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 برنامج التعليم املنهي والتدريب للدول األعضاء فى منظمة التعاون اإلسالمي

(OIC-VET) 
 

 التقرير املرحلي
 

 (OIC-VET) حلي حول برنامج التعليم املنهي والتدريب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمياملر  يوفر هذا التقرير

منذ الدورة الواحد والثالثون  OIC-VET ملخصا لألنشطة التي تم تنفيذها من قبل مركز أنقرة في إطار برنامج

التي يتم التخطيط  األنشطةكذلك ، و 2015نوفمبر  26-23للكومسيك، التي عقدت في إسطنبول في الفترة ما بين 

 .مستقباللتنفيذها 

 

I. الخلفية  

 من األصل في (OIC-VET) اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول  والتدريب املنهي التعليم برنامج ووضع تصميم تم

 أجل من( قرةأن مركزسيسريك/) اإلسالمية للدول  والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز طرف

 الدول  في لألفراد الفرص وتعزيز دعم بهدف والخاص العام القطاعين في والتدريب املنهي التعليم نوعية تحسين

 تبادل وتسهيل لالقتصادات التنافسية والقدرة التنمية في املساهمة وبالتالي ومهاراتهم معارفهم لتطوير األعضاء

 .اإلسالمي ون التعا منظمة في األعضاء الدول  بين املعرفة

 على ،2008 أكتوبر 24-20 بين ما الفترة في إسطنبول  في عقدت التي للكومسيك، والعشرون الرابع الدورة وافقت وقد

 التي (OIC-VET) اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول  والتدريب املنهي التعليم لبرنامج املقترحة التنفيذ آلية

 ، OIC-VETبرنامج في بهم الخاصة املنهي التدريب برامج تضمين إلى األعضاء دول ال ودعت أنقرة مركز قبل من أعدت

 .املجال هذا ضمن فيها األعضاء الدول  مصلحة خدمة في للمنظمة مشتركة منصة خلق وبالتالي،

 نهيامل التعليم مجال في ذات الصلة اإلسالمي التعاون  منظمة مؤسسات مع للبرنامج األول  التنفيذي االجتماع عقدو 

 برنامج برصد املعنيةو  التشغيلية الجوانب ملناقشة 2009 أبريل في السعودية العربية اململكة جدة، في والتدريب

 ذلك، على وعالوة. للبرنامج قويا دعما املشاركة املنظمة مؤسسات أظهرت حيث التعليم املنهي والتدريب لدول املنظمة

 في عقد الذي اإلسالمي التعاون  ملنظمة والتدريب املنهي للتعليم (MAC) ريةواالستشا املتابعة للجنة األول  االجتماع فإن

 برنامج في للشروع التعاون  خالل من املوضوعية الحوارات في املضمنة الرسمية العملية ميز 2009 مايو في تركيا إزمير،

OIC-VET. 

 (OIC-VET) اإلسالمي التعاون  منظمة في عضاءاأل  للدول  والتدريب املنهي التعليم لبرنامج الرسمي االفتتاح إجراء وتم 

 التي للكومسيك االقتصادية القمة في الكومسيك، ورئيس التركية الجمهورية رئيس غول، هللا عبد سعادة قبل من

.املنظمة في األعضاء الدول  وحكومات دول  رؤساء بمشاركة 2009 نوفمبر 9 في تركيا إسطنبول، في عقدت
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 من معينة(  (NFPsوطنية اتصال جهة 36 على اإلسالمي التعاون  ملنظمة والتدريب املنهي تعليمال برنامج حاليا ويتوفر

 املستوى  على صحيح بشكل البرنامج تنفيذ أجل من املنظمة في األعضاء الدول  في املختصة الوطنية السلطات قبل

 األعضاء الدول  مع الالزمة التصاالتبا سيسريك /أنقرة مركز قام وقد. أنقرة مركز مع التواصل على والحفاظ الوطني

 منها وطلب بها الخاصة الوطنية السلطات خالل من البرنامج أجل من الوطنية اتصالها جهات تعين لم التي املنظمة في

 لبرنامج (MAC) واالستشارية املتابعة جنةلال اجتماعات في دولهم لتمثيل وذلك املطلوبة باملعلومات املركز وتزويد تعيينها

 الدول  من هي حاليا املتوفرة الوطنية االتصال جهات. علما أن اإلسالمي التعاون  ملنظمة والتدريب املنهي تعليمال

 :التالية األعضاء

 

