
0 

 

 

 
 برنامج التعليم والتدريب املنهي

 للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

(OIC-VET) 
 

 التقرير املرحلي

 2015مايو  -2014نوفمبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1 

 

 

 
 
 
 
 

 برنامج التعليم والتدريب المهني
 للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 

(OIC-VET) 
 
 

 التقرير املرحلي

 
 قدم إلى م

للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيك الواحد والثالثون تجتما  ال   

، أنقرة، الجمهورية التركية2015مايو  13-14   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلسالمية مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
 )سيسريك/مركز أنقرة) 

Kudüs Caddesi, No. 9, Diplomatik Site, 06450 Oran-Ankara, Turkey 

Tel. (+90-312) 468 6172-76, Fax. (+90-312) 467 3458 

E-mail: oicankara@sesric.org, Home Page: www.sesric.org 



2 

 

 

 
 التدريب المهنيالتعليم و برنامج 

 للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 
(OIC-VET) 

 
 التقرير المرحلي

 
للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي  برنامج التعليم والتدريب المهنيالتقرير المرحلي لهذا  يعرض

(VET-OIC،)  انعقاد الدورة منذ  برنامجالهذا تنفيذ في إطار  تم اتخاذها نشاطات التيلعن املخصا
فضال عن تلك التي يتم التخطيط لتنفيذها ، اسطنبولفي م 2014نوفمبر  28-25 للكومسيك في نالثالثي

 خالل الفترة المقبلة.

I. يةالخلف 

هو برنامج  VET)-(OICللبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  برنامج التعليم والتدريب المهني
األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  مركز طرفمن  صمم ووضع في األصل

بهدف العام والخاص،  من أجل تحسين نوعية التعليم المهني والتدريب في القطاعين (SESRIC)اإلسالمية 
وبالتالي للمساهمة في التنمية  ،ألعضاء لتطوير معارفهم ومهاراتهمألفراد في الدول ادعم وتعزيز فرص ا

 .اإلسالمي تعاون، وتسهيل تبادل المعرفة بين البلدان األعضاء في منظمة التنافسية لالقتصاداتوالقدرة ال

، في اسطنبول 2008أكتوبر  24-20للكومسيك التي عقدت في الفترة من  الرابعة والعشرونوافقت الدورة و 
 تعاونفي منظمة البلدان األعضاء برنامج التعليم والتدريب المهني للآلية التنفيذ المقترحة لعلى 

 برامجهاالدول األعضاء إلى إدراج  التي أعدت من قبل مركز أنقرة، كما دعت VET) -(OICاإلسالمي
لتعاون اإلسالمي، وبالتالي، إنشاء منصة المهني في منظمة اوالتدريب التعليم  في برنامجالخاصة المهنية 
 .اإلسالمي في هذا المجال تعاوني منظمة اللبلدان األعضاء فلصالح ااإلسالمي  تعاونمنظمة المشتركة ل

 اإلسالمي في مجال تعاونبرنامج مع المؤسسات المعنية في منظمة الوعقد االجتماع التنفيذي األول لل
 التنفيذالرصد و جوانب لمناقشة ، المملكة العربية السعودية، في جدة 2009في أبريل التعليم والتدريب المهني 

 لتعاونحيث أظهرت مؤسسات منظمة ااإلسالمي،  تعاونلبرنامج التعليم المهني والتدريب في منظمة ال
 ةعلى ذلك، شهد االجتماع األول للجنة المتابعة واالستشار  عالوةو . للبرنامجا قوي ااإلسالمي المشاركة دعم

(MAC)  مايو في ، والذي عقد في أزمير، تركيااإلسالمي  تعاونمنظمة البرنامج التعليم المهني والتدريب لل
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برنامج التعليم  الشروع فيحوارات الموضوعية من خالل التعاون في في ال مضمنةإجراءات رسمية  2009
 .اإلسالمي تعاونالمهني والتدريب في منظمة ال

OIC)-للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي برنامج التعليم والتدريب المهنيوتم اإلطالق الرسمي ل
VET)   من قبل فخامة عبد اهلل غل، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك، في مؤتمر القمة

في اسطنبول، تركيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات  2009نوفمبر  9االقتصادية للكومسيك التي عقدت في 
 .اإلسالمي البلدان األعضاء في منظمة التعاون

ن نقطة اتصال يمة التعاون اإلسالمي أربعة وثالثللدول األعضاء بمنظ برنامج التعليم والتدريب المهنييضم و 
، تم ترشيحهم من قبل السلطات الوطنية المختصة في البلدان األعضاء بالمنظمة، وذلك (NFPs)وطنية 

بقاء  قام وقد . التواصل المستمر مع مركز أنقرةبغرض تنفيذ البرنامج بشكل صحيح على المستوى الوطني وا 
الوطنية  هابعد نقاط اتصال تقم بترشيحمركز أنقرة باالتصاالت الالزمة مع الدول األعضاء بالمنظمة التي لم 

