتركيالجمهورية اعة واألغذية والثروة الحيوانية للوتم إعداد االستبيان بالتعاون مع وزارة الزر 
م التي تهم 0270تنظيم برامج تدريبية قصيرة األجل في بالمركز، وسيبدأ منظمة. اللبلدان األعضاء في م ل0270

 .منظمة في مجال الزراعةاللبلدان األعضاء في احتياجات وقدرات ا
 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتفي قدرات البرنامج بناء  .ي 
 

االتصاالت في قدرات البرنامج بناء بوضع أنقرة  بادر مركز، االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتفي ضوء أهمية 
اإلسالمي عبر  التعاون. ويهدف البرنامج إلى تمكين البلدان األعضاء في منظمة م0270عام وتكنولوجيا المعلومات 

وتبادل ، (ICT) تلبية الحاجة إلى بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكذا ، و عدة مستويات
يا المعلومات تكنولوج وتطوير واالستراتيجيات وأفضل الممارسات والتطبيقات في مجال تدريب الوطنية السياسات

، المنظمةإلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان األعضاء في  هذا البرنامج باإلضافة إلى ذلك، يهدفواالتصاالت. 
نظم المركز برنامج بناء و المعلومات. االتصاالت و وجيا تكنول مرتكزة علىفي ذلك استخدام أساليب تدريبية مبتكرة بما 

 :م0270في عام  القدرات التالي
 

 .م0270مارس  04-00دورة تدريبية حول "نظام المعلومات الصحية" في دكا، بنغالديش في الفترة  -
 

 لمكافحة التبغ يتدريبالبرنامج ال .ك 
 

http://www.oicvet.org/stock-exchange.php
http://www.oicvet.org/stock-exchange.php


10 

 

اإلسالمي  التعاونفي إطار مبادرة التحرر من التبغ في منظمة تدريبي لمكافحة التبغ البرنامج ال أنقرة  وضع مركز
في الدول  لحد من انتشار وباء التبغ والسيطرة عليهوذلك لاإلسالمي  التعاونمنظمة على نطاق  سقتم تبني نهجل

ة هيئمع  اإلسالمي. وسيقوم المركز بتنظيم ورشة عمل حول مكافحة التبغ، بالتعاون التعاوناألعضاء في منظمة 
 الفترة فيبتركيا، منظمة الصحة العالمية المكتب القطري لو  ةتركيالجمهورية ( للTAPDK) تنظيم سوق التبغ والكحول

التبغ. وسيتم اختيار المشاركين حول  الوطني السادسالمؤتمر  هامشتركيا، على -أرزروم، م0270يونيو  02-00
 مبادرة بلومبرغ. فيمن البلدان األعضاء 


