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 التدرب للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميالتعليم املنه و برنامج 
(OIC-VET) 

 
 التقرر املرح

 
رنامج ذا  عرضست OIC-التدرب للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي (التعليم املنه و التقرر املرح ل

VET،( صا با شاطاتم سرك) ل ا مركز أنقرة (س ية ال نفذ التعليم  برنامجتنفيذ  إطار  و الدورات التدر

عقاد الدورة منذ  املنه والتدرب للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ومسيك  والعشرن التاسعةا  لل

رة  ي 21- 18الف ركية-إسطنبول   م3201 شرن الثا ة ال جمهور شاطات و  .ا ذا التقرر ال ستعرض  كذلك 

رة القادمة. ا  الف طط تنفيذ ية امل   الدورات التدر

I. لف   يةا

و برنامج طور وصمم VET-OICالتدرب للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي (التعليم املنه و إن برنامج   ،(

سركأصًال من قبل مركز أنقرة ( اص ) س ن العام وا ن نوعية التعليم والتدرب املنه  القطاع من أجل تحس

هم  ر معارفهم ومهارا عزز الفرص لألفراد  الدول األعضاء ع تطو هدف دعم و وبالتا اإلسهام  التنمية وذلك 

ن البلدان األعضاء  منظمة ا سهيل تبادل املعرفة ب   لتعاون اإلسالمي.والقدرة التنافسية لالقتصادات و

رة من  24ولقد وافقت الدورة  ومسيك ال عقدت  اسطنبول  الف ع آلية التنفيذ  2008أكتوبر  24- 20لل

رحة  ر املق من قبل مركز أنقرة  )VET-OICاملنه والتدرب للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي (امج التعليم نل

سرك( ها  برنامج س اصة  شاء VET-OIC)، ودعت الدول األعضاء إ إدراج برامج التدرب املنه ا ، إ ، وبالتا

جال املهم.  ذا ا رك لفائدة البلدان األعضاء  منظمة التعاون اإلسالمي    محفل مش

رنامج مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  شغي األول لل املعنية  مجال التعليم والتدرب عقد االجتماع ال

رنامج حيث أظهرت  2009املنه  جدة، اململكة العربية السعودية  أبرل  شغيل لل ملناقشة جوانب الرصد وال

شارة ( عة واالس جنة املتا رنامج. ولقد شهد االجتماع األول ل ا لل ر MACاملؤسسات املشاركة دعما قو امج الذي ن) لل

ر، وارات املوضوعية للتعاون  2009تركيا، مايو ، عقد  أزم رنامج من خالل ا البداية الرسمية لعملية البدء  ال

رنامج.    إطار ال

رنامج االطالق تم  ومسيك،  VET-OICالرس ل س ال ركية ورئ ة ال جمهور س ا من قبل سعادة عبد هللا جول، رئ

ومسيك ال عقدت  اسطنبول، تركيا يوم  ر  9 القمة االقتصادية لل بمشاركة رؤساء دول  2009نوفم

ومات البلدان األعضاء  منظمة التعاون اإلسالمي.    وح
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ية منفذه إ برامج و إطار برنامج التعليم املنه والتدرب ملن ظمة التعاون اإلسالمي، تحولت ثالث مشارع تجر

 : رنامج التدر الدو للطالب فرعية مكتملة، و س ، ISIP)-(OICال  وبرنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئ

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

سرك( جديدة لبناء القدرات  إطار برنامج التدرب والتعليم املنه للدول األعضاء  إدخالب) س رامج ا عدد من ال

:)OIC-VET( بمنظمة التعاون اإلسالمي  برنامج بناء القدرات للنظم التجارة ،زانةلبرنامج بناء القدرات  ، و

دمات التوظيف العامةبرنامج بناء ، متعددة األطراف ريد ،القدرات  دمات ال برنامج بناء  ،برنامج بناء القدرات 

ديدية و برنامج بناء القدرات للسياحةل القدرات   .لسكك ل

نقطة  OIC-VET (34يوجد حاليا لدي برنامج التعليم املنه والتدرب للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي (

رنامج عيّ ) ُم NFPsإتصال وطنية ( نة من قبل السلطات الوطنية ذات الصلة  البلدان األعضاء من أجل تنفيذ ال

يح ع املستوى الو  ل  سرك(  ط وإدامة التواصل مع مركز أنقرش سرك(م مركز أنقرة يقو ). و س ) س

عد نقاط اتصال رنامجالوطنية  هاباالتصاالت الالزمة مع الدول األعضاء باملنظمة ال لم تر  ها  ؛لل ر سلطا ع

د املركز بتفاصيل الوطنية، و  ذه النقاط، وتزو ها تحديد  هاطلب م اصة  ، وذلك لتمثيل معلومات االتصال ا

ه شارة ل ابلدا عة واالس جنة املتا ل رنامج. ل اجتماعات  ش يجة لذلك، زاد عدد نقاط االتصال الوطنية  ون

رنامج   نقطة اتصال وطنية  الدول األعضاء التالية: 34مطرد مع مرور الوقت وحاليا لدى ال

ستان1   . السعودية25  . إيران13  . أفغا
  .السنغال26  . العراق14  . أذربيجان2
راليون 27  . األردن15  . البحرن3   . س
ش4 يا. 16  . بنغالد   . السودان28  مال
ا29  . جزر املالديف17  . بروناي5   . سور
رون6 ام تانيا18  . ال   . توغو30  . مور
  . توس31  . املغرب19  . جزر القمر7
  .تركيا32  . النيجر20  . الغابون 8
ريا21  . غامبيا9   . اإلمارات العربية املتحدة33  . نيج

