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 التدريب للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميالتعليم املنهي و برنامج 

(OIC-VET) 

 

 التقرير املرحلي

 

OIC-التدريب للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي )التعليم املنهي و التقرير املرحلي لبرنامج هذا  يعرض

VET،) حيث يركز بالخصوص على البرامج التدريبية  .برنامجتنفيذ الفي إطار  تم اتخاذها لنشاطات التيملخصا با

في  م2012 أكتوبر 11-80الفترة  للكومسيك في والعشرين ثامنةالانعقاد الدورة منذ  نفذتواألنشطة التي 

 .الجمهورية التركية-إسطنبول 

I. يةالخلف 

(، هو برنامج طور وصمم VET-OICاإلسالمي ) التدريب للدول األعضاء بمنظمة التعاون التعليم املنهي و إن برنامج 

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

وبالتالي والخاص وذلك بهدف دعم وتعزيز الفرص لألفراد في الدول األعضاء على تطوير معارفهم ومهاراتهم 

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

 التعاون اإلسالمي.

على آلية التنفيذ  2008أكتوبر  22-20للكومسيك التي عقدت في اسطنبول في الفترة من  22ولقد وافقت الدورة 

املقترحة للبرنامج من قبل مركز أنقرة )سيسريك(، ودعت الدول األعضاء إلى إدراج برامج التدريب املنهي الخاصة 

دة البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في ، وبالتالي، إنشاء محفل مشترك لفائVET-OICبها في برنامج 

 هذا الجال املهم. 

من قبل سعادة عبد هللا جول، رئيس الجمهورية التركية ورئيس  VET-OICتم االفتتاح الرسمي لبرنامج 

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

 رؤساء دول وحكومات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

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

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

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

(MAC، للبرتامج الذي عقد في أزمير، تركيا، مايو )لبدء في البرنامج من خالل لعملية ابداية الرسمية ال 2009

 إطار البرنامج. الحوارات املوضوعية للتعاون في 
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وفي إطار برنامج التعليم املنهي والتدريب ملنظمة التعاون اإلسالمي، تحولت ثالث مشاريع تجريبية منفذه إلى برامج 

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

(IMTP) عاون اإلسالميوشبكة الصحة والسالمة املهنية في منظمة الت OSHNET)-(OIC قد بادر مركز أنقرة ل. و

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

(، CaB-CAبرنامج بناء القدرات للسلطات املسؤلة عن ) ، وهي:(OIC-VET) األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

لخدمات ا في مجال قدراتمنظمةالتعاون اإلسالمي لبناء الوبرنامج  ،(CAB-Tلخزانة )لبرنامج بناء القدرات 

 (.PSCaBالبريدية )

ويقوم مركز أنقرة )سيسريك( بدور جهاز منظمة التعاون اإلسالمي التنفيذي للبرنامج ويتحمل املسؤولية 

لجنة املتابعة واالستشارة  ما يتفق مع القرارات التي اتخذتهاالرئيسية عن التنفيذ السليم وإدارة البرنامج ب

(MAC.للبرتامج وكذلك تحمل املسؤولية الشاملة عن اإلشراف والتنسيق بين نقاط االتصال الوطنية للبرنامج ) 

II. نقاط االتصال الوطنية (NFPs ) التدريب للدول األعضاء التعليم املنهي و لبرنامج

 (OIC-VET) بمنظمة التعاون اإلسالمي

نقطة  42( OIC-VETيوجد حاليا لدي برنامج التعليم املنهي والتدريب للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي )

( معينة من قبل السلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان األعضاء من أجل تنفيذ NFPsإتصال وطنية )

الجهاز التنفيذي )سيسريك(،   مركز أنقر طني وإدامة التواصل معالبرنامج بشكل صحيح على املستوى الو 

 للبرنامج.

 هاباالتصاالت الالزمة مع الدول األعضاء باملنظمة التي لم ترشح بعد نقاط اتصال)سيسريك( م مركز أنقرة يقو 

معلومات طلب منها تحديد هذه النقاط، وتزويد املركز بتفاصيل يعبر سلطاتها الوطنية، و  ؛الوطنية للبرنامج

ونتيجة لذلك، زاد برنامج. لفي اجتماعات لجنة املتابعة واالستشارة ل ا، وذلك لتمثيل بلدانهالخاصة بهااالتصال 

نقطة اتصال وطنية في  42عدد نقاط االتصال الوطنية بشكل مطرد مع مرور الوقت وحاليا لدى البرنامج 

 الدول األعضاء التالية:

 . السعودية22 . إيران14 . أفغانستان1

 .السنغال22 . العراق12 أذربيجان. 2

 . سيراليون 22 . األردن12 . البحرين4

 . السودان28 . ماليزيا12 . بنغالديش2

 . سوريا29 . جزر املالديف12 . بروناي2

 . توغو40 . موريتانيا18 . الكاميرون2

 . تونس41 . املغرب19 . جزر القمر2
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 .تركيا42 . النيجر20 . الغابون 8

 . اإلمارات العربية املتحدة44 . نيجيريا21 . غامبيا9

 . اليمن42 .سلطنة عمان22 . غينيا10

  . باكستان24 . غينيا بيساو11

  . قطر22 . إندونيسيا12

III.  املنجزةاألنشطة 

 (MACاالجتماع الرابع للجنة املتابعة واالستشارة ) . أ

لبرنامج التعليم املنهي والتدريب للبلدان األعضاء في ( MACلقد إنعقد االجتماع الرابع للجنة املتابعة واالستشارة )

نوفمبر في ياوندي، جمهورية الكاميرون. واستضاف  28-22( في الفترة OIC-VETمنظمة التعاون اإلسالمي )

( وحضره مندوبو نقاط االتصال الوطنية لثمانية عشرة MINEFOPاالجتماع وزارة العمل والتكوين املنهي والفني )

ي منظمة التعاون اإلسالمي. وحضر أيضا ممثلو املؤسسات املعنية في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي: دولة عضو ف

IDB ،ICYEN ،IUT ،SESRIC وشركاء ،OIC-VET :وهم ،ISMEK ،ISGUM ،MUSIAD ،TOBB ،ISKUR .

في نطاق  واستعرض املشاركون التقدم املحرز منذ االجتماع الثالث للجنة وناقشوا سبل ووسائل التعاون 

املشاريع الجارية واملخطط لها في إطار برنامج التعليم والتدريب املنهي ملنظمة التعاون اإلسالمي. واعتمدوا عددا 

من القرارات والتوصيات للفترة القادمة وحتى االجتماع املقبل للجنة. ووافق االجتماع أيضا على املجاالت املمكنة 

 صال الوطنية للبرنامج للنظر فيها وتنفيذها.واملشاريع املعززة من قبل نقاط االت

 (CBPs) ت برامج بناء القدرا . ب

خالل الفترة قيد النظر، تم تنظيم الدورات التدريبية التالية من قبل املركز ضمن البرامج املختلفة الفرعية 

 لبناء القدرات على النحو التالي:

 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي( في البلدان StatCaBبرنامج بناء القدرات اإلحصائية ) .8

i. دورة تدريبية حول "إعداد البيانات الوصفية واإلدارة" في اإلمارات العربية املتحدة 

نظم املركز دورة تدريبية حول "إعداد البيانات الوصفية واإلدارة" في املكتب الوطني لإلحصاء، اإلمارات العربية 

الدورة السيدة ناالن إفريان، خبيرة من املعهد التركي لإلحصاء  تقدم. 2014سبتمبر  11-09املتحدة في الفترة 

 وذلك بمشاركة املوظفين املعنيين باملوضوع من املكتب الوطني لإلحصاء، اإلمارات العربية املتحدة.

ii. دورة تدريبية حول " تصميم التعداد واملسح وتقنيات أخذ العينات" في اليمن 
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م التعداد واملسح وتقنيات أخذ العينات" في الجهاز املركزي لإلحصاء في نظم املركز دورة تدريبية حول "تصمي