معلومات االتصال عبر سلطاتها الوطنية، وطلب منها تحديد هذه النقاط، وتزويد المركز بتفاصيل  ؛للبرنامج
، نقاط االتصال وحاليابرنامج. لفي اجتماعات لجنة المتابعة واالستشارة ل التمثيل بلدانه، وذلك الخاصة بها

  الوطنية هي من البلدان األعضاء التالية:
 
 . 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 .سلطنة عمان22 . غينيا10
  . باكستان23 . غينيا بيساو11
  . قطر24 . إندونيسيا12
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II.  المنجزةاألنشطة 
 s(CBP(بناء القدرات لمنظمة التعاون اإلسالمي  برامج .أ

مستمرة على المدى القصير تهدف إلى ية تدريببرامج بناء القدرات لمنظمة التعاون اإلسالمي هي برامج 
من خالل ، والميادين في الدول األعضاء االتالمؤسسات الوطنية ذات الصلة في مختلف المج اتتعزيز قدر 

بناء ل اثنين وعشرين برنامجاعلى مركز أنقرة يتوفر حاليا، و مطابقة احتياجات وقدرات هذه المؤسسات. 
هذه و  لمنظمة التعاون اإلسالمي. في إطار برنامج التعليم والتدريب المهنيالقدرات لمنظمة التعاون اإلسالمي 

ممارسة األعمال التجارية على أساس تحديد المعارف المتاحة تعزيز الموارد البشرية و  الذروة فيهي برامج 
والتجربة في البلدان األعضاء التي لديها القدرة واالستعداد لتبادل وتقاسم هذه المعرفة والخبرة مع الدول 

 .المحتاجةاألعضاء األخرى 

قطاعات محددة بما في ذلك في  عاون اإلسالميبرامج بناء القدرات لمنظمة التحاليا، هناك العديد من و 
البنوك المركزية، والصحة، والتخفيف من حدة و اإلحصاءات، والزراعة، والبيئة، والمياه،  :مثل، مجاالت

جديدة لبناء البرامج العدد من جتماعي، والتحضر، والسياحة. وقد بادر مركز أنقرة بوضع الفقر، واألمن اال
 العامخدمات التوظيف  وهي: ،لمنظمة التعاون اإلسالميلتعليم والتدريب المهني افي إطار برنامج القدرات 

مؤسسات الضمان االجتماعي، والسجل ة والسياحة والتحضر المستدام، و والخدمات البريدية والسكك الحديدي
 بلدا في إطار 40بناء القدرات في أكثر من لأنشطة  200 بعضنفذ مركز أنقرة المدني. وحتى اآلن، 

من  20من هذه البرامج في حوالي  50 يقارب ماوتم تنظيم . برامجه لبناء القدرات لمنظمة التعاون اإلسالمي
 .نموا األقل البلدانمختلف 

لبناء  لبرامجهبانتظام المسوحات الخاصة و مركز أنقرة يوزع ، لبرامجه لبناء القدراتمن أجل التنفيذ الفعال و 
، ثمومن جمع المعلومات عن احتياجات وقدرات مؤسساتها الوطنية. يو ، لجميع البلدان األعضاء القدرات

 أساليبالدول من خالل  بين ضع التطابق األمثليبعد تقييم دقيق لالحتياجات وقدرات هذه المؤسسات، و 
 التدريبية والزيارات الدراسية. مختلفة، بما في ذلك تبادل الخبراء وحلقات العمل

 البرامج لبناء القدراتفي إطار كل من هذه  2014وتتلخص األنشطة المنفذة والتي تم تنظيمها منذ نوفمبر 
التعليم والتدريب  على النحو التالي. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الموقع الرسمي لبرنامج

 .www.oicvet.org، منظمة التعاون اإلسالميل المهني

 (StatCaB)اإلحصائية  . برنامج بناء القدرات1

i. " 2015أبريل  9-7في السنغال العمل"  سوقتحليل إحصاءات دورة تدريبية حول. 
ii.  2015أبريل  08-06في ماليزيا " ةيمالية الحكومالدورة تدريبية حول "إحصاءات. 

http://www.oicvet.org/
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iii.  02-01'' في طاجيكستان في والمكاتب اإلحصائية نظمالتدريبية حول "أطر الجودة وقياس أداء دورة 
 .2015أبريل 

iv. 2015مارس  11-08في قطر  "دورة تدريبية حول 'الحسابات القومية: القطاع المالي. 
v. " مارس  04-02'' في السودان إحصاءات الزراعة والغابات ومصايد األسماكدورة تدريبية حول

2015. 
vi.  فبراير  25-23في أفغانستان  "والغابات ومصايد األسماكالزراعة إحصاءات "دورة تدريبية حول

2015. 
vii. " 18-17مهارات المهنية لإلحصاءات الرسمية: إدارة الوقت'' في أوزبكستان الدورة تدريبية حول 

 .2015فبراير 
viii.  2015فبراير  5-3في بوركينا فاسو في  "نظم المعلومات الجغرافية"دورة تدريبية حول. 
ix.  2015يناير  29-27ن في يفي بن "إحصاءات التعليم"دورة تدريبية حول. 
x. 2015يناير  29-26 في دورة تدريبية حول "المصرفية والتأمين واإلحصاءات المالية'' في السنغال. 

