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 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميبرنامج التدريب والتعميم المهني لمبمدان 

(OIC-VET) 
 

 التقرير المرحمي
 

OIC-التقرير المرحمي لبرنامج التدريب والتعميم الميني لمدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي )ىذا  يعرض
VET،) حيث يركز بالخصوص عمى البرامج التدريبية  .برنامجتنفيذ الفي إطار  تم اتخاذىا لنشاطات التيممخصا با

-في أنقرة م2012 مايو 10-09الفترة  لمكومسيك في والعشرين ثامنةالانعقاد الدورة منذ  نفذتواألنشطة التي 
 .الجميورية التركية

I. يةالخمف 

 أربعة وثالثونبرنامج التدريب والتعميم الميني لمدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي يضم في الوقت الراىن، 
من قبل السمطات الوطنية المختصة في البمدان األعضاء بالمنظمة،  ترشيحيم، تم (NFPs) وطنيةنقطة اتصال 
بقاء الو تنفيذ البرنامج بشكل صحيح عمى المستوى الوطني وذلك بغرض  بوصفو  مع مركز أنقرة؛ مستمرالتواصل ا 

 .الجياز التنفيذي لمبرنامج

برنامج التعميم الميني والتدريب لمبمدان األعضاء في منظمة ل( MACمجنة المتابعة واالستشارة )عقد االجتماع الرابع لو 
 االجتماع نوفمبر في ياوندي، جميورية الكاميرون. واستضاف 28-26( في الفترة VET-OICالتعاون اإلسالمي )

 عضو ةدولة لثمانية عشر نقاط االتصال الوطنية مندوبو ( وحضره MINEFOPوزارة العمل والتكوين الميني والفني )
، IDBوحضر أيضا ممثمو المؤسسات المعنية في منظمة التعاون اإلسالمي، وىي: . في منظمة التعاون اإلسالمي

ICYEN ،IUT، SESRIC وشركاء ،VET-OICم، وى :ISMEK ،ISGUM ،MUSIAD ،TOBB ،ISKUR. 
سبل ووسائل التعاون في نطاق المشاريع  وناقشوا MACالتقدم المحرز منذ االجتماع الثالث لل المشاركون ضواستعر 

واعتمدوا عددا من القرارات الجارية والمخطط ليا في إطار برنامج التعميم والتدريب الميني لمنظمة التعاون اإلسالمي. 
االجتماع أيضا عمى المجاالت الممكنة والمشاريع ووافق .  MACوالتوصيات لمفترة القادمة وحتى االجتماع المقبل ل

 .المعززة من قبل نقاط االتصال الوطنية لمبرنامج لمنظر فييا وتنفيذىا

برامج فرعية إلى ثالث برامج رائدة منفذة  تغيرتمنظمة التعاون اإلسالمي، لفي إطار برنامج التعميم الميني والتدريب 
  (IMTP) وبرنامج بمدية إسطنبول لممدرب الرئيسي، ISIP)-(OICي لمطالب البرنامج التدريبي الدولمكتممة، وىي: 

بادر مركز أنقرة بوضع وقد . OSHNET)-(OIC وشبكة الصحة والسالمة المينية في منظمة التعاون اإلسالمي
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التعاون  التدريب والتعميم الميني لمدول األعضاء بمنظمةجديدة لبناء القدرات في إطار برنامج البرامج ال عدد من
واالتصاالت،  المعموماتتكنولوجيا  برنامج بناء القدرات فيو في الزراعة، برنامج بناء القدرات  :، وىياإلسالمي

ات لتشغيل الشباب في إطار البرنامج الفرعي ميار البرنامج تنمية و  ،الفقر من حدةتخفيف لموبرنامج بناء القدرات 
OICVET-)لمتدريب والتعميم الميني لمدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي حول التجارة واالقتصاد والمالية 

TEF،)  مجموعة العمل في التعامالت اإللكترونية مشروع و التعاون اإلسالمي، منظمة التحرر من التبغ في مبادرة و
 . الحكومية

 في إطار ىذه البرامج في القسم الثالث أدناه. األنشطة المنجزةتفاصيل ىذه  وستعرض
 

II. نقاط االتصال الوطنية (NFPs )برنامج التدريب والتعميم المهني لمدول األعضاء بمنظمة ل
 التعاون اإلسالمي

 ؛الوطنية لمبرنامج يانقاط اتصالقام مركز أنقرة باالتصاالت الالزمة مع الدول األعضاء بالمنظمة التي لم ترشح بعد 
، وذلك معمومات االتصال الخاصة بياعبر سمطاتيا الوطنية، وطمب منيا تحديد ىذه النقاط، وتزويد المركز بتفاصيل 