 . قدم الدورة السيد عارف شيما، خبير من مكتب باكستان لإلحصاء.2014سبتمبر  2-2صنعاء، اليمن في الفترة 

iii. " في الكاميرونإحصائيات النقل واالتصاالت" دورة تدريبية حول 

"إحصائيات النقل واالتصاالت" في املعهد الوطني لإلحصاء في ياوندي، الكاميرون نظم املركز دورة تدريبية حول 

 . قدم الدورة السيد بوعزة بوخار، خبير من مديرية االحصاء، املغرب.2014أغسطس  28-22في الفترة 

iv. ( دورة تدريبية حول 'مؤشر أسعار املستهلكCPIفي اندونيسيا ') 

اندونيسيا، فى الوطنية في االحصائيات مؤسسة (" في CPIأسعار املستهلك )نظم املركز دورة تدريبية حول "مؤشر 

 20، خبير من املعهد التركي لإلحصاء وحضرها باش. قدم الدورة السيد جيم 2014أغسطس  12-14الفترة من 

تهدف الدورة إلى تقديم الخلفية النظرية لحساب مؤشر  اندونيسيا.مؤسسة االحصائيات الوطنية  موظفا من

 أسعار املستهلك و تبادل الخبرات بين املؤسستين في هذا الصدد.

v. دورة تدريبية حول إحصاءات التجارة الخارجية في الكويت 

-02رة نظم املركز دورة تدريبية حول "إحصاءات التجارة الخارجية" في املكتب املركزي لإلحصا، الكويت في الفت

 12. قدم الدورة السيد بولنت تونغل، خبير من معهد اإلحصاء التركي )تركستات(، وحضرها 2014يناير  08

 موظفا من املكتب املركزي لإلحصاء ، الكويت.

vi. دورة تدريبية حول "الدخل واالستهالك" في قطر 

. 2012ديسمبر  20-19ي الفترة نظم املركز دورة تدريبية حول "الدخل واالستهالك" في جهاز اإلحصاء القطري ف

من املكتب املركزي الفلسطيني لإلحصاء، وحضره أعضاء املوظفين  ة، خبير عبدليقدمت الدورة السيدة فداء 

 املعنيين من جهاز اإلحصاء القطري.

vii. دورة تدريبية حول "الحسابات القومية الفصلية" في جزر املالديف 

القومية الفصلية" في وزارة التخطيط القومي، جزر املالديف، في نظم املركز دورة تدريبية حول "الحسابات 

. قدمت الدورة السيدة ستي آسيا أحمد، خبيرة من دائرة اإلحصاءات العامة 2012نوفمبر  28-22الفترة 

 املاليزية، وحضره أعضاء املوظفين املعنيين من وزارة التخطيط القومي، جزر املالديف.

viii. األعمال قصيرة األجل" في جزر املالديف دورة تدريبية حول "إحصاءات 

نظم املركز دورة تدريبية حول "إحصاءات األعمال قصيرة األجل" في وزارة التخطيط القومي، جزر املالديف، في 

. قدم الدورة السيد عبد الطيف طالب، خبير من دائرة اإلحصاءات العامة  املاليزية، 2012نوفمبر  20-19الفترة 
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صلة من وزارة التخطيط القومي، جزر املالديف. ركزت الدورة بشكل أساس ي على مؤشرات واملوظفين ذات ال

 .BCIوكيفية بناء  BCI( بما في ذلك كيفية اختيار مؤشرات لBCIدورة األعمال )

ix. " رصد سوق العمل في الدول العربيةوتحليل مسوحات قوة العمل ل تنفيذورشة عمل حول" 

في عمان، األردن. تم تنظيمها بالتعاون مع املعهد العربي  2012نوفمبر  22-18عقدت ورشة العمل خالل الفترة 

(، لجنة األمم املتحدة االقتصادية ILO(، منظمة العمل الدولية )AITRSللتدريب والبحوث اإلحصائية )

 11مثلون مشاركا ي 12وحضرها ( األردنية. DOSواالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، ودائرة االحصاءات العامة )

دولة عربية؛ وكان الهدف الرئيس ي من الورشة هو تعزيز قدرات املؤسسات، بما في ذلك املكاتب اإلحصائية 

الوطنية واملنظمات، في مجال استخدام املسوح األسرية إلنتاج معلومات موثوق بها عن خصائص القوى العاملة 

 الستخدام واضعي السياسات.

x.  األسعار واألرقام القياسية" في أفغانستاندورة تدريبية حول "إحصاءات 

نظم املركز دورة تدريبية حول "إحصاءات األسعار واألرقام القياسية" في املنظمة الوطنية املركزية لإلحصاءات في 

. قدمت الدورة السيدة سعدية أحمد، خبيرة من دائرة اإلحصاءات 2012نوفمبر  21-18أفغانستان، في الفترة 

ة، وحضرها أعضاء هيئة التدريس ذات الصلة في املنظمة الوطنية املركزية لإلحصاءات في العامة املاليزي

 أفغانستان.

xi. دورة تدريبية حول "سجالت األعمال التجارية' في السودان 

. 2012نوفمبر  12-12نظم املركز دورة تدريبية حول "سجالت األعمال التجارية" في الخرطوم، السودان في الفترة 

موظفا من  42( وحضرها INSالسيد حسن العاروري، خبير من املعهد الوطني التونس ي لإلحصاء ) قدم الدورة

 ( في السودان. CBSاملكتب املركزي لإلحصاء )

xii. دورة تدريبية حول "إحصاءات األسعار واألرقام القياسية" في عمان 

وزارة االقتصاد الوطني عمان، في الفترة نظم املركز دورة تدريبية حول "إحصاءات األسعار واألرقام القياسية" في 

موظفا من  20. قدم الدورة السيد جيم باش، خبير من املعهد التركي لإلحصاء وحضرها 2012نوفمبر  12-12

 وزارة االقتصاد الوطني العمانية.

xiii. دورة تدريبية حول "إحصاءات األعمال قصيرة األجل" في باكستان 

( في باكستان في الفترة PBSات األعمال قصيرة األجل" مكتب اإلحصاءات )نظم املركز دورة تدريبية حول "إحصاء

. قدم الدورة السيد عبد الطيف طالب، خبير من دائرة اإلحصاءات العامة  املاليزية، 2012نوفمبر  02-02
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(. ركزت الدورة بشكل أساس ي على مؤشرات PBSاملوظفين ذوي الصلة في مكتب باكستان لإلحصاء )حضرها و 

 .BCI.BCIوكيفية بناء  BCI( بما في ذلك كيفية اختيار مؤشرات لBCIاألعمال ) دورة

xiv. دورة تدريبية حول "إحصاءات القوى العاملة" في أفغانستان 

نظم املركز دورة تدريبية حول "إحصاءات القوى العاملة في املنظمة الوطنية املركزية لإلحصاءات في 

. قدمت الدورة السيدة سعيدة هاشم، خبيرة من دائرة 2012أكتوبر  22-22أفغانستان، في الفترة من 

( ماليزيا، وحضرها أعضاء هيئة التدريس ذات الصلة في املنظمة الوطنية املركزية DOSاإلحصاءات العامة )

 لإلحصاءات في أفغانستان.

xv. دورة تدريبية حول "جداول االستخدام والعرض و املدخالت واملخرجات" في ماليزيا 

دورة تدريبية حول "جداول االستخدام والعرض و املدخالت واملخرجات" في دائرة اإلحصاءات العامة نظم املركز 

(DOS ماليزيا، خالل الفترة من )قدم الدورة السيد محمد كوال، خبير من معهد اإلحصاء 2012أكتوبر  19-12 .