 (CAB-CB) في البنوك المركزية برنامج بناء القدرات. 2

i. 2014نوفمبر  11-09'' في الصومال بية حول "التمويل األصغر اإلسالميدورة تدري. 

 (SEP. برنامج بناء القدرات في األسواق المالية )3

i.  ديسمبر  23-22دورة تدريبية حول "األسواق المشتقة واألدوات والتجارة الهامشية" في السودان في
2014 

ii. " ديسمبر  17-16ي أذربيجان في تجارة الهامشية" فالدوات و األو األسواق المشتقة دورة تدريبية حول
2014 

 (HCaB-IbnSina) الصحية بناء القدراتل ابن سينا برنامج. 4

i.  أبريل  10 -مارس  30دورة تدريبية حول "الطوارئ والخدمات الطبية في حاالت الكوارث" في تركيا
2015. 

ii.  2015يناير  21-19االجتماع االفتتاحي لمشروع بقاء األم والطفل في تركيا في. 
iii. و لمسزيارة دراسية ''دمج أسئلة التبغ في ا( حTQS في تركيا '')2014نوفمبر  21. 

 ( CaB-OSH)السالمة والمهنية و الصحة في برنامج بناء القدرات . 5

i.  2015مارس  10-09دورة تدريبية حول "النظافة المهنية" في باكستان. 
ii. 2014نوفمبر  20-18ي دار السالم دورة تدريبية حول "النظافة المهنية" في برونا. 
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 (CAB-)البيئة في البيئة برنامج بناء القدرات. 6

i.  2015مارس  4-2دورة تدريبية حول "النفايات والمواد الضارة: النفايات الطبية" في غامبيا في. 

 (CAB-RW) في السكك الحديدية برنامج بناء القدرات. 7

i. 2015مارس  11-10'' في السودان لعمليات الفنية والبنى التحتيةدورة تدريبية حول "ا. 

 (CACaB-OIC) في سلطات المنافسةبرنامج بناء القدرات . 8

i.  تزوير" في جمهوريةمحاولة الالمنظمة و دورة تدريبية حول "إنفاذ قانون المنافسة في األسواق 
 .2015مارس  31-30قيرغيزستان في 

ii.  2014ديسمبر  18-16في الفترة من دورة تدريبية حول 'قانون وسياسة المنافسة' 'في السعودية. 

 (PESCaB-OICخدمات التوظيف العام )في  القدرات برنامج بناء. 9

i. " 2015ناير ي 22-19" و "تفتيش العمل" في بوركينا فاسو العمل سوقإحصاءات دورة تدريبية حول. 
ii.  02-01في أذربيجان  "المهارات لتدريبوخدمات عمل للشباب دورة تدريبية حول "خلق فرص 

 .2014ديسمبر 

 (CAB-NOCRالوطنية للتسجيل المدني ) القدرات في الهيئاتبرنامج بناء . 10

i.  28-26في أفغانستان في " بطاقة الذكية وأنظمة التسجيل المدنيةالو بطاقة، الدليل "دورة تدريبية حول 
 .2015يناير 

 (PSCaB-OIC) لمنظمة التعاون اإلسالمي الخدمات البريدية. برنامج بناء القدرات في 11

i.  في األردن في البريد للرسائل دمةوخونية الخدمات اإللكتر و البريد المالية، خدمات "دورة تدريبية حول "
 .2015أبريل  05-07

ii.  ،في لرسائلوخدمة ا والخدمات السريعةوالخدمات اللوجستية، دورة تدريبية حول "الطرود البريدية "
 .2015مارس  25-24ا في الفترة من موريتاني

iii. مارس  14-13في غامبيا ' "معالجة-رموز نظام البريدالبريد المالية و خدمات "ية حول دورة تدريب
2015. 

iv. ' 25-24في  ' 'في أوغنداوالخدمات السريعةاللوجستية ، والخدمات الطرود البريديةدورة تدريبية حول 
 .2015فبراير 

v. " 2015فبراير  19-17البريد المالية'' في جيبوتي خدمات دورة تدريبية حول. 
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 (CAB-TR) لمنظمة التعاون اإلسالمي لسياحةبناء القدرات في ا. برنامج 13

i.  2015مارس  26-25دورة تدريبية حول "التسويق السياحي" في غامبيا 

 (MTPİ) الرئيسي مدربلل اسطنبولبرنامج  .أ

المدارس المهنية في البلدان  تصبحل( TOTتسهيل نقل المعرفة من تدريب المدربين )هو  MTPİالهدف من 
تم القيام  0142نوفمبر  منذفالموضوع.  حولمراكز االمتياز  منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في 
 باألنشطة التالية:

i. 2015مارس  27-23اسطنبول في في ، دورات تدريبية للفلسطينيين. 
ii. في اسطنبول في ، ئيسير للمدرب الاسطنبول لمعرفة وتبادل الخبرات ألوغندا على برنامج ورشة عمل ل

 .2014ديسمبر  29-30