ونتيجة لذلك، زاد عدد نقاط االتصال الوطنية بشكل برنامج. مفي اجتماعات لجنة المتابعة واالستشارة ل التمثيل بمداني
 الوقت وحاليا لدى البرنامج أربعة وثالثون نقطة اتصال وطنية في الدول األعضاء التالية: مطرد مع مرور

 . السعودية25 . إيران13 . أفغانستان1
 .السنغال26 . العراق14 . أذربيجان2
 . سيراليون27 . األردن15 . البحرين3
 . السودان28 . ماليزيا16 . بنغالديش4
 . سوريا29 . جزر المالديف17 . بروناي5
 . توغو30 . موريتانيا18 . الكاميرون6
 . تونس31 . المغرب19 . جزر القمر7
 .تركيا32 . النيجر20 . الغابون8
 . اإلمارات العربية المتحدة33 . نيجيريا21 . غامبيا9

 . اليمن34 .سمطنة عمان22 . غينيا10
  . باكستان23 . غينيا بيساو11
  . قطر24 . إندونيسيا12
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III.  المنجزةاألنشطة 

-OIC)برنامج التعميم المهني والتدريب في البمدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي  .1
VET) 

 (IMTPبرنامج بمدية إسطنبول لممدرب الرئيسي ) .أ 

ىو برنامج مشترك بين مركز أنقرة ومركز الفنون ودورات التدريب و مج بمدية إسطنبول لممدرب الرئيسي؛ برنايوفر 
مجانية لممدربين الرئيسيين مكثفة ومستمرة و دورات تدريبية ، (İSMEK)الميني المحمية التابع لبمدية إسطنبول الكبرى 

 تحت فئات مختمفة. في شتى المواضيع و من الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، 

i. حول "تجارب  زيارة دراسيةISMEK "في التعميم الميني 

في التعميم الميني" بالتعاون مع مركز  ISMEKم، نظم مركز أنقرة زيارة دراسية حول "تجارب 2012يونيو  25في 
تركيا بمشاركة ممثمين من وزارة العمل والتدريب  -( في إسطنبولISMEKدورات المين والفن لبمدية إسطنبول )

وتمقى معمومات مفصمة عن األنشطة  ISMEK( في المممكة المغربية. وزار الوفد مختمف مراكز MEVTالميني )
 الحالية والمشاريع المنفذة.

ii.  تمقى مدربون رئيسيون من أذربيجان شيادةİMTP 

(، تمقى مجموعة مكونة من ثمانية مدربين رئيسيين من IMTPفي إطار برنامج بمدية إسطنبول لممدرب الرئيسي )
م في 2012نوفمبر  17-12خالل الفترة ما بين  ISMEKالمدارس المينية في جميورية أذربيجان تدريبا في  مختمف

في  ISMEKتركيا. وتمقى المدربون الرئيسيون من أذربيجان تدريبات في عدد من المراكز التدريبية ل -إسطنبول
مساعد لممالبس النسائية" و"كريم كيك  إسطنبول حول الموضوعات التالية: "خياطة المالبس النسائية"، و"مصمم

 البرنامج التدريب لمدة ستة أيام وتم منح شيادات لممشاركين. İSMEKوالبسكويت والحمويات". وقد استضاف 

iii.  تمقى مدربون رئيسيون من السنغال شيادةİMTP 

دريبا في مركز دورات تمقى مجموعة من ثمانية مدربين رئيسيين من مختمف المدارس المينية من جميورية السنغال ت
( في الفترة TIKAبدعم من وكالة التنمية والتعاون الدولي التركية ) (İSMEK) الفن والتدريب الميني لبمدية إسطنبول

وتمقى المدربون الرئيسيون السنغاليون تدريبات حول  .في إسطنبول، تركيا 2012ديسمبر  4 -نوفمبر 26من 
األيام الستة لمبرنامج التدريبي وقدمت الشيادات  ISMEKمواضيع "إيبرو الرخامي" و"فيموغرافيا". واستضاف 

 لممشاركين.
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iv.  تمقى مدربون رئيسيون من مصر شيادةİMTP 

ة من جميورية مصر العربية تدريبا في مركز تمقى مجموعة من ثمانية مدربين رئيسيين من مختمف المدارس الميني
 وذلك في إطار برنامج بمدية إسطنبول لممدرب الرئيسي (İSMEK) دورات الفن والتدريب الميني لبمدية إسطنبول