 رها من الوكاالت.( وغيDOSموظفا من دائرة اإلحصاءات العامة ) 42التركي )تركستات(، وحضرها 

 (OIC-AgriCaBبرنامج بناء القدرات في الزراعة ملنظمة التعاون اإلسالمي  ) .1

i. في املوزمبيق "دورة تدريبية حول "الهندسة الزراعية: إدارة املحاصيل 

-دورة تدريبية حول "الهندسة الزراعية: إدارة املحاصيل" في معهد موزامبيق للقطن في مابوتو املركز نظم 

. وقدم الدورة الدكتور سعيد عبد التواب فرج حمودة؛ خبير من 2014يناير  12إلى  12موزامبيق، في الفترة من 

 من القطاع العام والخاص. مركز البحوث الزراعية في مصر، وشارك فيها باحثون ومهندسون زراعيون وفنيون 

ii. دورة تدريبية حول " الهندسة الزراعية: حراثة التربة "في أوغندا 

-( في كامباالCDOدورة تدريبية حول "الهندسة الزراعية: حراثة التربة" في مؤسسة تنمية القطن )املركز  نظم

عبد القادر العواد؛ خبير من هيئة . وقدم الدورة البروفيسور شيخ الدين 2014يناير  12-12أوغندا في الفترة من 

 ألوغندا. CDOعاملا يتعاملون مع إنتاج القطن في  18( في السودان، وحضرها ARCاألبحاث الزراعية )

iii. دورة تدريبية حول "الهندسة الزراعية: الدورة الزراعية" في املوزمبيق 

-معهد موزامبيق للقطن في مابوتودورة تدريبية حول "الهندسة الزراعية: الدورة الزراعية" في  املركز نظم 

. وقدم الدورة الدكتور سعيد عبد التواب فرج حمودة؛ خبير من 2014يناير  18إلى  12موزامبيق، في الفترة من 

 مركز البحوث الزراعية في مصر، وشارك فيها باحثون ومهندسون زراعيون وفنيون من القطاع العام والخاص.

iv. ل: زراعة املحاصيل الصالحة للزراعة" في السوداندورة تدريبية حول "زراعة املحاصي 
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دورة تدريبية حول "زراعة املحاصيل: زراعة املحاصيل الصالحة للزراعة" في وزارة الزراعة والري  املركز نظم 

. وقدم الدورة الدكتور محمد عجيل عباس؛ خبير من وزارة الزراعة 2014يناير  41-29للجمهورية السودانية في 

 العراقية، وحضرها حوالي خمسة وعشرون عاملا ومزارعا وضابطا.

v. في  "والسمكيةواملستقبل املنظور للزراعة والثروة الحيوانية  ول "الوضع الراهنورشة عمل ح

 الصومال

( ووكالة التعاون والتنمية التركية )تيكا(، ESAFED) لبحر إيجة للصحةنظم املركز، بالتعاون مع االتحاد الدولي 

فبراير  2-2والسمكية" بتاريخ الوضع الراهن واملستقبل املنظور للزراعة والثروة الحيوانية ورشة عمل حول "

تهدف ورشة العمل إلى لفت االنتباه إلى عملية اإلنتاج  في مقديشو، جمهورية الصومال االتحادية. 2014

يب، وتوفير البنية الغذائي في الصومال، ورفع الوعي حول هذا املوضوع للجهات ذات الصلة من خالل التدر 

تم التحتية للتدريب الالزم، ودعم املحاضرين وطالب كليتي الطب البيطري والزراعة من خالل تقاسم املعرفة. 

في ورشة العمل من قبل تسعة أكاديميين مختارين من مختلف جامعات تركيا وحضر الحلقات الدراسية  تقديم

شخصا من  82سفراء، و و ، الصومالي املوارد الطبيعية عبد الرزاق محمد عمر، وزيرسعادة السيد  الورشة

بينهم اساتذة وطالبا من كليات الزراعة والطب البيطري في الصومال، أطباء البيطريين وممثلي الشركات 

 الصغيرة واملتوسطة ومنظمات املجتمع املدني.

vi. في لبنان "دورة تدريبية حول " إدارة األراض ي: تحليل التربة ورسم الخرائط 

دورة تدريبية حول " إدارة األراض ي: تحليل التربة ورسم الخرائط" في وزارة الزراعة اللبنانية، في  املركز نظم 

. وقدم الدورة السيدة فاتنة رشيد عبد اللطيف؛ خبيرة من وزارة الزراعة العراقية، 2014فبراير  2-2الفترة من 

اعي والتدريب في وزارة الزراعة اللبنانية، باإلضافة إلى وحضرها السيد محمد أبو داهر، رئيس دائرة التعليم الزر 

 علماء، وزراعيين، وموظفين.

vii.  دورة تدريبية حول "خبراء اإلرشاد الزراعي في الدول األعضاء في منظمة االتعاون اإلسالمي" في

 تركيا

 (IDBمية )نظم املركز بالتعاون مع األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتن
ً
 تدريبيا

ً
، برنامجا

في أزمير،  2014مايو  24-21لخبراء اإلرشاد الزراعي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في الفترة 

، وكذلك اإلسالمي التعاون دولة عضو في منظمة  18مندوبون من برنامج التدريب حضر الجمهورية التركية. 

وقدم (، FAOالخاص بما في ذلك منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )ممثلي املنظمات الدولية والقطاع 

القطرية لبلدانهم في سياق اإلرشاد الزراعي. واشتمل البرنامج التدريبي أيضا   تقاريرالممثلو البلدان األعضاء 

يرية مقاطعة املناقشات النظرية والتقنية على أحدث التطورات في اإلرشاد الزراعي وزيارات ميدانية إلى مد
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( TAYEMإزمير، وزارة األغذية والزراعة والثروة الحيوانية في تركيا، ومركز تدريب االرشاد الزراعي أثناء الخدمة )

 في أيدين، جمهورية تركيا.

viii. دورة تدريبية حول "تربية وتحسين نباتات القمح بغرض زيادة اإلنتاجية" في قطر 

يونيو  2-2نظم املركز دورة تدريبية حول "تربية وتحسين نباتات القمح بغرض زيادة إنتاجية" في قطر في الفترة 

. قدم الدورة الدكتور أمين دونميز، رئيس قسم التربية، معهد البحوث املركزي للمحاصيل الحقلية، وزارة 2014

الصلة من وزارة  العلماء واملهندسين الزراعيين ذوي  بمشاركة من التركية،األغذية والزراعة والثروة الحيوانية 

 البيئة في قطر.

ix. دورة تدريبية حول "إدارة الثروة الحيوانية: تربية وتحسين املاشية" في بروناي 

يونيو  22-22 الفترة " في بروناي فيإدارة الثروة الحيوانية: تربية وتحسين املاشيةدورة تدريبية حول "نظم املركز 

معهد البحوث املركزي ، والعلفقسم تغذية الحيوان  ةن، رئيسايمة سما الدورة الدكتور  تقدم .2014

العلماء واملهندسين بمشاركة من للمحاصيل الحقلية، وزارة األغذية والزراعة والثروة الحيوانية التركية، 

 بروناي. ،االبتدائيةالصناعة واملوارد وزارة دائرة الزراعة واألغذية الزراعية،  في الصلة الزراعيين ذوي 

 (OIC-CTPالبرنامج التدريبي على القطن ملنظمة التعاون اإلسالمي )  .2

i. دورة تدريبية حول "تكنولوجيا األلياف: التلوث" في توغو 

في  (NSCT) دورة تدريبية حول "تكنولوجيا األلياف: التلوث" في شركة القطن الجديدة للتوغو املركز نظم 

. وقدم هذه الدورة السيد بابا فاتا نديي، خبير من جمعية تنمية 2012ديسمبر  22-20أتكبامي، توغو، في 

في السنغال، وحضرها علماء يتعاملون مع إنتاج القطن لشركة القطن الجديدة  (SODEFITEX) املنسوجات