يا10   . اليمن34  .سلطنة عمان22  . غي
ساو. 11 يا ب     . باكستان23  غي
سيا12     . قطر24  . إندون
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II.  شطة   املنجزةاأل
   البلدان االعضاء بمنظمة التعاون االسالمي(CBPs) ت برامج بناء القدرا  .أ

هدف CBPsبرامج بناء القدرات ( رة  ية قص )  البلدان االعضاء بمنظمة التعاون االسالمي  عبارة عن برامج تدر

عزز  ات و در ل موائمة ققدرات املؤسسات الوطنية املعنية  مجاالت مختلفة  البلدان االعضاء من خالا 

ذه املؤسسات الوطنية. حاليا، لدى  سرك(احتياجات  ) ظمن اطار برامج التعليم CBPsبرنامج بناء قدرات ( 17) س

رامج VET-OICاملنه و التدرب ملنظمة التعاون االسالمي( ذه ال ة عن  عبارة) و  ن  برامج متم لتعزز و تحس

ل أ ش شرة و ملمارسة االعمال  رات املتواجدة بالفعل  البلدان  ارفمثل من خالل تحديد املعالقوى ال و ا

ها االستعداد  ذه املاالعضاء و ال لد رات مع البلدان االعضاءو القدرة لتقاسم و مشاركة  االخرى  عارف و ا

ها.ال      حاجة ال

ئة، إدارة موارد CBPsان برامج بناء القدرات ( غطي قطاعات عديدة مثل: االحصاء، الزراعة، الب ) املطروحة حاليا 

ر مهارات الشباب، تكنولوجيا املعلومات و  املياه، أنظمة التجارة متعددة االطراف، البنوك املركزة، تطو

رونية،  ومة االلك د اآلن و ظمن اطار برنامج بناء القدرات التخفيف من الفقر و ، السياحةاالتصاالت، ا  .

)CBPsنفيذ  مركز أنقرة ) قام سرك) ب ر من  200(س من  50دولة حيث تم تنفيذ  40شاط لبناء القدرات  أك

شاطات     دولة مختلفة  البلدان االقل تطورا. 20ذه ال

يانات و اجراء  ز أنقرةمرك قوميال أجل تنفيذ برامجها ع نحو فعّ من  ع است ل منتظم بتوز ش سرك)  (س

رامج   استطالعات هذه ال قوم بجمع املعلومات عن احتياجات يعضاء، و جميع البلدان األ  غطيخاصة متعلقة  

ذه املؤسسات  يتم  عد تقييم دقيق الحتياجات وقدرات  وقدرات املؤسسات الوطنية  البلدان االعضاء؛ ثم 

شملموائمة ُم تحقيق  ية والزارات الدراسية. ث من خالل طرائق مختلفة  راء وحلقات العمل التدر   تبادل ا

تلفة و ال تم تنظيمها ظمن إطار برنامج بناء القدرات ( شاطات التدرب امل يص  ر) منذ CBPsستطيع ت  نوفم

2013  :   ع النحو التا

 )StatCaBبرنامج بناء القدرات اإلحصائية ( .1

تم تحديث  2012. و  عام 2007)  اوائل عام StatCabلقد تم اطالق برنامج بناء القدرات االحصائية (

عھ ع جميع البلدان األعضاء  منظمة التعاون االسالمي يان و اعادة توز ن االست . منذ الدورة الثالث

ومسيك نظيم قام مركز ا و ضمن برنامج بناء القدرات اإلحصائية لل سرك) ب رة  18نقرة (س ية قص دورة تدر

ي:  املدة و  كاال

i. ية حول "تصميم قواعد البيانات و ر  دورة تدر رة  "  أنقرة، تركيا  أدوات التصور تطو  12 -11 الف

ر سم  . 2013 د
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ii.   اإلمارات العربية املتحدة ، ية حول "إحصاءات النقل واالتصاالت"  أبو ظ رة دورة تدر - 24الف

ر  26 سم  .2013د

iii.  ية حول "إحصاءات رة يجتمع املعلومااملدورة تدر  .2014يناير  15- 14"  نيامي، النيجر  الف

iv. " ية حول رة إحصاءات  دورة تدر ار"  الدوحة، قطر  الف راير  27- 25العلوم والتكنولوجيا واالبت ف

2014. 

v. " ية حول غداد، العراق الدورة تدر يفات"   رةتص  .2014مارس  11-10  الف

vi.  رة ، اإلمارات العربية املتحدة  الف ية حول "إحصاءات األسعار"  أبو ظ مارس  12- 10دورة تدر

2014. 

vii.  رة ش  الف ان املدفوعات وإحصاءات التجارة الدولية"  دكا، بنغالد ية حول "م  20- 18دورة تدر

 .2014مارس 

viii.  "ية حول "إحصاءات البناء رة  صنعاء، دورة تدر  .2014مارس  26-24اليمن  الف

ix. شر ية حول " رة "  مسقط، عمان وتخزن البيانات دورة تدر  .2014أبرل  1- مارس 30 الف

x.  رانا، ألبانيا ئة"  ت ية حول "إحصاءات الب رة دورة تدر  . 2014مايو  28-27 الف

xi. ية رة الغابات ومصايد األسماك "  كمباال، أوغندا ، الزراعةإحصاءات حول " دورة تدر  18-17 الف