(İMTP)  وتمقى المدربون الرئيسيون  .في إسطنبول، تركيا 2013فبراير  25-17لمركز أنقرة في الفترة من
في إسطنبول حول مواضيع "آلة التطريز" و"خياطة  ISMEKالمصريون تدريبات في عدد من المراكز التدريبية ل 

 األيام الستة لمبرنامج التدريبي وقدمت الشيادات لممشاركين. ISMEKالمالبس الخارجية لممرأة". واستضاف 

v.  تمقى مدربون رئيسيون من غينيا شيادةİMTP 

تمقى مجموعة من أربعة مدربين رئيسيين من مختمف المدارس المينية من الجميورية الغينية تدريبا في مركز دورات 
وتمقى  .في إسطنبول، تركيا 2013مارس  17-11في الفترة من  (İSMEK) الفن والتدريب الميني لبمدية إسطنبول

األيام الستة  ISMEKمنيوم" و"تزيين الخشب". واستضاف المدربون الرئيسيون الغينيون تدريبات حول مواضيع "ألو 
 لمبرنامج التدريبي وقدمت الشيادات لممشاركين.

 (OIC-OSHNET)شبكة الصحة والسالمة المهنية لمنظمة التعاون اإلسالمي  .ب 

i. أسبوع الصحة والسالمة المينية السادس والعشرون في الجميورية التركية 

 سنويا (OHS-WEEK) أسبوع الصحة والسالمة المينية  (MoLSS)االجتماعي لتركياتعقد وزارة العمل والضمان 
-OHSمايو لمناقشة الوضع الحالي لمصحة والسالمة المينية في تركيا. وعقدت أنشطة  10إلى  4في الفترة من 

WEEK  ل: الحوادث خالل جمسات العم تيةفي شانميورفا، تركيا. ونوقشت المواضيع الرئيسية اآل 2012مايو  4في
المينية في الزراعة وأىمية السالمة المينية والمخاطر الصحية والحماية من األمراض المينية في الزراعة وأىمية 

( في الزراعة. وحضر مركز أنقرة ىذا الحدث، كما منحت لوحة تقديرية من قبل PPEمعدات الحماية الشخصية )
ىامش  فياعترافا بجيود المركز في تنظيم لقاءات مختمفة ( ISGUMالمركز التركي لمصحة والسالمة المينية )

 لمؤتمر العالمي التاسع عشر لمصحة والسالمة في العمل.ا

ii. االجتماع الثاني لشبكة الصحة والسالمة المينية بمنظمة التعاون اإلسالمي(OIC-
OSHNET)  

( OIC-OSHNETاإلسالمي ) نظم سيسريك االجتماع الثاني لشبكة الصحة والسالمة المينية بمنظمة التعاون
التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماع التركية   (DGOHS)بالتعاون مع المديرية العامة لمصحة والسالمة المينية

(MoLSS) وحضر االجتماع خبراء في الصحة والسالمة  .في أنقرة، تركيا 2013مارس  06-04، في الفترة من
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عاون اإلسالمي. واعتمد االجتماع عددا من التوصيات بشأن إنشاء فريق دولة عضو في منظمة الت 17المينية من 
، OSHNET، وتعزيز بوابة 2019-2014لمفترة من  OSHNETعمل لمعمل عمى خطة عمل لخمس سنوات ل

عداد المالمح القطرية. وكجزء من البرنامج، زار المشاركون  OIC-OSHNETوتعيين نقاط االتصال الوطنية ل  وا 
(، وقسم مراقبة األسواق وشيدوا اختبار لمختمف معدات الوقاية PPEبار لمعدات الحماية الشخصية )مرافق االخت

 في أنقرة. DGOHSالشخصية في 

iii.  مجموعة البريد اإللكتروني بين نقاط االتصال الوطنية لOIC-OSHNET 

أجل تسييل التواصل  من OIC-OSHNETأنشأ المركز مجموعة البريد اإللكتروني بين نقاط االتصال الوطنية ل 
 وزيادة فعالية الشبكة.