 .(NSCT) للتوغو

ii. دورة تدريبية حول "وقاية النبات: األمراض والحشرات" في باكستان 

دورة تدريبية حول "وقاية النبات: األمراض والحشرات" في معهد بحوث القطن، معهد البحوث نظمت املركز 

. قدم الدورة الدكتور كامل عبد السالم عز 2014يوليو  11-09الزراعية أيوب، فيصل آباد، باكستان، في الفترة 

ت، مركز البحوث الزراعية، الدين، الخبير في علم االمراض النباتية الجزيئية من معهد بحوث أمراض النباتا

من علماء الحمائية الزراعية في التعامل مع إنتاج القطن في معهد البحوث الزراعية أيوب.  40مصر، وحضرها 

 وفي سياق هذا البرنامج، استقبل علماء باكستانيين في داخل مجال التدريب العملي.

iii.  باكستاندورة تدريبية حول "تحسين الجودة: جودة البذور واإلعداد" في 
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نظمت مركز أنقرة دورة تدريبية حول "تحسين الجودة: جودة البذور واإلعداد" في املعهد املركزي للبحوث القطن 

( في CTPوملتان، باكستان، في إطار البرنامج التدريبي و القطن منظمة املؤتمر اإلسالمي )منظمة املؤتمر اإلسالمي و

سومر، باحث في محطة بحوث القطن، قسم  Oncanدكتور فريد م. قدم الدورة ال 2014يوليو  40-28الفترة 

من األلياف وتكنولوجيا البذور، نازيلي، تركيا بمشاركة الباحثين واملدربين من املعهد املركزي لبحوث القطن من 

 باكستان. في سياق برنامج التدريب، تلقى الباحثين الباكستانيين في داخل مجال التدريب العملي.

 (Environment-CaB)ناء القدرات في البيئة برنامج ب .4

i. دورة تدريبية حول "إدارة املوارد املائية" في أذربيجان 

دورة تدريبية حول "إدارة املوارد املائية" في وزارة البيئة واملوارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان، يومي  املركز نظم 

. وقدمت الدورة السيدة صليحة ديرمنجيولو، خبيرة من وزارة الغابات والشؤون املائية 2014فبراير  2-2

ت مثل شركات املساهمة املشتركة مشاركا من مختلف الهيئا 22للجمهورية التركية، وحضرها ما يقرب من 

(JSCs.أزرسو وتحسين األراض ي واقتصاد املياه ) 

 (CB-CaB)برنامج بناء القدرات في البنوك املركزية  .5

i. برنامج تدريبي حول "نمذجة االقتصاد الكلي" في كازاخستان 

 22-21ستاني في الفترة من برنامجا تدريبيا حول "نمذجة االقتصاد الكلي" في البنك الوطني الكازاخ املركز نظم 

في إطار برنامج بناء القدرات في البنوك املركزية ملنظمة التعاون اإلسالمي. وقدم الدورة السيد  2012نوفمبر 

 حسين شايري أكزيزن؛ خبير في البنك املركزي التركي وحضرها األعضاء املعنيون في البنك الوطني الكازخستاني.

ii. لتضخم" في البنك املركزي لجمهورية أذربيجانبرنامج تدريبي حول "استهداف ا 

 21-19برنامجا تدريبيا حول "استهداف التضخم" في البنك املركزي لجمهورية أذربيجان في الفترة  املركز نظم 

، في إطار برنامج بناء القدرات في البنوك املركزية ملنظمة التعاون اإلسالمي. وقدمت هذه الدورة 2012ديسمبر 

اء املعنيين في البنك املركزي لجمهورية السيدة نيزليهان كايا؛ خبيرة في البنك املركزي التركي بمشاركة األعض

 أذربيجان.

iii.  دورة تدريبية حول "إدارة املخاطر في الخدمات املصرفية اإلسالمية" في البنك املركزي لجمهورية

 تركيا
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نظم املركز دورة تدريبية حول "إدارة املخاطر في الخدمات املصرفية اإلسالمية" في البنك املركزي لجمهورية تركيا 

. قدم الدورة السيد رفقي إسماعيل، الخبير في بنك اندونيسيا بمشاركة خبراء 2014يونيو  2-4رة في الفت

 مختصين من البنك املركزي لجمهورية تركيا.

iv. دورة تدريبية حول "االستقرار املالي" في البنك املركزي لجمهورية أذربيجان 

يونيو  21-19ك املركزي لجمهورية أذربيجان في الفترة نظم املركز برنامجا تدريبيا حول "االستقرار املالي" في البن

. قدم الدورة السيد محمد أناي، الخبير في البنك املركزي لجمهورية تركيا بمشاركة األعضاء ذوي الصلة 2014

 من البنك املركزي لجمهورية أذربيجان.

v. دورة تدريبية حول "إدارة املخاطر" في البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان 

 14-12نظم املركز دورة تدريبية حول "إدارة املخاطر" في البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان في الفترة 

. قدم الدورة السيد سوات أيدين، نائب املدير، قسم إدارة املخاطر في البنك املركزي لجمهورية 2014أغسطس 

 ستان.تركيا بمشاركة األعضاء املعنيين من البنك الوطني لجمهورية قيرغيز 

vi.  دورة تدريبية حول "إدارة املخاطر في املؤسسات املالية اإلسالمية" في البنك الوطني لجمهورية

 كازاخستان

نظم املركز دورة تدريبية حول "إدارة املخاطر في املؤسسات املالية اإلسالمية" في البنك الوطني لجمهورية 

السيد عبد الصمد، مستشار الشريعة، مركز الهدى  . قدم الدورة2014كازاخستان في نوفمبر تشرين الثاني عام 

للدراسات املصرفية واالقتصاد اإلسالمي في باكستان بمشاركة األعضاء ذوي الصلة من البنك الوطني لجمهورية 

 كازاخستان.

vii. دورة تدريبية حول "ميزان املدفوعات" في اليمن 

بنك املركزي اليمني في جمهورية اليمن في نوفمبر سيننظم املركز برنامجا تدريبيا حول "ميزان املدفوعات" في ال

 .2014تشرين الثاني 

 (SEP)برنامج بناء القدرات في األسواق املالية  .6

i. دورة تدريبية حول "األدوات املالية اإلسالمية" في سلطنة عمان 

املالية اإلسالمية" في (، دورة تدريبية حول "األدوات AFEنظم سيسريك بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية )

 2014مارس  2-2( في OIC-SEPإطار برنامج بناء القدرات ملنظمة التعاون اإلسالمي حول أسواق األوراق املالية )
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في مسقط، سلطنة عمان. وقدم هذه الدورة السيد أجونج بايو بوروكو؛ مدير في إدارة عمليات النقد في بنك 

 سات األعضاء في اتحاد البورصات العربية.إندونيسيا، وشارك فيها خبراء من املؤس

 (CA-CABبرنامج بناء القدرات لسلطات املنافسة ) .7

i. دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في اندونيسيا 

نظم املركز، بالتعاون مع هيئة املنافسة لجمهورية تركيا، دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في 

في جاكرتا، اندونيسيا. قدمت الدورة من قبل كل من السيدة شريفة دامت كايا،  2014أبريل  22-22الفترة 

ئة املنافسة لجمهورية تركيا وحضر الدورة املنافسة، في هيخبير أول في خبيرة منافسة، والسيدة إبرو أوزتورك، 

 العديد من الخبراء من لجنة املنافسة األندونيسية.

ii. دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في ألبانيا 

نظم املركز، بالتعاون مع هيئة املنافسة لجمهورية تركيا، دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في 

في تيرانا، ألبانيا. قدم الدورة كل من السيد أوميت نيروز أوزدمير، خبير في املنافسة،  2014مايو  12-12الفترة 

والسيد علي أنوز، خبير أول في املنافسة، في هيئة املنافسة لجمهورية تركيا، وحضر الدورة العديد من الخبراء 

