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 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميبرنامج التدريب والتعليم المهني للبلدان 

(OIC-VET) 
 

 التقرير المرحلي
 

OIC-التقرير المرحلي لبرنامج التدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي )هذا  يعرض
VET،) حيث يركز بالخصوص على البرامج  .برنامجالهذا تنفيذ في إطار  تم اتخاذها نشاطات التيملخصا لل

-اسطنبولفي م 3102نوفمبر  للكومسيك في والعشرين تاسعةالانعقاد الدورة منذ  نفذتالتدريبية واألنشطة التي 
 .الجمهورية التركية

I. يةالخلف 

صمم هو برنامج  (OIC-VET)للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  والتعليم المهني برنامج التدريب
األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  مركز طرفمن  ووضع في األصل

(SESRIC) العام والخاص بهدف دعم وتعزيز فرص  من أجل تحسين نوعية التعليم المهني والتدريب في القطاعين
، مة في التنمية والقدرة التنافسية لالقتصاداتوبالتالي للمساه ،ألعضاء لتطوير معارفهم ومهاراتهمألفراد في الدول اا

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

آلية على ، في اسطنبول 3112أكتوبر  32-31للكومسيك التي عقدت في الفترة من  الرابعة والعشرون وافقت الدورة و 
التي   (OIC-VET)اإلسالمي تعاون بلدان األعضاء في منظمة الالمهني للبرنامج التعليم والتدريب التنفيذ المقترحة ل

والتدريب التعليم  في برنامجالخاصة المهنية  برامجهاالدول األعضاء إلى إدراج  أعدت من قبل مركز أنقرة، كما دعت
لبلدان لصالح ااإلسالمي  تعاون منظمة اللتعاون اإلسالمي، وبالتالي، إنشاء منصة مشتركة لالمهني في منظمة ا
 .اإلسالمي في هذا المجال تعاون األعضاء في منظمة ال

  (OIC-VET)اإلسالمي  تعاون التعليم المهني للبلدان األعضاء في منظمة البرنامج التدريب و تم اإلطالق الرسمي لو 
، في مؤتمر القمة االقتصادية للكومسيك التي غل، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيكعبد هللا  من قبل فخامة

 تعاون بمشاركة رؤساء دول وحكومات البلدان األعضاء في منظمة الفي اسطنبول، تركيا  3119 نوفمبر 9عقدت في 
 .اإلسالمي



2 

 

 

التعليم  اإلسالمي في مجال تعاون برنامج مع المؤسسات المعنية في منظمة الوعقد االجتماع التنفيذي األول لل
لبرنامج التعليم  التنفيذالرصد و جوانب ، المملكة العربية السعودية لمناقشة في جدة 3119في أبريل والتدريب المهني 

ا قوي ااإلسالمي المشاركة دعم لتعاون اإلسالمي حيث أظهرت مؤسسات منظمة ا تعاون المهني والتدريب في منظمة ال
برنامج التعليم المهني والتدريب ل  (MAC)ةاألول للجنة المتابعة واالستشار  على ذلك، شهد االجتماع عالوةو . للبرنامج

في الحوارات  اإلجراءات الرسمية المضمنة 3119مايو في ، والذي عقد في أزمير، تركيااإلسالمي  تعاون منظمة الل
  .اإلسالمي تعاون برنامج التعليم المهني والتدريب في منظمة ال الشروع فيالموضوعية من خالل التعاون في 

في إطار برنامج التعليم المهني والتدريب لمنظمة التعاون اإلسالمي، تغيرت ثالث برامج رائدة منفذة إلى برامج فرعية 
  (IMTP)وبرنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئيسي ، ISIP)-(OICالبرنامج التدريبي الدولي للطالب مكتملة، وهي: 

. وقد بادر مركز أنقرة بوضع OSHNET)-(OIC وشبكة الصحة والسالمة المهنية في منظمة التعاون اإلسالمي
عدد من البرامج الجديدة لبناء القدرات في إطار برنامج التدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون 

-T)في الخزينة برنامج بناء القدرات و ، (CA-CaB)المنافسة  في هيئاتبرنامج بناء القدرات اإلسالمي، وهي: 
CaB)  في الخدمات البريدية لمنظمة التعاون اإلسالمي بناء القدرات وبرنامج(OIC-PSCaB). 