 (OICVET-TEFالبرنامج الفرعي لمتعميم والتدريب المهني بشأن التجارة واالقتصاد والمالية ) .ج 

ىو برنامج فرعي في إطار برنامج التعميم والتدريب الميني  (OICVET-TEF) برنامج التجارة واالقتصاد والمالية
وضعو بالتعاون مع البنك اإلسالمي لمتنمية، ويتضمن المشاريع التدريبية المقترحة لمنظمة التعاون اإلسالمي تم 

 :التالية

i. برنامج التواصل وتبادل المعرفة لمحترفي التجارة؛ 
ii. ،برنامج الشيادة في التجارة 
iii. برنامج المنح الدراسية في االقتصاد والتجارة والمالية؛ 
iv.  اسية(، تنمية الميارات من أجل تشغيل الشباب )زيارة در 
v. تدريب المدربين في قطاع الزراعة 

 
i. المرحمة الثانية من "مشروع تنمية الميارات من أجل تشغيل الشباب  (SDYE) زيارة :"

 ميدانية في الكاميرون

كمرحمة ثانية من مشروع "تنمية الميارات لتشغيل الشباب"، تم تنظيم زيارة ميدانية من قبل مركز األبحاث اإلحصائية 
، ووزارة (IDB)واالقتصادية واالجتماعية والتدريب لمدول اإلسالمية )سيسريك( بالشراكة مع البنك اإلسالمي لمتنمية 

 السمع التركي، ووكالة التشغيل التركي وجامعة االقتصاد والتجارة التربية الوطنية واتحاد غرف التجارة وتبادل 
(TOBB-ETU) في ياوندي، جميورية الكاميرون. وزارت بعثة  2012ديسمبر  3 -نوفمبر  28، في الفترة من

مشتركة مؤلفة من أعضاء من المؤسسات المشار إلييا أعاله الوزارات المعنية والمنظمات الخاصة والمنظمات غير 
لحكومية والمؤسسات العامة والمدارس المينية والمؤسسات من أجل تحديد المجاالت المحتممة لمتدخل وتقييم إمكانية ا

وخالل الزيارة الميدانية، وضعت "خارطة الطريق" من خالل  ."  في الكاميرون10تطبيق المشروع التركي "ميارة 
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خريطة الطريق من مرحمتين حيث تم شرح كل خطوة عممية تعاونية شارك فييا جميع أصحاب المصمحة. وتتكون 
عداد المسوح، والتدريب عمى تحميل  بالتفصيل. المرحمة األولى، تتضمن المرحمة األولية بما في ذلك الدراسة األولية وا 
جراء تحميل سوق العمل وتقييم االحتياجات. وبعد تنفيذ المرحمة األولى، سيتم جمع جميع أصحاب  سوق العمل، وا 

" وبناء قدرات نظام التعميم 10محة في ىذا المشروع لتحديد خارطة الطريق لممرحمة الثانية في نقل "ميارة المص
 الميني في الكاميرون. 

 (OIC-PAPالتخفيف من حدة الفقر لمنظمة التعاون اإلسالمي ) برنامج .د 

شرع مركز أنقرة بوضع برنامج ،  OIC-VETفي إطار برنامج التعميم والتدريب الميني لمنظمة التعاون اإلسالمي
( ليكون لو دور أكثر نشاطا وحيوية في تنسيق جميع OIC-PAPالتخفيف من حدة الفقر لمنظمة التعاون اإلسالمي )

األنشطة المستقبمية الممكنة، والدورات التدريبية، وبرامج بناء القدرات، والبحوث وغيرىا من األنشطة المتعمقة بموضوع 
 قر في البمدان األعضاء.التخفيف من حدة الف

i.  زيارة دراسية إلى وقف الممك عبد اهلل والبنك اإلسالمي لمتنمية 

إلى مؤسسة الممك عبد اهلل بن عبد العزيز، ووزارة السياسة األسرية واالجتماعية التركية زيارة دراسية نظم مركز أنقرة  
ف اإلمكانات لتعزيز التعاون في مجال المساعدة والبنك اإلسالمي لمتنمية لتبادل تجارب اإلسكان التنموي واستكشا

االجتماعية والتخفيف من حدة الفقر. وقام وفد مؤلف من صناع القرار وخبراء في وزارة السياسة األسرية واالجتماعية 
 م.2012يونيو  29-23بالزيارة في 

 مبادرة مركز أنقرة لمتحرر من التبغ في منظمة التعاون اإلسالمي .ه 

غ في منظمة التعاون اإلسالمي ىي مبادرة جديدة لمركز أنقرة تعاطيا مع انتشار وباء التبغ في الدول التحرر من التب
األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. وتيدف ىذه المبادرة إلى تعزيز نيج منظمة التعاون اإلسالمي عمى نطاق 