 من هيئة املنافسة األلبانية.

iii. "في باكستان دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة 

نظم املركز، بالتعاون مع هيئة املنافسة لجمهورية تركيا، دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة في الفترة 

في إسالم أباد، باكستان. وقد حضر الدورة عدد من الخبراء من لجنة املنافسة من  2014يونيو  18-20

 باكستان.

iv. "في بنغالديش دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة 

نظم املركز، بالتعاون مع هيئة املنافسة لجمهورية تركيا، دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في 

في داكا، بنغالديش. حضر الدورة العديد من كبار املسؤولين في حكومة بنغالديش  2014يونيو  40-28الفترة 

 (.IPAGالحكم )وممثلين عن القطاع الخاص ومعهد السياسات والدعوة و 

v. دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في السودان 

في الخرطوم، السودان. قدم  2014يونيو  2-4نظم املركز دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في الفترة 

ضر الدورة الدورة السيد رستم عمر، رئيس قسم التحقيقات والبحوث القانونية في هيئة املنافسة املصرية، وح

 العديد من الخبراء من وزارة التجارة، جمهورية السودان.
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vi. دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في الكاميرون 

في ياوندي، الكاميرون.  2014أكتوبر  40-28نظم املركز دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في الفترة 

التحقيقات والبحوث القانونية في هيئة املنافسة املصرية، وحضر قدم الدورة السيد رستم عمر، رئيس قسم 

 الدورة العديد من الخبراء من وزارة التجارة، جمهورية الكاميرون.

 (IbnSina-HCaB)برنامج ابن سينا لبناء القدرات في الصحة  .1

i. دورة تدريبية حول "طب طوارئ األطفال" في مقديشو، الصومال 

( ووكالة التعاون والتنمية التركية )تيكا(، ESAFEDبالتعاون مع االتحاد الدولي لبحر إيجة للصحة ) املركز نظم 

في مقديشو، جمهورية الصومال.  2014يناير  41-2012نوفمبر  1برنامج تدريبي حول "طب طوارئ األطفال" في 

مة والطفل بقيصري، الجمهورية وقدم الدورة التدريبية الدكتور لقمان شام، طبيب أطفال في مستشفى األمو 

 التركية.

ii. دورة تدريبية حول "جراحة املناظير" في أسيوط، مصر 

( وجامعة أسيوط املصرية، دورة تدريبية ESAFEDبالتعاون مع االتحاد الدولي لبحر إيجة للصحة ) املركز  نظم

. 2014فبراير  10-02الفترة من حول "جراحة املناظير" في جامعة أسيوط في أسيوط، جمهورية مصر العربية في 

وقدم الدورة األستاذ املساعد سيدا أرس كايا والدكتور الجراح كنان جان جيالن، والسيدة منور أولوتاس، 

 وحضر الدورة الجراحون املمارسون في جامعة أسيوط.

iii. مالستشفيات ومرافق الرعاية الصحية "، تركيا دورة تدريبية حول "إدارة 

 إدارة(، بتنظيم دورة تدريبية حول "ESAFEDبالتعاون مع االتحاد الدولي لبحر إيجة للصحة )قام املركز، 

في أزمير، الجمهورية التركية.  2014مايو  2 - 2014أبريل  24مالستشفيات ومرافق الرعاية الصحية" في الفترة 

ن. انتهت الدورة بمراسم توزيع وقد تم تنظيم هذا البرنامج التعليمي ملدراء عامين من عدة مستشفيات في اليم

شهادة املشاركة من قبل البروفيسور صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة )سيسريك(، والدكتور علي 

 ومنسق املشروع. ESAFEDإيرافول، عضو مجلس 

iv. برنامج التدريب على "التعرف على والوقاية من مرض السكري" في نيجيريا 

لصحة، برنامجا تدريبيا حول "التعرف على والوقاية من مرض األناضول الدولي لاتحاد بالتعاون مع نظم املركز، 

. قدم 2014يونيو  02-01جمهورية نيجيريا االتحادية في لوطني للتعليم التقني في كادونا، السكري" في املجلس ا

 .ةباإلتحاد األناضول الدولي للصح الدورة الدكتور مصطفى بيلجي، أخصائي طبي الداخلية
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v. برنامج تدريب لألطباء من مالي في تركيا 

(، ESAFEDنظم املركز بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية )تيكا( واالتحاد الدولي لبحر إيجة للصحة )

يوليو وحتى  12( في مالي، وذلك في الفترة من (USTTBكلية الطب  -برنامج تدريبي لتسعة أطباء من جامعة باماكو 

في أزمير، الجمهورية التركية. وعقدت الدورة التدريبية في عدة مستشفيات تدريبة و بحثية  2014 سبتمبر 22

 معتمدة من قبل وزارة الصحة في جمهورية تركيا.

vi. دورة تدريبية لألطباء واملساعدين من الكاميرون في تركيا 

(، ESAFEDواالتحاد الدولي لبحر إيجة للصحة )نظم املركز، بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية )تيكا( 

في الكاميرون في الفترة من  Ngaundereدورة تدريبية لطبيبين وأربعة مساعدين من املستشفى الطبية الحكومية 

في أنطاليا، الجمهورية التركية. عقدت الدورة التدريبية في عدة  2014نوفمبر  12أغسطس املاض ي وحتى  12

 بحثية معتمدة من قبل وزارة الصحة في جمهورية تركيا.مستشفيات تدريبة و 

 (IMTPبرنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئيس ي ) ج.

هو برنامج مشترك بين مركز أنقرة ومركز الفنون ودورات و مج بلدية إسطنبول للمدرب الرئيس ي؛ برنايوفر 

مجانية مكثفة ومستمرة و دورات تدريبية ، (İSMEK)التدريب املنهي املحلية التابع لبلدية إسطنبول الكبرى 

 تحت فئات مختلفة. في شتى املواضيع و للمدربين الرئيسيين من الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، 

i.  تلقى مدربون رئيسيون من أذربيجان شهادةİMTP 

(، تلقى مجموعة مكونة من ثمانية مدربين رئيسيين من IMTPفي إطار برنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئيس ي )

م في 2012نوفمبر  12-12خالل الفترة ما بين  ISMEKمختلف املدارس املهنية في جمهورية أذربيجان تدريبا في 

في  ISMEKتركيا. وتلقى املدربون الرئيسيون من أذربيجان تدريبات في عدد من املراكز التدريبية ل -إسطنبول 

ول املوضوعات التالية: "خياطة املالبس النسائية"، و"مصمم مساعد للمالبس النسائية" و"كريم إسطنبول ح

البرنامج التدريب ملدة ستة أيام وتم منح شهادات  İSMEKكيك والبسكويت والحلويات". وقد استضاف 

 للمشاركين.

ii.  تلقى مدربون رئيسيون من السنغال شهادةİMTP 

رئيسيين من مختلف املدارس املهنية من جمهورية السنغال تدريبا في مركز  تلقى مجموعة من ثمانية مدربين

( TIKAبدعم من وكالة التنمية والتعاون الدولي التركية ) (İSMEK) دورات الفن والتدريب املنهي لبلدية إسطنبول 

نغاليون تدريبات وتلقى املدربون الرئيسيون الس .في إسطنبول، تركيا 2012ديسمبر  2 -نوفمبر 22في الفترة من 
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األيام الستة للبرنامج التدريبي وقدمت  ISMEKحول مواضيع "إيبرو الرخامي" و"فيلوغرافيا". واستضاف 

 الشهادات للمشاركين.

iii.  تلقى مدربون رئيسيون من مصر شهادةİMTP 

با في مركز تلقى مجموعة من ثمانية مدربين رئيسيين من مختلف املدارس املهنية من جمهورية مصر العربية تدري