 السنغال   27  إيران 14  أفغانستان 1

 سيرا ليون    28  العراق 15  أذربيجان 2

 الصومال   29  األردن   16  البحرين 3

 السودان   30  زيامالي   17  بنغالديش 4

 سوريا   31  جزر املالديف   18  بروناي دار السالم 5

 توغو   32  موريتانيا   19  الكاميرون 6

 تونس   33  املغرب   20  تشاد 7

 تركيا   34  النيجر   21  جزر القمر 8

 اإلمارات العربية املتحدة   35  نيجيريا   22  الغابون  9

 اليمن   36  نة عمانسلط   23  غامبيا 10

    باكستان   24  غينيا 11

    قطر   25  غينيا بيساو 12

    اململكة العربية السعودية   26  أندونيسيا 13

 

II. األنشطة املنفذة 
 

 (CBPs)  برامج بناء القدرات ملنظمة التعاون اإلسالمي . أ

 

 تعزيز إلى تهدف القصير املدى على متواصلة يبتدر  برامج هي (CBPs) اإلسالمي التعاون  منظمة قدرات بناء برامج

 احتياجات مطابقة خالل من األعضاء الدول  في املختلفة وامليادين املجاالت في الصلة ذات الوطنية املؤسسات قدرات

 ملنظمة والتدريب املنهي التعليم برنامج إطار في CBPs 25 حاليا سيسريك /أنقرة مركز ولدى. املؤسسات هذه وقدرات

 أفضل بشكل التجارية األعمال وملمارسة البشرية املوارد لتعزيز الذروة برامج األخيرة هذه وتعتبر. اإلسالمي عاون الت

 وتقاسم لتبادل واالستعداد القدرة لديها التي األعضاء الدول  في بالفعل املتاحة رباوالتج املعارف تحديد على اعتمادا

 .إليها حاجة في هي التي األخرى  األعضاء الدول  مع والخبرات املعارف من املخزون هذا
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 والزراعة اإلحصاءات مثل مجاالت ذلك في بما محددة بقطاعات الخاصة القدرات بناء برامج من العديد حاليا وهناك

 بودر وقد. والسياحة والتحضر االجتماعي واألمن الفقر حدة من والتخفيف والصحة املركزية والبنوك واملياه والبيئة

 التعاون  ملنظمة والتدريب املنهي التعليم برنامج إطار في أنقرة مركز قبل من القدرات لبناء جديدين نامجينببر  أيضا

 ملنظمة الجامعات قدرات بناء برنامج و اإلسالمي التعاون  ملنظمة الكوارث مخاطر إدارة قدرات بناء برنامج اإلسالمي؛

 في أنقرة مركز قبل من بلدا 40 من أكثر في القدرات بناء نشاط 200 من أكثر تنفيذ تم اآلن، وحتى. اإلسالمي التعاون 

 .نموا األقل الدول  من مختلفة دولة 20 حوالي في البرامج هذه من 50 يقارب ما نظم وقد. القدرات لبناء برامجها إطار

 خاصة تطالعاتاس بانتظام سيسريك /أنقرة مركز يوزع به، الخاصة القدرات بناء لبرامج الفعال التنفيذ أجل ومن

 ثم. الوطنية مؤسساتها وقدرات احتياجات عن املعلومات بجمع ويقوم األعضاء الدول  جميع على البرامج هذه حول 

 مختلفة طرائق خالل من الدول  بين املثلى املطابقة تسهيل يتم املؤسسات، هذه وقدرات الحتياجات دقيق تقييم بعد

 .الدراسية والزيارات ريبيةالتد العمل وورش الخبراء تبادل ذلك في بما

. التقرير بهذا هذه القدرات بناء برامج من كل إطار في 2015 نوفمبر منذ تنظيمها تم التي املنفذة األنشطة أرفقت وقد

  :اإلسالمي التعاون  ملنظمة والتدريب املنهي التعليم لبرنامج الرسمي املوقع على املعلومات من مزيد على االطالع ويمكن

www.oicvet.org  

 (VET) التعليم املنهي والتدريب  . ب
 

 في األعضاء الدول  في (TVET) والتدريب واملنهي الفني التعليم" حول  عمل ورشة بتنظيم سيسريك /أنقرة مركز قام قدل

 تركيا أنقرة، في (GED) للمستقبل ليمالتع رابطة مع بالتعاون " والقدرات االحتياجات تقييم: اإلسالمي التعاون  منظمة

 .2016 مايو 11-09 بين ما الفترة في

 منظمة في األعضاء الدول  في والتدريب واملنهي الفني للتعليم الحالي الوضع مناقشة هو العمل ورشة من الهدف وكان

 والكفاءات املهارات لتوفير واملنهي الفني التعليم مؤسسات تواجه التي واملشاكل التحديات وكذلك اإلسالمي، التعاون 

 أهداف مع يتماش ى بما واملنهي الفني التعليم أنظمة جودة لتحسين مقترحات العمل ورشة طورت وقد. للسوق  الالزمة

 من والفني املنهي التدريب سلطات من املديرين كبار العمل ورشة حضر وقد. 2030 أعمال لجدول  املستدامة التنمية