 .2014يونيو 

xii. ) اسبة االجتماعية ية حول "مصفوفات امل تانيا SAMsدورة تدر رة  )"  نواكشوط، مور - 17الف

 .2014يونيو  19

xiii. شر ية حول " رة  ، اذربيجانوتخزن البيانات"  باكو دورة تدر  .2014أغسطس  13-11 الف

xiv. ية حول "ا ياملتعلقة باحصاءات القطاع استطالعات ال دورة تدر "  أستانا، كازاخستان  دما

رة   .2014أغسطس  27- 25الف

xv. " ية حول رة  ، اذربيجان"  باكو) و ادارة العملياتMetadataما وراء البيانات (دورة تدر  29-28 الف

 .2014أغسطس 

xvi.  شر وتخزن البيانات"  أبيدجان، كوت ديفوار ية حول " رة دورة تدر ر  11-09 الف تم  .2014س

xvii. " ية حول رة إحصاءات دورة تدر ار "  أستانا، كازاخستان  الف  12-10العلوم والتكنولوجيا واالبت

ر  تم  . 2014س

xviii.  ستان ية حول "إحصاءات األسعار"  كابول، أفغا رةدورة تدر ر  17-15  الف تم  .2014س

رنامج  رونية ل شاطات ع البوابة االلك هذه ال املنه و التدرب  التعليمتتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة 

   http://www.oicvet.org/cbp-statcab-ar.php?year=2014  بمنظمة التعاون االسالمي:
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  (CB-CaB)برنامج بناء قدرات البنوك املركزة   .2

رنامج  يان ال عميم است ن   2012جميع البنوك املركزة للدول األعضاء  يناير  عتم إعادة  . منذ الدورة الثالث
رة  ية قص ومسيك، تم تنظيم ست دورات تدر ي املدةلل سرك) و  كاال   :من قبل مركز أنقرة (س

i.  ر األجل لدى البنوك بؤ قص ية حول "الت م "  دورة تدر هداف الت املركزة" و "أساليب اس

رة  ر عام  29-25اسطنبول، تركيا  الف  .2014نوفم

ii.  رة غداد، العراق  الف اطر  املؤسسات املالية اإلسالمية"   ية حول "إدارة امل مارس  5-3دورة تدر

2014. 

iii. ان املدفوعات"  صنعاء، اليمن  ا ية حول "إحصاءات م رة دورة تدر  .2014مارس  25- 24لف

iv.   رة اطر"  اسطنبول، تركيا  الف ية حول "احتياطي النقد األجن وإدارة امل ر  29دورة تدر تم  1 - س

 .2014أكتوبر 

v.  رة اطر"  كمباال، أوغندا  الف ية حول "إدارة امل  .2014أكتوبر  28-27دورة تدر

vi. ل االسالمي املتنا ية حول "التمو رة دورة تدر شو، الصومال  الف ر  11-09 الصغر"  مقد نوفم

2014. 

رنامج التعليم املنه و التدرب  رونية ل شاطات ع البوابة االلك هذه ال تتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة 

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

نا    .3  (IbnSina-HCaB)ة يلبناء القدرات البرنامج ابن س

ر  سرك)  إطار 2013منذ نوفم ية من قبل مركز أنقرة (س شطة تدر نا لبناء ، تم تنظيم أربعة أ برنامج ابن س

ية    .و  ع النحو التاالقدرات ال

i.    عد أن أتموا برنامج تدر مدتھ ثالثة أشهر رون تلقوا شهادات  ام أنطاليا، تركيا  أطباء من ال

رة  ر  15 - أغسطس  15الف  .2013نوفم

ii. " ية حول رة ب التعرفدورة تدر تانيا  الف ر  08-07اإليدز والوقاية منھ"  نواكشوط، مور نوفم

2013. 

iii.  رة تانيا  الف يص والوقاية من مرض السكري"  نواكشوط، مور ية حول "ال  16-14دورة تدر

 .2014مايو 

iv.  رة دورة ية حول "إدارة الطوارئ الطبية"   طرابلس، لبنان   الف ر  18- 17تدر تم  2014س

رنامج التعليم املنه و التدرب  رونية ل شاطات ع البوابة االلك هذه ال تتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة 

  http://www.oicvet.org/cbp-hcab-ar.phpبمنظمة التعاون االسالمي: 
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ة املهنيةقدرات برنامج بناء   .4   (OSH-CaB) السالمة و ال

ومسيك ن لل رنامج و منذ الدورة الثالث ذا ال رة املدة من قبل مركز  ، إطار  ية قص تم تنظيم خمس دورات تدر

ذه الدورات  كما ي سرك) و    :انقرة (س

v.  "ية حول "النظافة املهنية رة دورة تدر نام. 2014أغسطس  13- 11 الف بو، سور   بارامار

vi.  رة ة املهنية الدولية"  الف ية حول "أنظمة و لوائح السالمة وال   2014أغسطس  27-26دورة تدر

ش.  دكا، بنغالد

vii.   "ية حول "النظافة املهنية رةدورة تدر ر 25- 23 الف تم رطوم، السودان. س   ا

viii.  ية حول "األمن رة الوظيفي" دورة تدر رانا، ألبانيا. 2014أكتوبر  23- 21 الف   ت

ix.  "ية حول "النظافة املهنية رة دورة تدر ر  19-18 الف ري بيجاوان، بروناى دار  2014نوفم  بندر س