 وذلك في إطار برنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئيس ي (İSMEK) دورات الفن والتدريب املنهي لبلدية إسطنبول 

(İMTP)  وتلقى املدربون الرئيسيون املصريون  .في إسطنبول، تركيا 2014فبراير  22-12ملركز أنقرة في الفترة من

في إسطنبول حول مواضيع "آلة التطريز" و"خياطة املالبس  ISMEKتدريبات في عدد من املراكز التدريبية ل 

 األيام الستة للبرنامج التدريبي وقدمت الشهادات للمشاركين. ISMEKالخارجية للمرأة". واستضاف 

iv.  تلقى مدربون رئيسيون من غينيا شهادةİMTP 

الغينية تدريبا في مركز تلقى مجموعة من أربعة مدربين رئيسيين من مختلف املدارس املهنية من الجمهورية 

 .في إسطنبول، تركيا 2014مارس  12-11في الفترة من  (İSMEK) دورات الفن والتدريب املنهي لبلدية إسطنبول 

 ISMEKوتلقى املدربون الرئيسيون الغينيون تدريبات حول مواضيع "ألومنيوم" و"تزيين الخشب". واستضاف 

 ادات للمشاركين.األيام الستة للبرنامج التدريبي وقدمت الشه

v.  تلقى مدربون رئيسيون من الكاميرون شهادةİMTP 

تلقى مجموعة من ثمانية مدربين رئيسيين من مختلف املدارس املهنية من جمهورية الكاميرون تدريبا في مركز 

وبدعم  .في إسطنبول، تركيا 2014يونيو  08-04في الفترة  (İSMEK) دورات الفن والتدريب املنهي لبلدية إسطنبول 

 من البك اإلسالمي للتنمية.

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

i. االجتماع الثاني لشبكة الصحة والسالمة املهنية بمنظمة التعاون اإلسالمي(OIC-OSHNET)  

( OIC-OSHNETاإلسالمي )نظم سيسريك االجتماع الثاني لشبكة الصحة والسالمة املهنية بمنظمة التعاون 

التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماع   (DGOHS)بالتعاون مع املديرية العامة للصحة والسالمة املهنية

وحضر االجتماع خبراء في الصحة والسالمة  .في أنقرة، تركيا 2014مارس  02-02، في الفترة من (MoLSS)التركية 

اون اإلسالمي. واعتمد االجتماع عددا من التوصيات بشأن إنشاء فريق دولة عضو في منظمة التع 12املهنية من 

، OSHNET، وتعزيز بوابة 2019-2012للفترة من  OSHNETعمل للعمل على خطة عمل لخمس سنوات ل

وإعداد املالمح القطرية. وكجزء من البرنامج، زار املشاركون  OIC-OSHNETوتعيين نقاط االتصال الوطنية ل 

(، وقسم مراقبة األسواق وشهدوا اختبار ملختلف معدات PPEار ملعدات الحماية الشخصية )مرافق االختب
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 على القرار الذي أتخذ خالل اإلجتماع، فقد بادر املركز  في أنقرة. DGOHSالوقاية الشخصية في 
ً
نشأ بإوبناءا

التواصل وزيادة  من أجل تسهيل OIC-OSHNETمجموعة البريد اإللكتروني بين نقاط االتصال الوطنية ل 

 فعالية لشبكة.

 (SDYE) برنامج تنمية املهارات من أجل تشغيل الشباب  ه.

( هو مبادرة من مركز أنقرة )سيسرك( في إطار برنامج SDYEبرنامج تنمية املهارات من أجل تشغيل الشباب )

من أجل املساهمة في حل مشكلة البطالة من  OIC-VE التعليم املنهي والتدريب في منظمة التعاون اإلسالمي 

 خالل تحسين املهارات الالزمة لسوق العمل الحالي.

i.  املرحلة الثانية من "مشروع تنمية املهارات من أجل تشغيل الشباب (SDYE) زيارة ميدانية في :"

 الكاميرون

كمرحلة ثانية من مشروع "تنمية املهارات لتشغيل الشباب"، تم تنظيم زيارة ميدانية من قبل مركز األبحاث 

اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك( بالشراكة مع البنك اإلسالمي 

السلع التركي، ووكالة التشغيل التركي ، ووزارة التربية الوطنية واتحاد غرف التجارة وتبادل (IDB)للتنمية 

في ياوندي، جمهورية  2012ديسمبر  4 -نوفمبر  28، في الفترة من (TOBB-ETU) وجامعة االقتصاد والتجارة 

الكاميرون. وزارت بعثة مشتركة مؤلفة من أعضاء من املؤسسات املشار إليها أعاله الوزارات املعنية واملنظمات 

لحكومية واملؤسسات العامة واملدارس املهنية واملؤسسات من أجل تحديد املجاالت الخاصة واملنظمات غير ا

وخالل الزيارة امليدانية،  ."  في الكاميرون10املحتملة للتدخل وتقييم إمكانية تطبيق املشروع التركي "مهارة 

خريطة الطريق وضعت "خارطة الطريق" من خالل عملية تعاونية شارك فيها جميع أصحاب املصلحة. وتتكون 

من مرحلتين حيث تم شرح كل خطوة بالتفصيل. املرحلة األولى، تتضمن املرحلة األولية بما في ذلك الدراسة 

األولية وإعداد املسوح، والتدريب على تحليل سوق العمل، وإجراء تحليل سوق العمل وتقييم االحتياجات. 

لحة في هذا املشروع لتحديد خارطة الطريق وبعد تنفيذ املرحلة األولى، سيتم جمع جميع أصحاب املص

 " وبناء قدرات نظام التعليم املنهي في الكاميرون. 10للمرحلة الثانية في نقل "مهارة 

 (OIC-PAPالتخفيف من حدة الفقر ملنظمة التعاون اإلسالمي ) برنامج و.

شرع مركز أنقرة بوضع برنامج  ، OIC-VETفي إطار برنامج التعليم والتدريب املنهي ملنظمة التعاون اإلسالمي

( ليكون له دور أكثر نشاطا وحيوية في تنسيق OIC-PAPالتخفيف من حدة الفقر ملنظمة التعاون اإلسالمي )

جميع األنشطة املستقبلية املمكنة، والدورات التدريبية، وبرامج بناء القدرات، والبحوث وغيرها من األنشطة 

 فقر في البلدان األعضاء.املتعلقة بموضوع التخفيف من حدة ال

i. دورة تدريبية حول "استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر" في تركيا 
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(، دورة BAPPENASنظم املركز، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتخطيط اإلنمائي في جمهورية إندونيسيا )

الفقر في منظمة  تدريبية حول "استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر" في إطار برنامج التخفيف من حدة

في أنقرة، تركيا. قدم الدورة الدكتور املالكي، نائب  2014مايو  12-12( في الفترة OIC-PAPالتعاون اإلسالمي )

مدير إدارة برنامج التخفيف من حدة الفقر، وحضره العديد من الخبراء من وزارة األسرة والسياسات 

 االجتماعية من جمهورية تركيا.

ii.  مبتكرة للحد من الفقر وتمكين الفقراء" ورشة عمل حول "حلول 

التركية )تيكا( والتنسيق التعاون ووكالة ( ISFDنظم املركز بالتعاون مع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )

، في أنقرة، 2014يونيو  28-22ورشة عمل حول "حلول مبتكرة للحد من الفقر وتمكين الفقراء"، في الفترة 

عالي  يينقتصادت الورشة بمشاركة خبراء إعقدو  بأنقرة.ركز املالجمهورية من تركيا. وقد أقيمت الورشة في مقر 

 في منظمة التعاون اإلسالمي.  22تلفة من مديرين، وخبراء من وزارات مخومتوسطي املستوى، و 
ً
 عضوا

ً
بلدا

-Jالفقر )للحد من عبد اللطيف جميل مختبر وكانت هناك أيضا املؤسسات الدولية العاملة في مجال الفقر مثل 

PAL( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،)(، منظمة األغذية والزراعة )الفاوIFAD واملعهد الدولي لبحوث ،)

( وأوكسفام ومبادرة تقييم األثر اإلنمائي للبنك الدولي )الدايم(، بنك الخرطوم IFPRIالغذائية ) السياسات

(، الوكالة الوطنية للتخطيط اإلنمائي، والبنك تنمية االقتصادية ADB)البنك املركزي(، بنك التنمية اآلسيوي )

حيث (، ESAFEDبحر إيجة للصحة )لواالتحاد الدولي لصحة األناضول الدولي لاتحاد رف(، و العربية )املص

األفكار  وتبادل طرحتم نماذجها الناجحة واملبتكرة في مجال الحد من الفقر، وكذلك، قدمت هذه املؤسسات 

 حول أفضل السبل لدمج وتكرار هذه النماذج على أساس مستدام.