دارة المسؤولاإلسالمي و  لتعاون منظمة االجهاز التنفيذي لمركز أنقرة دور  وقد تولى ية الرئيسية عن التنفيذ السليم وا 
، فضال عن تحمل المسؤولية الشاملة عن اإلشراف لجنة المتابعة واالستشارةقرارات التي اتخذتها البرنامج وفقا لل

 .لنقاط االتصال الوطنيةوالتنسيق 

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

في الوقت الراهن، يضم برنامج التدريب والتعليم المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي أربعة وثالثون 
، تم ترشيحهم من قبل السلطات الوطنية المختصة في البلدان األعضاء بالمنظمة، (NFPs)نقطة اتصال وطنية 

بقاء التواصل المستمر مع مركز أنقرة؛ بوصفه وذلك بغرض تنفيذ البرنامج بشكل صحيح على المستوى الوطني وا  
قام مركز أنقرة باالتصاالت الالزمة مع الدول األعضاء بالمنظمة التي لم ترشح بعد وقد  الجهاز التنفيذي للبرنامج.

عبر سلطاتها الوطنية، وطلب منها تحديد هذه النقاط، وتزويد المركز بتفاصيل  ؛الوطنية للبرنامج هانقاط اتصال
ونتيجة لذلك، برنامج. لفي اجتماعات لجنة المتابعة واالستشارة ل ا، وذلك لتمثيل بلدانهمعلومات االتصال الخاصة بها

زاد عدد نقاط االتصال الوطنية بشكل مطرد مع مرور الوقت وحاليا لدى البرنامج أربعة وثالثون نقطة اتصال وطنية 
 في الدول األعضاء التالية:

 . السعودية32 يران. إ02 . أفغانستان0
 .السنغال32 . العراق02 . أذربيجان3
 . سيراليون 32 . األردن02 . البحرين2
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 . السودان32 . ماليزيا02 . بنغالديش2
 . سوريا39 . جزر المالديف02 . بروناي2
 . توغو21 . موريتانيا02 . الكاميرون 2
 . تونس20 . المغرب09 . جزر القمر2
 .تركيا23 النيجر. 31 . الغابون 2
 . اإلمارات العربية المتحدة22 . نيجيريا30 . غامبيا9

 . اليمن22 .سلطنة عمان33 . غينيا01
  . باكستان32 . غينيا بيساو11
  . قطر32 . إندونيسيا03

III.  المنجزةاألنشطة 

 (CBPبناء القدرات لمنظمة التعاون اإلسالمي )برنامج  .أ 
الدورات التدريبية اآلتية من قبل المركز في إطار البرامج الفرعية المختلفة لبناء خالل الفترة قيد النظر، تم تنظيم 

 القدرات على النحو اآلتي:

 (StatCaB)برنامج بناء القدرات اإلحصائية  .1

i.  في السنغال حول "إحصاءات النقل واالتصاالت" ةتدريبي دورة 

 (ANSD) والديموفرافياالوكالة الوطنية لإلحصاءات في " نظم المركز دورة تدريبية حول "إحصاءات النقل واالتصاالت
مديرية اإلحصاء في ، خبير من بوشخارقدم الدورة السيد بوعزة و . 3102نوفمبر  12-12، السنغال في في داكار
توفير القضايا المؤسسية وكان الهدف الرئيسي من التدريب . ANSD من ون معنيون موظفحضرها المغرب و 
 مصادر البيانات.و لشاملة والمنهجية ا

ii.  في اإلمارات العربية المتحدةحول "إحصاءات النقل واالتصاالت دورة تدريبية " 
زي لإلحصاء في المكتب الوطني " في الجهاز المركنظم المركز دورة تدريبية حول "إحصاءات النقل واالتصاالت

قدم الدورة السيد بوعزة و . 3102ديسمبر  32-32 فيفي أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة  (NBS)حصاءات لإل
وكان الهدف الرئيسي من . (NBS)خبير من مديرية اإلحصاء في المغرب وحضرها موظفون معنيون في ، بوشخار