 .لسالما

رنامج التعليم املنه و التدرب  رونية ل شاطات ع البوابة االلك هذه ال تتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة 

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

  (Environment-CaB)ة يالبيئ برنامج بناء القدرات  .5

ومسيك تم  ن لل :منذ الدورة الثالث رة واحدة و  ية قص   تنظيم دورة تدر

i.   رانا، ألبانيا ئة"  ت ية حول "إحصاءات الب  2014مايو  28-27دورة تدر

هذ رنامج التعليم املنه و التدرب بمنظمة  ه الدورةتتوفر املعلومات التفصيلية املتعلقة  رونية ل ع البوابة االلك

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

ديديةالبرنامج بناء القدرات   .6   (RW-CaB) سكك ا

ر  ن ضمن إطار برنامج بناء القدرات للسكك  تنظيم تم، 2013منذ نوفم رت ن قص ت ب ن تدر ديدية، و دورت ا

ي: ما كاال ن  ن الدورت   ات

i.  ية حول "إدارة السالمة للسكك رة دورة تدر ديدية"  الف ر  8- 5ا شهر، تركيا. 2013نوفم   اسك

ii. " ية حول رة  LCCو RAMSدورة تدر ديدية"  الف   2014أكتوبر  16-14للب التحتية للسكك ا

 اسطنبول، تركيا.

هتتوفر  ناملعلومات التفصيلية املتعلقة  ن الدورت رنامج التعليم املنه و التدرب  ت رونية ل ع البوابة االلك

  http://www.oicvet.org/cbp-rwcab-ar.phpبمنظمة التعاون االسالمي: 
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   )CA-CaB( ت السلطات املسؤولة عن التنافسيةبرنامج بناء قدرا  .7

رنامج، فقد نظم  ذا ال سرك)مركز أ إطار  ن نقرة (س رت ن قص ت ب ن تدر نمنذ الدورة  دورت ومسيك الثالث و  لل

 :ما

i.  وندا، غامبيا ري ية حول "قانون وسياسات املنافسة"  س رة دورة تدر  .2014مارس  28- 27 الف

ii. ية حول "قانون وسياسات املنافسة"  باكو رة  ، اذربيجاندورة تدر  .2014أبرل  4-3 الف

هتتوفر  ن املعلومات التفصيلية املتعلقة  نت رنامج التعليم املنه و التدرب  الدورت رونية ل ع البوابة االلك

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

س (  .ب   )IMTPبرنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئ

س (ان الهدف من  ن (IMTPبرنامج املدرب الرئ سهيل عملية نقل املعرفة املتعلقة بتدرب اُملدِرب و   (ToT بحيث (

ذا املوضتصبح مراكز التعليم املنه  البلدان االعضاء  منظمة التعاون االسالمي عب ة   وع. ارة عن مراكز متم

شاط التدر ومسيك تم تنظيم ال ن لل :   منذ الدورة الثالث   التا

i.  ن قاموا بزارة مركز الفنون و دورات التدرب املنه ن من فلسط سي ن رئ مدراء من اإلدارة العليا و مدرب

رى ( ع لبلدية اسطنبول الك رة  )ISMEKالتا ذه الزارة تلقوا ايجازا  2014أكتوبر  28-27 الف و  اطار 

ل التنظي و االداري ل( .ISMEKو شروحات حول الهي عاد الفنية املتعلقة بمراكز التدرب املنه   ) و اال

 (SDYE) شغيل الشبابمن أجل تنمية املهارات برنامج   .ج

مة  جهود IDBبالتعاون مع البنك االسالمي للتنمية ( هدف املسا رنامج  ذا ال سرك) بإطالق  ) قام مركز انقرة (س

صفوف الشباب. و  الساعية ا تخفيض معدالت البطالة و خاصة البلدان األعضاء  منظمة التعاون االسالمي 

ذا السياق و  سرك) و بالتعاون مع البنك االسالمي   رنامج قام مركز انقرة (س ذا ال كمرحلة أولية  

ركي  (  )IDB(للتنمية ربية الوطنية و وزارة العTOBBو اتحاد الغرف التجارة و تبادل السلع ال مل و ) و وزارة ال

ارة دراسية نظيم ز ركية ب ة ال جمهور رة  الضمان االجتما  ا ن عهدف  يناير 13-11 الف  إطالع املشارك

رات تركيا  مشرعها املَُس ( هدفSkill 10خ افحة البطالة  صفوف الشباب. ا ) و الذي  ان املرحلة الثانية  م

رنامج  قيد  ذا ال ركية ( التنفيذمن  ع املIŞKURمن قبل وكالة التوظيف ال رحلة الثانية بتحليل أسواق ) و 

امض العمل. طط القيام بزارة دراسية لل ذا املشروع من امل  الربع االول من عام  رونمن املرحلة الثانية من 

  جل القيام بدراسة اوسع نطاقا لسوق العمل.من أ 2015

  )OIC-PAPقر ملنظمة التعاون اإلسالمي (التخفيف من حدة الف برنامج  .د
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سرك) مركز أنقرة قام،  OIC-VET إطار برنامج التعليم والتدرب املنه ملنظمة التعاون اإلسالمي شاء (س  بإ

شطة هدف) OIC-PAPبرنامج التخفيف من حدة الفقر ملنظمة التعاون اإلسالمي ( سيق جميع األ ، والدورات ت

ية، وبرامج  شطة املتعلقة بموضوع التخفيف من حدة الفقر  التدر ا من األ ر بناء القدرات، والبحوث وغ

 البلدان األعضاء.