المنظمة. وتركز ىذه المبادرة عمى البرامج منسق لمحد من انتشار ىذا الوباء والسيطرة عميو في الدول األعضاء في 
 وتنفيذ استراتيجيات وطنية تطويرالتدريبية وورش العمل والزيارات الدراسية وبرامج بناء القدرات من أجل تسييل 

 لمكافحة التبغ في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. مستدامة

i. زيارة دراسية حول 'سياسات مكافحة التبغ' 

(، بالتعاون مع الييئة سيسريكمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب لمدول اإلسالمية )نظم 
( في تركيا، WHO( والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية )TAPDKالتنظيمية لسوق التبغ والكحول التركية )

م في 2012يونيو  21-20افحة التبغ يومي زيارة دراسية من أجل تبادل الممارسات والخبرات حول قضايا مك
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تركيا. واليدف من الزيارة ىو تبادل الممارسات والخبرات بشأن قضايا مكافحة التبغ. وحضر ىذه الزيارة  -أرزروم
ندونيسيا والعراق وقطر وقيرغيزستان.  ممثمون من أذربيجان ومصر وا 

التعميم المهني والتدريب لمبمدان  ( لبرنامجMACاالجتماع الرابع لمجنة المتابعة واالستشارة ) .و 
 ( OIC-VETاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

( لبرنامج التعميم الميني والتدريب لمبمدان األعضاء في منظمة MACعقد االجتماع الرابع لمجنة المتابعة واالستشارة )
 ت االجتماعالكاميرون. واستضافنوفمبر في ياوندي، جميورية  28-26( في الفترة OIC-VETالتعاون اإلسالمي )

نية عشر دولة ا( وحضره وفود من نقاط االتصال الوطنية من ثمMINEFOPوزارة العمل والتكوين الميني والفني )
عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. وحضر أيضا ممثمو المؤسسات المعنية في منظمة التعاون اإلسالمي، وىي: 

IDB ،ICYEN ،IUT  وSESRIC وشركاء ،OIC-VET :ISMEK ،ISGUM ،MUSIAD ،TOBB 
ISKURوالغرض الرئيسي من ىذا االجتماع ىو استعراض التقدم المحرز منذ االجتماع الثالث لل .MAC  ومناقشة

سبل ووسائل التعاون في نطاق المشاريع الجارية والمخطط ليا في إطار برنامج التعميم والتدريب الميني لمنظمة 
المي. وأعرب المشاركون عن ارتياحيم لألنشطة التي نفذت واعتمدوا عددا من القرارات والتوصيات لمفترة التعاون اإلس

. ووافق االجتماع أيضا عمى المجاالت الممكنة والمشاريع المعززة من قبل MAC لالقادمة وحتى االجتماع المقبل ل
 نقاط االتصال الوطنية لمبرنامج لمنظر فييا وتنفيذىا.

 (CBPs) ت ناء القدرابرامج ب .2

 نظم مركز أنقرة الدورات التدريبية التالية تحت مختمف برامج بناء القدرات خالل الفترة قيد النظر، وىي كما يمي:

 (OIC-AgriCaBبرنامج بناء القدرات في الزراعة لمنظمة التعاون اإلسالمي  ) .أ 

 ، موريتانيانواكشوطبرنامج دعم سالمة الحياة والغذاء في  -

 05وكالة تيكا "برنامج دعم سالمة الحياة والغذاء" في نواكشوط، موريتانيا، في الفترة من مركز أنقرة بالتعاون مع نظم 
م. حيث قدمت التدريبات من قبل أكاديميين خبراء ودوليين من مختمف الجامعات في تركيا. 2012مايو  10إلى 

ن وموظفي القطاع الطبي والخاص الذين يين الغذائيمن الجراحين البيطريون، والميندس 33وحضر ىذا البرنامج 
يعممون في قطاع األغذية. وييدف ىذا البرنامج إلى تعزيز القدرات في إنتاج المحوم الحمراء واألسماك وغيرىا من 

 المواد الغذائية وفقا لمعايير المستوى الدولي.
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 في الموزمبيق "دورة تدريبية حول "الهندسة الزراعية: إدارة المحاصيل -

موزامبيق، -نظم سيسريك دورة تدريبية حول "اليندسة الزراعية: إدارة المحاصيل" في معيد موزامبيق لمقطن في مابوتو
. وقدم الدورة الدكتور سعيد عبد التواب فرج حمودة؛ خبير من مركز البحوث 2013يناير  16إلى  14في الفترة من 

 وميندسون زراعيون وفنيون من القطاع العام والخاص. الزراعية في مصر، وشارك فييا باحثون