 مبادرة مركز أنقرة للتحرر من التبغ في منظمة التعاون اإلسالمي ز.

التحرر من التبغ في منظمة التعاون اإلسالمي هي مبادرة جديدة ملركز أنقرة تعاطيا مع انتشار وباء التبغ في الدول 

األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. وتهدف هذه املبادرة إلى تعزيز نهج منظمة التعاون اإلسالمي على نطاق 

ول األعضاء في املنظمة. وتركز هذه املبادرة على البرامج منسق للحد من انتشار هذا الوباء والسيطرة عليه في الد

وتنفيذ استراتيجيات  تطوير التدريبية وورش العمل والزيارات الدراسية وبرامج بناء القدرات من أجل تسهيل 

 ملكافحة التبغ في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. مستدامة وطنية

i.  في اندونيسيا حركة مكافحة التبغ للشباب والكبار 

 بعنوان "مكافحة التبغ للشباب والكبار" ملدة عامين في يونيو 
ً
في اندونيسيا في  2014أطلق مركز أنقرة مشروعا

شراكة مع جمعية نهضة والعلماء، وهي أكبر منظمة مجتمع مدني في اندونيسيا، بهدف تعزيز صحة االندونيسيين 

إلى بناء الوعي حول خطر التدخين والتعرض الالإرادي )السلبي(  من خالل برنامج مكافحة التبغ. ويهدف املشروع
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في حين تحقيق هذا الهدف، حيث أنه . كافة املؤسساتللتدخين، وخلق بيئة داخلية خالية من التدخين في 

وجماعات في سن املراهقة نموذجا يحتذى به بالنسبة للمجتمع.  في نهضة العلماءسؤولين تصبح جماعات امل

روع أيضا إلى تهيئة بيئات خالية من التدخين من خالل تنفيذ التنظيم في املدارس، كل من املدارس ويسعى املش

الداخلية اإلسالمية واملدارس العامة، وأيضا في املجتمعات املحلية، والتي يمكن أن تمنع األطفال والشباب 

الرعاية الصحية ب النهوض املشروع الىكما يهدف واملراهقين عن التدخين الالإرادي وثنيها للشروع في التدخين، 

بيئات خالية من دخان التبغ في أماكن للوصول الى ، وخاصة لدى املراهقينخالية من التدخين وتعزيز بيئة 

 يسهل الوصول إليها.

ii. ( أسئلة التبغ للمسوحTQSمؤتمر في جنيف ) 

حولى "مجموعة فرعية من األسئلة الرئيسية من املسح العالمي للتبغ بين البالغين"  TQSشارك املركز في مؤتمر 

( في CDC( ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )WHOالذي نظم تحت رعاية منظمة الصحة العاملية )

سية إلى تنسيق وتوحيد رصد املؤشرات الرئي TQS. وقد وضعت 2014أغسطس  14- 12جنيف، سويسرا في 

 22يتضمن قائمة من  TQSاملحددة ملكافحة التبغ في منظمة الصحة العاملية برنامج السياسات الست. مسح 

سؤاال يمكن دمجها في املسوحات الوطنية ودون الوطنية لتعزيز قابلية البيانات للمقارنة داخل البلدان على مر 

 الزمن.

iii.  زيارة دراسة في تركيا حول "سياسات مكافحة التبغ " لوفد الفلسطيني 

( زيارة دراسية لوفد من TAPDKنظم املركز، بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق التبغ التنظيمية لجمهورية تركيا )

في أنقرة، الجمهورية التركية، وذلك من  2014يوليو العام  02-02اللجنة الوطنية الفلسطينية ملكافحة التبغ في 

أجل تبادل أفضل املمارسات وتبادل الخبرات بشأن مكافحة التبغ قضايا. وخالل الزيارة ، زار الوفدالهيئة 

ركية، ووزارة الصحة التركية، وعيادة اإلقالع عن التدخين وكلية الطب في ، ووزارة املالية التTAPDKالتركية 

. ”121جامعة حاجتبة، الخط الساخن "آلو 
ً
 لوقف التدخين وكذلك زار الوفد مركز أنقرة أيضا

iv. ورشة التدريب اإلقليمية األولى ملكافحة التبغ والتجارة في مصر 

في القاهرة،  2014مارس  21-19في الفترة كافحة التبغ والتجارة عقدت ورشة العمل التدريبية اإلقليمية األولى مل

صلة سواء من منسقي ذوي (. وحضر ورشة العمل WHOنظمة الصحة العاملية )املكتب اإلقليمي ملفي مصر 

وزارة الصحة ووزارة التجارة في تونس، إيران، املغرب، فلسطين، األردن، لبنان، ليبيا، مصر، جيبوتي والسودان. 

، جونز هوبكنز ملكافحة التبغ التفاقية اإلطاريةلإقليم شرق املتوسط تحالف الورشة ممثلين عن حضر  كوكذل

 ممثلين عن مركز االتحاد اإلقليمي للشرق األوسط، و و ( JHSPHبلومبرج للصحة العامة )
ً
لقد حضر الورشة أيضا

 كمراقبين. )سيسريك(جامعة الدول العربية ومركز أنقرة 
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 الحكومة اإللكترونيةمبادرة  ح.

تم الشروع في تنفيذ مبادرة الحكومة اإللكترونية من قبل مركز أنقرة )سيسؤيك( عقب االجتماع األول ملجموعة 

يوليو  2-2( والتي نظمها املركز في OIC-eGovWGعمل منظمة التعاون اإلسالمي حول الحكومة اإلللكترونية )

2011  
ً
 للكومسيك. 22الصادر عن الدورة  28على القرار رقم في أنقرة، الجمهورية التركية بناءا

i.  في املوظفيناالجتماع األول لرؤساء وكبار ( املنظمات الوطنية للتسجيل املدنيNOCR )الدول  في

 اإلسالمي التعاون األعضاء في منظمة 

واملنظمة اإلسالمية للتربية قام املركز، بالتعاون مع املنظمة الوطنية للتسجيل املدني لجمهورية إيران اإلسالمية 

والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(، بتنظيم أول اجتماع لرؤساء وكبار املوظفين في املنظمات الوطنية للتسجيل 

في طهران،  2014أبريل  12-12( في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة من NOCRاملدني )

رات بشأن القضايا ذات الصلة بالسجل املدني وتمكين املشاركين في إيران. وركز االجتماع على آخر التطو 

االجتماع ملناقشة وتبادل الخبرات في سالمة وأمن الهوية الوطنية ونظم البطاقة الذكية. وكذلك تقاسم تجاربهم 

 ووجهات النظر بشأن املوضوعات الرئيسية املتعلقة بموضوع اإلجتماع.

 (OIC-ISIPن ملنظمة التعاون اإلسالمي )برنامج تدريب الطالب الدوليي ط.