ر  سرك) مركزنفذ ،  2013منذ نوفم مسة التالية يةرامج التدرال  أنقرة (س   :ا

i.  رة ي، جزر القمر  الف ية حول "مشارع التنمية الرفية"  مورو ر  28- 26دورة تدر  2013نوفم

ii.  رة وت  الف د من الفقر"  املرقاب، ال ية حول "سياسات ا  .2014أبرل  30-29دورة تدر

iii.  نام بو، سور د من الفقر"  بارامار ية حول "مشارع ا رة دورة تدر  .2014مايو  08- 06 الف

iv. " ية حول رة  االجتماعية "  بانجول، املساعدات و املعونةبرامج دورة تدر مايو  28- 26غامبيا  الف

2014. 

v. ية حول "أثر سيا  املشارع وتحليل دورة تدر د من الفقر"  جاكرتا، اندون  وتكنولوجيا املعلومات ل

رة ر  11- 10 الف   .2014نوفم

  تحرر من التبغ  منظمة التعاون اإلسالميالمبادرة   .ه

سرك) كز أنقرةمر  منالتحرر من التبغ  منظمة التعاون اإلسالمي  مبادرة مبادرة  شار  لوباء استجابة (س ان

هالك  عزز ن منظمة التعاون اس ذه املبادرة إ  هدف  التبغ  الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. و

ذا الوباء والسيطرة  شار  د من ان سق ل ذه اإلسالمي ع نطاق م عليھ  الدول األعضاء  املنظمة. وتركز 

سهيل  ارات الدراسية وبرامج بناء القدرات من أجل  ية وورش العمل والز رامج التدر راملبادرة ع ال وتنفيذ  تطو

راتيجيات وطنية افحة مستدامة اس هالك مل ذا   التبغ  الدول األعضاء  منظمة التعاون اإلسالمي. اس  اطار 

رنامج:    ال

i.  سرك) باملشاركة  قام مركز ة العامة "سياساتالندوة الدولية حول انقرة (س افحة  ال و م

درات رة  "امل ر  29 الف تم    اسطنبول، تركيا. 2014أكتوبر  1 -س

ن ملنظمة التعاون اإلسالمي (  .و   )OIC-ISIPبرنامج تدرب الطالب الدولي

رنامج تحت إطار  ة VET-OICبرنامج التعليم املنه والتدرب  منظمة التعاون اإلسالمي (طور ال ا عزز ال هدف   (

ادة املعرفة واملهارات  عزز القدرة التنافسية القتصادات بلدان املنظمة من خالل ز ن أسواق العمل، و والتقارب ب

ن ع وشك الدخول إ سوق العمل. جامعي   لدى الطلبة ا

i. سركللطالب بمركز أنقرة ( الداخ ببرنامج التدر  )س
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سركمركز أنقرة ( أطلق  الداخ ، والذي يقدم التدرب2013جديد خالل فصل الصيف عام  تدر) برنامج س

ن بمعرفة املزد عن القضايا االقتصادية واالجتماعية ال تؤثر ع  ن املهتم للشباب املتحفزن والناج

جامعات للدراسة والعملاملجتمعات  جميع أنحاء  رنامج فرصا لطالب ا وفر ال ساب  العالم اإلسالمي. و و اك

رة و  ئة دولية. ا هم  العمل  ب ن مهارا رات التدرب متاحة تحس رنامج مفتوح للطالب  طوالف السنة، وال

م من رعايا الدول األعضاء  منظمة التعاون اإلسالمي.   الذين 

  التعاون اإلسالمي ملدن التعلممبادرة منظمة   .ز

i.  نا مشروع يتلل إبن س رو   علم اإللك

سرك( مركز أنقرة إن و و شرك ملنظمة ) س س نا عةحرم جام برنامج اليو را ابن س و مشروع 2- االف ، و

ي  رو ئعلم إلك نا  إنطلق برنامج. بلداً  14 شراكة منطقة البحر األبيض املتوسط  أ ر ابن س  2002 نوفم

ادة عدد ال شبكتھ عتوتوس ذا الصدد، قامت . املشاركةبلدان بز و ومركز أنقرة و  س سر اليو معا ك) (س

ر مشروع  نا  عةحرم جامبرنامج بتطو را ابن س  تركيا وأذربيجان ودول آسيا الوسطى (كازاخستان،  2-االف

ستان وأوزبكستان).  ستان، طاجيكستان، تركما رغ  جامعة إضافية إ الشبكة. 12جلب بسيقوم املشروع و ق

نا  العاشر عالم وفيلسوف القرن  ھ من اسماسمرنامج لاولقد أخذ  نا، وجامعة ابن س راضية للعلوم  ابن س االف

ي  منطقة البحر األبيض املتوسطلشبكة معرفة  رو راضية لتعلم اإللك جامعة االف ذه ا أصبحت نموذجا   و 

جودة  ن ل رنت والتعليم للطالب.  تدرب املعلم نا ع االن راضية تكنولوجيا ستخدم جامعة ابن س االف

جامعات.املعلومات واالتصاالت للمساعدة  تث ن ا  قيف الطالب وتقاسم املهارات واملوارد ونتائج البحوث ب

س من نا  عةحرم جام برنامج الهدف الرئ را ابن س ن نوعية AVC II( 2-االف ن من أجل تحس و تدرب املعلم  (