 التدريب توفير القضايا المؤسسية والمنهجية الشاملة ومصادر البيانات.
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iii.   أنقرة مركز " فيتطوير أدوات التصويرو تصميم قواعد البيانات اإلحصائية "دورة تدريبية حول 
ديسمبر  03-00" في تطوير أدوات التصويرتصميم قواعد البيانات اإلحصائية و نظم المركز دورة تدريبية حول "

نولوجيا المعلومات لمركز أنقرة تك دائرةالدورة من قبل  في مقر مركز أنقرة في أنقرة، الجمهورية التركية. وقدمت 3102
 تعاون منظمة ال ستة عشر بلدا عضوا في الوطنية من ءمكاتب اإلحصاثالثون خبيرا من حضر الدورة التدريبية و 

تطوير  مبادئ تصميم قاعدة البيانات اإلحصائية مع التركيز علىبتعريف الالدورة التدريبية إلى وتهدف اإلسالمي. 
 ات البيانية المتحركةمو الرسوحدة لى كيفية نشر توجيه المشاركين عير البيانات، على وجه الخصوص، تصو أدوات 

 مؤسساتهم.لالمعلومات ا ( ضمن البنية التحتية لتكنولوجيSMCمركز أنقرة )ل

iv.   في النيجر"إحصاءات مجتمع المعلوماتدورة تدريبية حول " 
وقدم . 3102يناير  02-02 ي، النيجر يوممعلومات" في نيامينظم المركز دورة تدريبية حول "إحصاءات مجتمع ال
النيجر.  في( INSموظفا من معهد اإلحصاء ) عشرون  احضرهالدورة خبير من مديرية اإلحصاء في المغرب، و 

على القضايا  " العمل الجماعي والمناقشة، وركزي حول "إحصاءات مجتمع المعلوماتتدريبالوتضمن البرنامج 
 .والدولية والقضايا المنهجيةنية أدوار الجهات المعنية الوطلمؤسسية و ا

v.   في قطر "حول "إحصاءات العلوم والتكنولوجيا واالبتكاردورة تدريبية 
في مقر  3102فبراير  32-32في الفترة "إحصاءات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار" نظم المركز دورة تدريبية حول 

، خبير من معهد اإلحصاء التركي الدكتور سالم غربوزوقدم الدورة . في الدوحة وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
(TURKSTAT) وشمل قطر.  ي وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء فيف مسؤوال معنيا سبعة عشر احضره، و

البحث والتطوير إحصاءات وهيكل  STIنظام سياسة  البرنامج التدريبي حول "إحصاءات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار"
 في تركيا. GBAORDواالبتكار و

vi.   في اإلمارات العربية المتحدة"إحصاءات األسعاردورة تدريبية حول " 
، اإلمارات في أبو ظبي (NBS)رة تدريبية حول "إحصاءات األسعار" في المكتب الوطني لإلحصاءات نظم المركز دو 
، خبير من معهد اإلحصاء وقدم الدورة الدكتور جيم باس. 3102مارس  03-01دة في الفترة من العربية المتح

في اإلمارات العربية المتحدة،  (NBS)المكتب الوطني لإلحصاءات من  حد عشر خبيراأ، و (TurkStat)التركي 
في المملكة المملكة العربية ( CDSI)، ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات (DSCدبي )بمركز اإلحصاء و 

 السعودية.

vii.   في العراق "التصنيفات"دورة تدريبية حول 
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هورية العراق في ، جمفي بغداد (CSO)" في الجهاز المركزي لإلحصاء نظم المركز دورة تدريبية حول "التصنيفات

عبد الرسول دمحم مراد، كبيرة المتخصصين في الجهاز المركزي السيدة أسماء وقدمت الدورة . 3102مارس  01-00

 .المدني في العراقمعنيين من منظمات المجتمع بجمهورية مصر العربية بمشاركة مسؤولين  اإلحصاءللتعبئة العامة و 

viii.  في بنغالديشدورة تدريبية حول "إحصاءات ميزان المدفوعات والتجارة الدولية " 
 (،BBS" في مكتب بنغالديش لإلحصاء )نظم المركز دورة تدريبية حول "إحصاءات ميزان المدفوعات والتجارة الدولية