 حول " الهندسة الزراعية: حراثة التربة "في أوغندادورة تدريبية  -

أوغندا -( في كامباالCDOنظم سيسريك دورة تدريبية حول "اليندسة الزراعية: حراثة التربة" في مؤسسة تنمية القطن )
الدورة البروفيسور شيخ الدين عبد القادر العواد؛ خبير من ىيئة األبحاث . وقدم 2013يناير  17-15في الفترة من 

 ألوغندا. CDOعالما يتعاممون مع إنتاج القطن في  18( في السودان، وحضرىا ARCالزراعية )

 دورة تدريبية حول "الهندسة الزراعية: الدورة الزراعية" في الموزمبيق -

موزامبيق، -زراعية: الدورة الزراعية" في معيد موزامبيق لمقطن في مابوتونظم سيسريك دورة تدريبية حول "اليندسة ال
. وقدم الدورة الدكتور سعيد عبد التواب فرج حمودة؛ خبير من مركز البحوث 2013يناير  18إلى  17في الفترة من 

 الزراعية في مصر، وشارك فييا باحثون وميندسون زراعيون وفنيون من القطاع العام والخاص.

 ة تدريبية حول "زراعة المحاصيل: زراعة المحاصيل الصالحة لمزراعة" في السوداندور  -

نظم سيسريك دورة تدريبية حول "زراعة المحاصيل: زراعة المحاصيل الصالحة لمزراعة" في وزارة الزراعة والري 
من وزارة الزراعة . وقدم الدورة الدكتور محمد عجيل عباس؛ خبير 2013يناير  31-29لمجميورية السودانية في 

 العراقية، وحضرىا حوالي خمسة وعشرون عالما ومزارعا وضابطا.

 في لبنان "دورة تدريبية حول " إدارة األراضي: تحميل التربة ورسم الخرائط -

 نظم سيسريك دورة تدريبية حول " إدارة األراضي: تحميل التربة ورسم الخرائط" في وزارة الزراعة المبنانية، في الفترة من
. وقدم الدورة السيدة فاتنة رشيد عبد المطيف؛ خبيرة من وزارة الزراعة العراقية، وحضرىا السيد 2013فبراير  4-6

محمد أبو داىر، رئيس دائرة التعميم الزراعي والتدريب في وزارة الزراعة المبنانية، باإلضافة إلى عمماء، وزراعيين، 
 وموظفين.
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 (OIC-CTPلمنظمة التعاون اإلسالمي )البرنامج التدريبي عمى القطن  .ب 

 دورة تدريبية حول "تكنولوجيا األلياف: التموث" في توغو -

في أتكبامي،  (NSCT) نظم سيسريك دورة تدريبية حول "تكنولوجيا األلياف: التموث" في شركة القطن الجديدة لمتوغو
 خبير من جمعية تنمية المنسوجات تا نديي،ا. وقدم ىذه الدورة السيد بابا ف2012ديسمبر  22-20توغو، في 

(SODEFITEX) في السنغال، وحضرىا عمماء يتعاممون مع إنتاج القطن لشركة القطن الجديدة لمتوغو (NSCT). 

 دورة تدريبية حول "تكنولوجيا األلياف: جودة الينت" في مالي -

( في CMDTالمالية لتطوير النسيج )نظم سيسريك دورة تدريبية حول "تكنولوجيا األلياف: جودة الينت" في الشركة 
. وقدم الدورة السيد إيدي كا؛ خبير من جمعية تنمية 2012أكتوبر  17-15مالي، خالل الفترة من -كوتياال 

عالما يتعاممون مع إنتاج القطن في الشركة  20( في السنغال، وحضرىا ما يقرب من SODEFITEXالمنسوجات )
 (.CMDTالمالية لتطوير النسيج )

 ة تدريبية حول "وقاية النبات: األمراض والحشرات" في السوداندور  -

( في السودان، ARCنظم سيسريك دورة تدريبية حول "وقاية النبات: األمراض والحشرات" في ىيئة البحوث الزراعية )
، م. وقدم الدورة األستاذ عيسى أونو؛ خبير من معيد البحوث الزراعية2012أغسطس  29إلى  27في الفترة من 

عالما وحماة الزراعة الميتمين بإنتاج القطن في ىيئة البحوث  26جامعة أحمدو بممو في زاريا، نيجيريا، وحضرىا 
 ( في السودان. ARCالزراعية )