تمحيث أنھ التعليم  البلدان الشركة.  صول  )AVC II(من خالل  س جيات جديدة ل ر من ن لتطو تدرب املعلم

  املشروع. شاركة العام للتعليم  البلدان املع جودة أع  النظام 

سرك)  .ح ادة األ دارة إل  أكاديمية مركز أنقرة (س ار و القيادة و ر    )MILE( عمالاإلبت

ار و القيادة و أن أكاديمية  سرك) إلدارة اإلبت ادة األعمال (مركز أنقرة (س هدف إ  )MILEر  مبادرة جديدة 

ن ارو ة، اإلدار  جودة  تحس ادية القيادة و و ، االبت عزز و ذلك من القوى العاملة لدىالر ر خالل دعم و  و توف

مة   هم وبالتا املسا ر معارفهم ومهارا الفرص لألفراد  البلدان األعضاء  منظمة املؤتمر اإلسالمي لتطو

هم. التنمية والقدرة التنافسية القتصاد   يات بلدا

i. ورشة عمل حول القيادة اإلسالمية  
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نظيم ورشة عمل حول "القيادة اإلسالمية" (IRTI) بملعهد اإلسالمي لألبحاث و التدربالتعاون مع ا و املركز قام ، ب

ن  رة ما ب دد من ورشة العمل  2014أكتوبر  24-20 الف ات القيادة  كان أنقرة، تركيا. الهدف امل ر محتو تطو

جوانب التقنية واإلسالمية، و تدرب كبار القادة من الشركاء  الدول األعضاء  ن ا جمع ب اإلسالمية من خالل ا

ر مناسبة. بناء  ومية للدول األعضاء ون عاملإستفاد من ورشة العمل ع معاي جهات ا ستوى املذوي من   ا

   ).IDB( رفيع، و خر املنح الدراسية للبنك اإلسالمي للتنميةالتوسط و امل

ات  .ط    التواصل شب

ات  سرك) ممارسة أخرى ملركز أنقرة التواصل شب ، (س ات   مجال التدرب والتعاون التق عمل شب و 

رات  مجاالت محددة من املعرفة.  التواصل ع ات  ربط و جمع املنظمات ذات الصلة لغرض تبادل ا و شب

ات واسعة  ر أربع قارات ع  التواصل  عبارة عن شب ذه املعمورةتمتد ع : سطح  عمل ع   و 

  جسور لنقل ر بناء ا س راء والن املبتكرة؛ت  ا

 رة  مجاالت محددة؛ ن مستوى ا  تحس

 .شر مخرجات ونتائج املشروع  جميع أنحاء بلدان  منظمة املؤتمر اإلسالمي  

 

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

ة والسالمة املهنية ملنظمة التعاون اإلسالمي دود لمشروع   (OIC-OSHNET) شبكة ال شبكة تتخطى ا

راحھ من  ( OIC-VET) الوطنية  إطار برنامج التعليم املنه والتدرب ملنظمة التعاون اإلسالمي ذا املشروع تم اق  .

هدف سرك)  س قبل مركز أنقرة (س ر  تأس رك املتدرب الث و و بحال، وإجراء اتعاون وثيق لتبادل املعرفة وا ش

ة والسالمة املهنيةارامج الشارع و املبادرات و املوتنظيم  لية والوطنية  جديدة  مجال ال ن املؤسسات امل ب

رةواإلقليمية  يوالعاملة  القطاع العا النظ ة و السالمة  م واملد ن  مجال ال و صناع السياسات و الباحث

  .التعاون االسالمي منظمة البلدان األعضاء ب املهنية

i.  ر ورشة عمل حول ة املهنية لوائح و معاي   السالمة و ال

س للدول اإلسالمية راك مع معهد املواصفات واملقاي واملديرة العامة  (SMIIC) نظم املركز باالش
ة والسالمة املهنية العاملة تحت إشراف وزارة العمل والضمان االجتما  (DGOHS) لل

ة  جمهور ركيةبا ر (MoLSS) ال ة املهنية" يوم  ورشة عمل حول "لوائح و معاي  يوما 4السالمة و ال
ة والسالمة املهنية  َد قِ عُ  . اسطنبول، تركيا 2014 راء ومدراء  مجال ال االجتماع بمشاركة خ

جزائر، العراق 14من  ستان، ألبانيا، ا : أفغا ، دولة عضوة  منظمة املؤتمر اإلسالمي، و
ن، السودان، توغو وتركيا واليمن تانيا، قطر، فلسط يا، مور سيا، كازاخستان، مال تمثلت  .اندون

شأن رز  سية لورشة العمل  تقييم ورصد التقدم امل داف الرئ استكشاف  و ،OSHNET-OIC األ
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ر ة و  OSHالسبل والوسائل العتماد وإنفاذ لوائح ومعاي ر ال عميم معاي السالمة الدولية وإ 
املهنية فيما يتعلق باملشارع ال تمولها مؤسسات من منظمة املؤتمر اإلسالمي ذات الصلة بما 
يتما مع إعالن باكو الصادر عن الدورة الثانية للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل، ال عقدت  

ن  رة ما ب ة أذربيجان،  الف   .2013أبرل  26- 23باكو، جمهور
 

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

شغيل العامة ملنظمة التعاون االسالمي   عبارة عن شبكة عابرة للدول  (OIC-PESNET)شبكة خدمات ال

راحهاتحت مظلة برنامج التعليم املنه والتدرب ملنظمة التعاون اإلسالمي شغيل  ، تم إق من قبل وكالة ال

ركية  جديدة  (IŞKUR)ال رات والتقنيات ا عاون أوثق من أجل مشاركة و تقاسم املعرفة وا س  هدف تأس

جيدة وتنظيم مبادرات جديدة ومشارع وبرامج  مجال البوإجراء  رك ونقل املمارسات ا حوث والتدرب املش

شغيل العامة  ن  مجال  (PES)خدمات ال رة، و الباحث لية النظ ن املؤسسات األقليمية والوطنية وامل ب

شيطة  شغيل العامة خدمات التوظيف العامة والسلطات الوطنية وصناع السياسة و وكاالت ال واملنظمات ال

ذا املجال  الدول األعضاء  منظمة التعاون اإلسالمي   .  