يعمل برنامج تدريب الطالب الدوليين ملنظمة التعاون اإلسالمي، حاليا كبرنامج تدريبي معترف به دوليا من قبل 

جميع البلدان األعضاء باملنظمة في إطار منتدى األعمال الدولي، الذي يتم تنظيمه سنويا من قبل جمعية رجال 

والصناعيين املستقلين األتراك )املوسياد(، وذلك بهدف توفير االحتياجات التدريبية األساسية لطالب األعمال 

الجامعات في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. طور البرنامج تحت إطار برنامج التعليم املنهي والتدريب في منظمة 

أسواق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية ( بهدف تعزيز النزاهة والتقارب بين VET-OICالتعاون اإلسالمي )

القتصادات بلدان املنظمة من خالل زيادة املعرفة واملهارات لدى الطلبة الجامعيين على وشك الدخول إلى سوق 

 العمل.

i. )برنامج التدريب الداخلي للطالب بمركز أنقرة )سيسريك 

، والذي يقدم التدريب 2014عام بدأ مركز أنقرة )سيسريك( برنامج التدريب الجديد خالل فصل الصيف 

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

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

ك لتحسين مهاراتهم وخبرتهم في العمل في بيئة دولية. فترات التدريب متاحة التدريب العملي على الخبرة، وكذل

خالل كل فترة من السنة، والبرنامج مفتوح للطالب الذين هم من رعايا الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.
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 الدول اإلسالمية الصديقة للمسنين  ي.

i. الدول اإلسالمية الصديقة للمسنين""إستراتيجيات وخطط عمل  حول  الستشاري جتماع اإل ا 

 حول "إستراتيجيات DUNYAKنظم املركز، بالتعاون مع املجلس العالمي للشيخوخة )
ً
 استشاريا

ً
(، اجتماعا

، في أنقرة، الجمهورية التركية. وحضر 2014أغسطس  12وخطط عمل الدول اإلسالمية الصديقة للمسنين" في 

وأكاديميين من القطاعين العام والخاص والجامعات واملنظمات غير الحكومية. االجتماع خبراء رفيعي املستوى 

وكان الهدف الرئيس ي من االجتماع هو تبادل اآلراء واألفكار حول الوضع الحالي واآلفاق والتحديات التي تواجه 

طة العمل الشيخوخة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لغرض رسم مشروع االستراتيجية وخ

 بشأن السن في البلدان اإلسالمية الصديقة.

 مبادرة منظمة التعاون اإلسالمي ملدن التعلم ك.

i. "اإلجتماع التشاوري حول "مبادرة منظمة التعاون اإلسالمي ملدن التعلم 

سبتمبر عام  22نظم املركز أنقرة اجتماعا تشاوريا حول "مبادرة منظمة التعاون اإلسالمي ملدن التعلم"، يوم 

االجتماع التشاوري بمشاركة مديري التدريب والتعليم من  عقد، في مقره في أنقرة، الجمهورية التركية. 2014

طاعين العام والخاص والجامعات واملنظمات غير اإلدارات البلدية، خبراء رفيعي املستوى واألكاديميين من الق

املسماه الحكومية. وكان الهدف الرئيس ي من االجتماع هو تبادل اآلراء واألفكار حول املبادرة األخيرة ملركز أنقرة 

من أجل صياغة استراتيجية طويلة األجل وخطة عمل "مبادرة منظمة التعاون اإلسالمي ملدن التعلم"، وذلك 

 . اون فيما بين البلدان األعضاءتعزيز التعل

 برنامج التعلم اإللكتروني ل.

i.  م اإللكترونييللتعل 1 -إبن سينا إطالف مركز أنقرة )سيسريك( واليونسكو ملشروع 

، وهو االفتراض ي ابن سينا  عةحرم جامفي برنامج شراكة اليونسكو  )سيسريك( من ضمن مركز أنقرة كانقد ل

  12 بشراكةفي منطقة البحر األبيض املتوسط  أنش ئمشروع تعلم إلكتروني 
ً
في ابن سينا  إنطلق برنامج. بلدا

اليونسكو ومركز أنقرة وفي هذا الصدد، قامت . املشاركةبلدان بزيادة عدد ال شبكته عتوتوس 2002نوفمبر 

في تركيا وأذربيجان ودول آسيا  2-االفتراض ي ابن سينا  عةحرم جامبرنامج معا بتطوير مشروع )سيسريك( 

جامعة  12سيقوم املشروع جلب و الوسطى )كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان وأوزبكستان(. 

 إضافية إلى الشبكة.
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االفتراضية للعلوم هي ابن سينا، وجامعة ابن سينا  العاشر  عالم وفيلسوف القرن  اسمبرنامج لاولقد أخذ 

تدريب في التي أصبحت نموذجا للجودة لتعلم اإللكتروني في منطقة البحر األبيض املتوسط لشبكة معرفة 

االفتراضية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ستخدم جامعة ابن سينا تعلى االنترنت والتعليم للطالب.  املعلمين

 الجامعات.للمساعدة في تثقيف الطالب وتقاسم املهارات واملوارد ونتائج البحوث بين 

( هو تدريب املعلمين من أجل تحسين AVC II) 2-االفتراض ي ابن سينا  عةحرم جام برنامج الهدف الرئيس ي من

تدريب املعلمين لتطوير منهجيات جديدة  (AVC II)من خالل  سيتمحيث أنه نوعية التعليم في البلدان الشريكة. 

  املشروع. شاركة فيالبلدان املالعام للتعليم في للحصول على جودة أعلى في النظام 

 توزيع النشر و أنشطة ال .م

i. ( إنشاء حساب تويتر لبرنامج التعليم املنهي والتدريب في منظمة التعاون اإلسالميVET-OIC) 

-VETلبرنامج التعليم املنهي والتدريب في منظمة التعاون اإلسالمي )حساب تويتر  2014مارس  في أنشأ مركز أنقرة

OIC)  من أجل تسهيل تدفق املعلومات بشكل فعال وبناء شبكة نشطة فيما بين البلدان األعضاء في مجال

للحصول على  الرسمي @ OICVETحساب تويتر  تابعةمبدأت الدول األعضاء ولقد والتدريب. املنهي التعليم 

التعليم املنهي والتدريب في منظمة املتعلقة ببرنامج أحدث األخبار واملعلومات عن األحداث املاضية والقادمة 

 .https://twitter.com/oicvetمن خالل  (OIC-VETالتعاون اإلسالمي )

ii.  النشرة اإللكترونية للتعاون في مجال التدريب 

أنشطة  تقوم بنشر  )سيسريك(تعاون في مجال التدريب هي دورية نصف سنوية ملركز أنقرة للالنشرة اإللكترونية 

، و  VET-OICالتعليم املنهي والتدريب في منظمة التعاون اإلسالمي )التدريب والتعاون التقني في إطار برنامج 

النشرة  إعداد تم قدلاء. و العالقات بين املؤسسات ذات الصلة من الدول األعضتعزيز وتقوية إلى النشرة يهدف ت

ؤسسات التدريب و املهنيين في الدول م لكلإلكترونيا  هانشر  تمو  2014يوليو  في VOL.4 NO.1اإللكترونية 

النشرة اإللكترونية تشكل األعضاء وكذلك املنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة في جميع أنحاء العالم حيث 

فيما يتعلق بأنشطتها  حيث يمكنهم متابعة األخبار واألحداث التي جرتنقطة جذب لتلك املؤسسات و املهنيين 

التعليم املنهي والتدريب في منظمة التعاون اإلسالمي ببرنامج  املتعلقةاألخبار و األحداث  النشرة وفر تاملحدثة. و 

(VET-OIC) أفضل املمارسات  و أخبار مؤسسات التدريب ة األخرى ذات الصلة بما في ذلك واألنشطة التدريبي

  اإلسالمي على اإلنترنت . التعاون لتكون بمثابة دليل للمؤسسات األخرى املماثلة في الدول األعضاء في منظمة 

 

https://twitter.com/oicvet