 دورة تدريبية حول "أمراض القطن والسيطرة" في أذربيجان -

د بحوث القطن في أذربيجان، في نظم سيسريك دورة تدريبية حول "حماية النبات: أمراض القطن والسيطرة" في معي
م. وقدم الدورة الدكتور أوكتاي أردوغان؛ خبير من معيد نازيمي لبحوث القطن في 2012يونيو  13إلى  11الفترة من 

موظفا فنيا من معيد بحوث القطن في أذربيجان، والسيد ناظم ناديروف؛ رئيس الدائرة، جامعة  39تركيا، وحضرىا 
 (.ASAU) الزراعة لدولة أذربيجان

 دورة تدريبية حول "الهندسة الزراعية: التسميد" في أوغندا -

و  11نظم سيسريك دورة تدريبية حول "اليندسة الزراعية: التسميد" في منظمة تنمية القطن ألوغندا، في الفترة ما بين 
امعة أحمدو بممو في م. وقدم الدورة األستاذ الدكتور كوشيندا؛ خبير من معيد البحوث الزراعية، ج2012يونيو  13
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عامال ميدانيا استرشاديا في مجال اليندسة الزراعية عمى قضايا القطن والباحثين  20نيجيريا، وضرىا ما يقرب من 
 حول القطن من منظمة تنمية القطن ألوغندا.

 (Environment-CaB)برنامج بناء القدرات في البيئة  .ج 

 ذربيجاندورة تدريبية حول "إدارة الموارد المائية" في أ -

-6نظم سيسريك دورة تدريبية حول "إدارة الموارد المائية" في وزارة البيئة والموارد الطبيعية لجميورية أذربيجان، يومي 
. وقدمت الدورة السيدة صميحة ديرمنجيولو، خبيرة من وزارة الغابات والشؤون المائية لمجميورية 2013فبراير  7

( أزرسو JSCsكا من مختمف الييئات مثل شركات المساىمة المشتركة )مشار  25التركية، وحضرىا ما يقرب من 
 وتحسين األراضي واقتصاد المياه.

 (CB-CaB)برنامج بناء القدرات في البنوك المركزية  .د 

 برنامج تدريبي حول "إدارة االحتياطي" في قيرغستان -

مايو  24-23جميورية قيرغيزستان يومي نظم سيسريك برنامجا تدريبيا حول "إدارة االحتياطي" في البنك الوطني في 
في إطار برنامج بناء القدرات في البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي. وقدم الدورة السيد سوات أيدين؛  2012

كبير مديري المحافظ من البنك المركزي لجميورية تركيا، وحضره أعضاء معنيون من البنك الوطني لجميورية 
 قيرغيزستان.

 دريبية حول "األدوات المالية اإلسالمية" في تركيادورة ت -

 28إلى  26نظم سيسريك دورة تدريبية حول "األدوات المالية اإلسالمية" في البنك المركزي التركي في الفترة من 
م، وذلك في إطار برنامج بناء القدرات في البنوك المركزية لمنظمة االتعاون اإلسالمي. وقدمت الدورة 2012يونيو 

ن قبل الدكتور إكو أدي إريانتو؛ مدير قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية والسيد أغونغ بايو بوروكو؛ مدير في إدارة م
 العممية النقدية من البنك االندونيسي، وحضرىا األعضاء المعنييون في البنك المركزي في تركيا.

 " في طاجكستاندورة تدريبية حول "إدارة المخاطر في األدوات المالية اإلسالمية -

نظم سيسريك دورة تدريبية حول "إدارة المخاطر في األدوات المالية اإلسالمية" في البنك الوطني في جميورية 
م في إطار برنامج بناء القدرات في البنوك المركزية بمنظمة التعاون اإلسالمي. 2012يوليو  12-11طاجكستان في 

باحث في مديرية الخدمات المصرفية اإلسالمية من بنك إندونيسيا، وقدمت الدورة من قبل الدكتور رفكي إسمال؛ 
 وحضرىا األعضاء المعنيين من البنك الوطني لجميورية طاجيكستان.
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 برنامج تدريبي حول "نمذجة االقتصاد الكمي" في كازاخستان -

 22-21في الفترة من  نظم سيسريك برنامجا تدريبيا حول "نمذجة االقتصاد الكمي" في البنك الوطني الكازاخستاني
في إطار برنامج بناء القدرات في البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي. وقدم الدورة السيد حسين  2012نوفمبر 

 شايري أكزيزن؛ خبير في البنك المركزي التركي وحضرىا األعضاء المعنيون في البنك الوطني الكازخستاني.