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

سرك) برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات  مجال خدمات التوظيف العامة -OIC)     أنقرة (س

PESCaB)  شغيل العامة  الدول األعضاء تماشيا مع إطار ر خدمات ال عمل منظمة املؤتمر هدف تطو

ماية االجتماعية الذي اعتمد خالل املؤتمراإلسالمي للتع شغيل وا ي لوزراء  اون  مجال العمل وال الثا

رة  العمل  الدول االسالمية   . باكو  أذربيجان 2013أبرل  26- 23الذي عقد  الف

شغيل العامة  نظم  (OIC-PESCaB) إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات  مجال خدمات ال

ركية  شغيل ال ورشة عمل حول " اإلجتماع األول  مجال خدمات  (IŞKUR)املركز وبالتعاون مع وكالة ال

شغيل العامة  منظمة التعاون االسالمي "  رة ال جمهورة  2014أبرل  30- 29 الف  مقر املركز  أنقرة  ا

شغيل ركية. ضم اإلجتماع رؤساء سلطات ال راء  الدول األعضاء  العامة باإل  ال ضافة ا املدراء و كبار ا

نة  الة الرا هدف إعطاء فرصة للمؤسسات واإلدارات ذات الصلة لعرض ا منظمة التعاون اإلسالمي 

هم. شغيل العامة كل من بلدا  والتحديات والتطورات  مجال خدمات ال

 

III.  شطة طط لهااأل ة و امل جار  ا

شاطات  رة القادمةال ها  الف طط القيام    التالية  قيد التنفيذ أو من امل
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 مي لبناء القدرات الزراعيةبرنامج منظمة التعاون اإلسال   - أ

رة القادمة:قدرات البرنامج بناء  اطار  نظيم الدورات التالية  الف  الزراعية سيقوم املركز ب

i.  ون الدول األعضاء  منظمة التع األعمال الزراعية لورشة عمل حول تحليل سلسلة القيمة

ر   2014اإلسالمي  نوفم

ii.  ية يوان حول دورة تدر افحة أمراض ا  يناير اململكة العربية السعودية   "ات"إدارة املوا وم

2015. 

iii.  ية راير  حول دورة تدر ر البذار"  السنغال  ف  .2015" تطو

iv.  ية وت  مارس " الز  حول دورة تدر ة "  ال  .2015راعة العضو

v.  ية "  بنغالدش  مايو  حول دورة تدر  .2015"إدارة األرا

vi.  ية راير  حول دورة تدر وت  ف ر البذار"  ال  .2015" تطو

vii.  ية اصيل "  أذ حول دورة تدر  .2015 يوليوربيجان  "زراعة امل

viii.  ية  .2015"تحليل سلسلة القيمة لألعمال الزراعية  الدول اإلسالمية"  تركيا   حول دورة تدر
 

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

نظيم الدذا  اطار  نبرنامج سيقوم املركز ب ن التاليت رة القادمة: ورت   الف

i.  ية ر حول "تقنية األلياف "  دورة تدر سم   .2014توغو  د

ii.  ية ر  ةالزراعي الهندسةحول "دورة تدر سم  .2014"  السنغال  د
 

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

رنامج اطار  رة القادمة: ذا ال نظيم الدورات التالية  الف   سيقوم املركز ب

i.  ن واألنظمة البيئية وتقييم األثر البيئ للمشارع ية حول" القوان  ساحل العاج   (EIA)" دورة تدر

2015.  

ii.  ية ر دورة تدر سم رى"  بنغالدش  د   .2014حول "إدارة املياه الك

iii.  ية ر دورة تدر سم رون  د ام  .2014حول " زراعة محصول الكسافا " ال
 

 (CB-CaB)املصارف املركزة  ن اإلسالمي لبناء قدراتالتعاو برنامج منظمة   -د

رة القادمة لبناء قدرات املصارف امل نظيم الدورات التالية  الف   :كزةر سيقوم املركز ب
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i.  ورشة عمل حول"اإلطار التنظي واإلشرا لعمل املصارف  الدول األعضاء  منظمة التعاون

ر  سم   .2014اإلسالمي"  د

ii.  ية بؤ"  تركيا  دورة تدر   .2015 ينايرحول "وسائل الت

iii.  ية راير دورة تدر "  موزامبيق  ف   .2015حول "اإلستقرار املا

iv.  ية راير دورة تدر ل اإلسالمي "  قطر  ف   .2015حول " أدوات التمو

v.  ية  .2015 يونيوحول " وسائل التبؤ "  تركيا  دورة تدر
 

 منظمة التعاون االسالمي لبناء قدرات أسواق االوراق املاليةبرنامج   .ه

رة القادمة لبناء قدرات أسواق األوراق املالية : نظيم الدورات التالية  الف   سيقوم املركز ب

iv.   ية حول "قواعد اإلدراج واإلفصاح والشفافية"  أذربيجان  .2015دورة تدر

v.  ية حول "أسواق رأس املال اإل  .2015سالمي"  األردن  دورة تدر

vi.  ية حول "أسواق رأس املال اإلسالمي"  تركيا مايو  .2015دورة تدر

vii. " ية حول راض و جمع األموالدورة تدر  .2015 أسواق رأس املال"  يوليو  إق

viii. ية حول "طيف املنتج  .2015"  ايران  اغسطس اتدورة تدر

 