 املنظمة ومؤسسات والدولية اإلقليمية املؤسسات من ممثلين عن فضال اإلسالمي، لتعاون ا منظمة في األعضاء الدول 

 .الحكومية غير واملنظمات

: اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في (TVET) والتدريب واملنهي الفني التعليم" حول  العمل ورشة ركزت وقد

 :التالية املجاالت على أساسا" والقدرات االحتياجات تقييم

 الشهادات، وإصدار االعتمادات ومنح للتأهيل وطني عمل إطار •

 املهنية، والوحدات املعايير حول  تدريب برامج •

 .العمل وسوق  املنهي التدريب •

http://www.oicvet.org/
http://www.oicvet.org/
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 املرفقات

 األنشطة املنفذة

 2016مايو  – 2015نوفمبر 

 
 اإلحصاءات 1

 

 (StatCaB) برنامج بناء القدرات اإلحصائية  1.1

 املوضوع ▼ التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 "دورة تدريبية حول "سجالت األعمال 2016أبريل  28-26 املنامة، البحرين 1

 "دورة تدريبية حول "مصفوفات املحاسبة االجتماعية 2016أبريل  27-25 القاهرة، مصر 2

 "دورة تدريبية حول "إحصاءات العمل 2016أبريل  20-18 مسقط، عمان 3

 "دورة تدريبية حول "ميزان املدفوعات واإلحصاءات الخارجية 2016مارس  17-15 املنامة، البحرين 4

دورة تدريبية حول "املهارات املهنية لإلحصائيين الرسميين: إدارة  2016فبراير  23-22 دوشنبه، طاجيكستان 5

 "الوقت

املهنية لإلحصائيين الرسميين: تقنيات  دورة تدريبية حول "املهارات 2016فبراير  24-22 الرياض، اململكة العربية السعودية 6

 "فعالة للتواصل الكتابي

 "زيارة دراسية حول "إحصاءات الفقر 2016فبراير  18-16 عمان، األردن 7

 "دورة تدريبية حول "إحصاءات الفقر 2016فبراير  17-15 دوشنبه، طاجيكستان 8

 "حصاءات الفقردورة تدريبية حول "إ 2016فبراير  10-08 الخرطوم، السودان 9

: الحسابات القومية الفصلية" إلى 2بعثة فنية حول "الوحدة  2016فبراير   12 -يناير  23 كابول، أفغانستان 10

 أفغانستان

 "دورة تدريبية حول "تكلفة العمل 2015ديسمبر  30-28 باماكو، مالي 11

 "فقرزيارة دراسية حول "إحصاءات ال 2015ديسمبر  29-27 القاهرة، مصر 12

دورة تدريبية حول "املهارات املهنية لإلحصائيين الرسميين: تقنيات  2015ديسمبر  22-21 طشقند، أوزبكستان 13

 "فعالة للتواصل الكتابي

 ": تعدادات السكان واملساكن2دورة تدريبية حول "الوحدة  2015ديسمبر  25-20 مقديشو، الصومال 14

 "دورة تدريبية حول "التصنيفات 2015بر ديسم 17-15 مدينة الكويت، الكويت 15

دورة تدريبية حول "املهارات املهنية لإلحصائيين الرسميين: تقنيات  2015ديسمبر  09-07 الخرطوم، السودان 16

 "فعالة للتواصل الكتابي

 "دورة تدريبية حول "إحصاءات العمل 2015نوفمبر  26-24 مالي، جزر املالديف 17

 "دورة تدريبية حول "إحصاءات القطاع غير الرسمي 2015نوفمبر  20-18 يابوتراجايا، ماليز  18

 "دورة تدريبية حول "تقنيات فعالة للتواصل الكتابي 2015نوفمبر  13-11 أبوجا، نيجيريا 19

 ": تعدادات السكان واملساكن1دورة تدريبية حول "الوحدة  2015نوفمبر  13-08 مقديشو، الصومال 20

 "دورة تدريبية حول "سجالت األعمال 2015نوفمبر  05-03 رالدوحة، قط 21
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 املالية 2

 
 (CB-CaB)  املركزية البنوك قدرات بناء برامح  1.2

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 "دورة تدريبية حول "عمليات األسواق 2016أبريل  19-18 طهران، إيران 1

 " شة عمل تدريبية حول "االصيرفة اإلسالمية وإدارة السيولةور  2015نوفمبر   17-16 إسطنبول، تركيا 2

 2015نوفمبر  13-12 أملاتي، كازاخستان 3
ورشة عمل حول "التمويل اإلجتماعي اإلسالمي: التمويل الصغير 

 "والتكافل الصغير

 

 (SEP)  برنامج بناء قدرات البورصات 2.2 

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 دورة تدريبية حول "توعية املستثمر واملجتمع املالي" في قطر 2015نوفمبر  05-04 ، قطرالدوحة 1