 " في البنك المركزي لجمهورية أذربيجانبرنامج تدريبي حول "استهداف التضخم -

 21-19نظم سيسريك برنامجا تدريبيا حول "استيداف التضخم" في البنك المركزي لجميورية أذربيجان في الفترة 
، في إطار برنامج بناء القدرات في البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي. وقدمت ىذه الدورة 2012ديسمبر 

يا؛ خبيرة في البنك المركزي التركي بمشاركة األعضاء المعنيين في البنك المركزي لجميورية السيدة نيزلييان كا
 أذربيجان.

 (SEP)برنامج بناء القدرات في األسواق المالية  .ه 

 دورة تدريبية حول "األدوات المالية اإلسالمية" في سمطنة عمان -

تدريبية حول "األدوات المالية اإلسالمية" في إطار  (، دورةAFEنظم سيسريك بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية )
 2013مارس  6-5( في OIC-SEPبرنامج بناء القدرات لمنظمة التعاون اإلسالمي حول أسواق األوراق المالية )

في مسقط، سمطنة عمان. وقدم ىذه الدورة السيد أجونج بايو بوروكو؛ مدير في إدارة عمميات النقد في بنك إندونيسيا، 
 رك فييا خبراء من المؤسسات األعضاء في اتحاد البورصات العربية.وشا

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

 برنامج تدريبي حول "االتجاهات الحديثة في إدارة المستشفى" في صنعاء، اليمن -

 25-24في وزارة الصحة اليمنية يومي نظم سيسريك برنامجا تدريبيا حول "االتجاىات الحديثة في إدارة المستشفى" 
م. وقدم البرنامج التدريبي كل من األستاذ عدنان كيسا؛ رئيس جامعة زيرف )تركيا(، واألستاذ فوزي 2012يونيو 

أكنجي؛ عميد كمية االقتصاد والعموم اإلدارية من جامعة زيرف )تركيا(. وشارك في الدورة صانعو القرار في منتصف 
ن مستوى الكبار، فضال عن مديرين يشاركون بفعالية في تخطيط و / أو توجيو الحكومة في حياتيم المينية وم

مبادرات إصالحات القطاع الصحي. وقدمت الدورة التدريبية لممشاركين أحدث المعارف المكثفة في إصالحات القطاع 
 الصحي، واالتجاىات في إدارة المستشفى.
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دارة الم -  ستشفيات ومرافق الرعاية الصحية" في اليمنبرنامج تدريبي حول " تنظيم وا 

دارة  نظم سيسريك بالتعاون مع االتحاد الدولي إيجة لمصحة، المرحمة الثانية من البرنامج التدريبي حول "تنظيم وا 
. وقدم 2012أكتوبر  2 -سبتمبر  28المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية"، في وزارة الصحة في اليمن في الفترة 

لتدريبي من قبل أعضاء االتحاد الدولي إيجة لمصحة وىم األستاذ المساعد عبد القادر جفان، كمية الطب البرنامج ا
بجامعة جاديز )تركيا(، واألستاذ المساعد عمي جوشكون، جامعة فاتح )تركيا(، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية، 

خصصت الدورة لمديري الرعاية الصحية ومديري والدكتور عمي إيرافول، نائب المدير، مديرية إزمير لمصحة. وقد 
 .المستشفيات

 ألطفال" في مقديشو، الصومالادورة تدريبية حول "طب طوارئ  -

( ووكالة التعاون والتنمية التركية )تيكا(، ESAFEDنظم سيسريك بالتعاون مع االتحاد الدولي لبحر إيجة لمصحة )
في مقديشو، جميورية الصومال.  2013يناير  31-2012نوفمبر  1ألطفال" في ابرنامج تدريبي حول "طب طوارئ 

 وقدم الدورة التدريبية الدكتور لقمان شام، طبيب أطفال في مستشفى األمومة والطفل بقيصري، الجميورية التركية.

 دورة تدريبية حول "جراحة المناظير" في أسيوط، مصر -

( وجامعة أسيوط المصرية، دورة تدريبية ESAFEDصحة )نظم سيسريك بالتعاون مع االتحاد الدولي لبحر إيجة لم
. 2013فبراير  10-06حول "جراحة المناظير" في جامعة أسيوط في أسيوط، جميورية مصر العربية في الفترة من 

وقدم الدورة األستاذ المساعد سيدا أرس كايا والدكتور الجراح كنان جان جيالن، والسيدة منور أولوتاس، وحضر الدورة 
 جراحون الممارسون في جامعة أسيوط.ال