 )CA-CaBعن التنافسية ( برنامج بناء قدرات السلطات املسؤولة  .و 

نظيم الد برنامج بناء قدرات السلطات املسؤولة عن التنافسية اطار  رة سيقوم املركز ب ورات التالية  الف

  :القادمة

i.  ية حول "قانون وسياسات املنافسة"  قطر مارس  .2015دورة تدر

ii.  ية حول "قانون وسياسات املنافسة"  باكستان  يونيو  .2015دورة تدر

iii.  ية حول "قانون وسياسات املنافسة"  السنغال  اكتوبر  .2015دورة تدر

iv.   ية حول "عمليات االندماج واالستحواذ: التحليل االقتصادي"  إيران  .2015دورة تدر

v. " ية حول وت  دعم دورة تدر   .2015املنافسة"  ال
  

زانةبرنامج بناء قدرات   .ز   )T-CaB( ا

زانةبرنامج بناء قدرات  اطار  نظيم الد ا نتور سيقوم املركز ب رة القادمة: ن التاليت    الف

i.   ية حول "عمليات إدارة النقد"  قطر  .2015دورة تدر

ii. ن واملعاشات ية حول "التأم اصة"  اإلمارات العربية املتحدة   التقاعدية دورة تدر  .2015ا
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نا لبناء   .ح ية (برنامج إبن س  )IbnSina-HCaBالقدرات ال

نا لبناء القدرات برنامج  اطار  ية إبن س رة القادمة:ال نظيم الدورات التالية  الف   سيقوم املركز ب

i. " ية حول ية األوليةدورة تدر ر خدمات الرعاية ال سم  .2014"  الصومال  د

ii. " ية حول  .2015كوت ديفوار مايو "  الوقاية منھاإليدز ب التعرفدورة تدر

iii. " ية حول ر ب دورة تدر  .2015املوجات فوق الصوتية"  بوركينا فاسو  يونيو التصو

iv. " ية حول سائيةدورة تدر  .2015"  اليمن  اكتوبر األمراض ال

 

ة املهنية    .ط  (OSH-CaB)برنامج بناء قدرات السالمة و ال

ة املهنية  اطار برنامج  رة القادمةبناء قدرات السالمة و ال نظيم الدورات التالية  الف   :سيقوم املركز ب

i.  راير ية حول "النظافة املهنية"  ف   سلطنة عمان. 2015دورة تدر

ii.  ة ية حول "الئحة السالمة وال   اليمن. 2015الدولية" مايو  املهنيةدورة تدر

iii. ية حول "النظافة  . البحرن 2015املهنية"  يونيو  دورة تدر

  

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

نظيم الدورات التالية   التخفيف من حدة الفقر ملنظمة التعاون اإلسالمي اطار برنامج  سيقوم املركز ب

رة القادمة:   الف

i.  "د من الفقر ية حول "سياسات ا  .2015اململكة العربية السعودية  ابرل  دورة تدر

ii.  د من الفقر"  عمان  يونيو ية حول "سياسات ا  .2015دورة تدر

iii.  ية حول "برامج  .2015االجتماعية "  بوركينا فاسو  أغسطس  املساعدات و املعونةدورة تدر

iv. " ية حول د وتحليل أثر دورة تدر ر من الفقر املشارع وتكنولوجيا املعلومات ل "  باكستان  نوفم

2015. 
 

ديديةبرنامج بناء القدرات   .ك   (RW-CaB) للسكك ا

عد  ية  شاطات التدر عميمھ ع البلدان االعضاء جمع وتقييم الردود ع سوف تبدأ ال يان الذي تم  االست

ديدية. منظمة التعاون االسالمي و تحديد القدرات و االحتياجات  مجال السكك     ا

ريدية برنامج بناء قدرات  .ل دمات ال   (OIC-PSCaB) ملنظمة التعاون اإلسالمي ا
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ريدية بناء قدراتبناء  اطار برنامج  دمات ال نظيم الدورات  ملنظمة التعاون اإلسالمي ا سيقوم املركز ب

رة القادمة:   التالية  الف

i.   جمارك"  غامبيا ية حول "قضايا ا  .2015دورة تدر

ii.  دمات ية حول "ا ليةدورة تدر  .2015"  األردن  امل

iii.   جمارك"  قطر ية حول "قضايا ا  .2015دورة تدر

iv.  دمات ية حول "ا ليةدورة تدر  .2015"  السنغال  امل
 

ة متعددة األطرافبرنامج بناء   .م   (MTS-CaB)القدرات لألنظمة التجار

نظيم الد رة القادمة:  و املتعلقة باألنظمة التجارة متعددة األطراف التالية ورةسيقوم املركز ب    الف

i.  ستان  األطراف واإل  ةاملتعدد ةنظمة التجاراأل  .2015نضمام إ منظمة التجارة العاملية  تركما

 