 

 (CA-CaB) برنامج بناء قدرات سلطات املنافسة  3.2 

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 "دورة تدريبية حول "إنفاذ خاص لقواعد املنافسة 2016مايو  25-24 جاكرتا، أندونيسيا 1

 دورة تدريبية حول "قانون وسياسة املنافسة" في الكاميرون 2016أبريل  20-19 ندي،  الكاميرونياو  2

 2016يناير  27-25 إسالم أباد، باكستان 3
دورة تدريبية حول "إنفاذ قانون املنافسة في األسواق املنظمة 

 والتالعب في العطاءات" في باكستان

 ة تدريبية حول "أساسيات قانون املنافسة" في غينيادور  2016يناير  26-25 كوناكري، غينيا 4

 

 الزراعة والبيئة 3

 

  (OIC-AgriCaB) برنامج بناء القدرات الزراعية ملنظمة التعاون اإلسالمي   1.3

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

1 
 "كنولوجيا الحيويةدورة تدريبية حول "تطوير البذور: دراسات الت 2015ديسمبر  10-09 باكو، أذربيجان

 "دورة تدريبية حول "إدارة املياه: استخدام مرافق الري الحديثة 2015ديسمبر  07-06 كابول، أفغانستان 2

 

 (OIC-CTPبرنامج تدريب على القطن ملنظمة التعاون اإلسالمي ) 2.3

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 2016مارس  31-29 أنقرة، تركيا 1

حول "التخفيف من األثر املدمر لحشرات  دورة تدريبية

حرشفيات األجنحة من خالل مناهج التربية الجزيئية و 

 "التقليدية

 2015ديسمبر  24-22 دكا، بنغالديش 2
دورة تدريبية حول "التكنولوجيا الحيوية الخاصة بالقطن: 

 "التقنيات املتقدمة إلدارة املحاصيل
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 (Water-CaB)  املائية داملوار  إدارة قدرات بناء برامح  3.3

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 "دورة تدريبية حول "بناء القدرات في مجال املياه 2015ديسمبر  25-21 اسطنبول، تركيا 1

 "دورة تدريبية حول "إدارة املوارد املائية 2015نوفمبر  26-24 ياوندي، الكاميرون 2

 

 والنقل واالتصاالت املعلومات 4

 

 املدني التسجيل قدرات ناءب   1.4

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 "دورة تدريبية حول "حوسبة نظم التسجيل املدني 2015نوفمبر  26-25 بانجول، غامبيا 1

 

 العمالة 5

 
 (OSHCAB)  املهنية والصحة السالمة قدرات بناء برنامج  1.5

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 2016أبريل  28-26 در سيري بيغاوان، برونايبن 1
دورة تدريبية حول "النظافة املهنية: أساسيات النظافة 

 "الصناعية

 2016أبريل  20-18 الهور، باكستان 2
دورة تدريبية حول "السالمة املهنية: السقاالت والصحة 

 "والسالمة املهنية في قطاع التعدين

 2016أبريل  06-04 مسقط، عمان 3
ة تدريبية حول "السالمة والصحة املهنية في قطاع البناء دور 

 وأساسيات النظافة الصناعية " في عمان

 "دورة تدريبية فنية حول "الصحة والسالمة املهنية 2015ديسمبر  18-14 أنقرة، تركيا 4

 

 السياسة االجتماعية 6

 
 (OIC-PAP)  اإلسالمي التعاون  منظمة في الفقر وطأة تخفيف برنامج  1.6

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 2016مارس  23-22 جاكارتا، إندونيسيا 1
دورة تدريبية حول "التنمية التنظيمية وتحليل الفقر" في 

 إندونيسيا

 

 (SSI-CaB)  االجتماعي الضمان مؤسسات قدرات لبناء اإلسالمي التعاون  منظمة برنامج  2.6

وضوعامل  التاريخ مكان االنعقاد الرقم  

 دورة تدريبية حول "نظام التقاعد" في توغو 2016أبريل  19-18  لومي، توغو 1

 

 
 
 



9 

 

 الكوارث مخاطر إدارة 7

 
 (OIC DRM-CaB)  الكوارث مخاطر إدارة قدرات لبناء اإلسالمي التعاون  منظمة برنامج  1.7

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 ''(دورة تدريبية حول "نظم اإلنذار املبكر )األخطار املتعددة 2015نوفمبر  25-24 باكو، أذربيجان 1

 

 التعليم العالي 8

 
 (OIC-UniCaB)  الجامعات قدرات لبناء اإلسالمي التعاون  منظمة برنامج  1.8

 املوضوع  التاريخ مكان االنعقاد الرقم

 ''والدراسات اإلسالميةدورة تدريبية حول "الفقه  20 2016مايو -2015نوفمبر  تركستان، كازاخستان 1

 
 

 