دينش خبير من معهد اإلحصاء أيوب مهمت قدم الدورة السيد و . 3102مارس  31-02، في دكا، بنغالديش
 .BBSمن معنيا خبيرا  ن رو وعش ىحدإ اوحضره  (TURKSTAT)التركي

ix.   عمانسلطنة " في هاتخزينحول "نشر البيانات و  يتدريببرنامج 
( في NCSIالمعلومات )إلحصاء و في المركز الوطني ل" نظم المركز دورة تدريبية حول "نشر البيانات وتخزينها

خبير من أكيلدز، قدم الدورة كل من السيدة ميدين و . 3102أبريل عام  0 -مارس  21عمان من سلطنة ، مسقط
 .NCSIحضره خبراء مختصين من و   (TURKSTAT)معهد اإلحصاء التركي 

x.   في المملكة العربية السعودية "إحصاءات البيئة"دورة تدريبية حول 
، الرياض، (CDSI)نظم المركز دورة تدريبية حول "إحصاءات البيئة" في مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 

، خبير من معهد اإلحصاء شان تركقدم الدورة السيد حسين و . 3102أبريل  02-02ة السعودية، في المملكة العربي
 .من مصلحة اإلحصاءات العامة وظفون المعنيون الم احضره، و (TURKSTAT)التركي 

 (Water-CaB)لموارد المائية برنامج بناء القدرات في ا .2
i. اضحو لأل المتكاملةدارة الدولية ورشة عمل حول "اإل" 

ورشة عمل  (SUEN) هورية تركيا ومعهد المياه التركينظم المركز بالتعاون مع وزارة الشؤون الغابات والمياه في جم
 وشارك مديرون رفيعو. 3102فبراير  32-32، في ، تركياحول "اإلدارة الدولية المتكاملة لألحواض" في اسطنبول

اإلسالمي أربعة عشر بلدا عضوا في منظمة التعاون بلدا في ورشة العمل بما في ذلك  ثمانية عشرالمستوى من 
وأوزبكستان واألردن والسودان وأذربيجان والعراق وكازاخستان جيبوتي وتونس والجزائر وفلسطين وقيرغيزستان  :وهي

 تركيا.وتركمانستان وألبانيا و 

 (CB-CaB)بنوك المركزية برنامج بناء القدرات لل .3
i. " في " استهداف التضخمؤ قصير األجل في البنوك المركزية" و "ممارسات التنبندوات تدريبية حول

 تركيا
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متتاليين حول "التنبؤ  تدريبيين نيامجنبر المصرفية نظم المركز بالتعاون مع مدرسة اسطنبول للدراسات 
 39-32قصير األجل في البنوك المركزية" و "ممارسات استهداف التضخم" في اسطنبول، تركيا، في الفترة 

وقدم السيد محمود . (OIC-CB-CaB) المركزية لبنوكبرنامج بناء القدرات ل، في إطار 3102سبتمبر 
ممارسات استهداف  قدم دورةو التنبؤ قصير األجل في البنوك المركزية، دورة كوناي والسيد أوتكو أوزمان 

مشاركة أعضاء من كل من السيد صالح فيندوغلو والسيد محمود كواي والسيد أوتكو أوزمن مع التضخم 
ستان وقرغيزستان ونيجيريا والسعودية وتونس واألردن وكازاخالبنوك المركزية من أفغانستان وبنغالديش 

 اليمن.وأوغندا و 

ii.  في العراقر في المؤسسات المالية اإلسالمية"إدارة المخاط حول يتدريببرنامج " 
العراقي " في البنك المركزي ر في المؤسسات المالية اإلسالميةإدارة المخاطنظم المركز دورة تدريبية حول "

. القدرات للبنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي، في إطار برنامج بناء 3102مارس  2-2في الفترة 
، بمشاركة خبراء بالشريعة، الهدى سي آي بي إي عضو إدارة االلتزاموقدم الدورة السيد عبد الصمد 

 .مختصين من البنك المركزي العراقي

iii.  في اليمن "إحصاءات ميزان المدفوعات" حول يتدريببرنامج 
-32مهورية اليمن في " في البنك المركزي لجالمركز دورة تدريبية حول "إحصاءات ميزان المدفوعاتنظم 
وقدم الدورة السيد سردار، . (CB-CaB) القدرات للبنوك المركزية ، في إطار برنامج بناء3102مارس  32

 معنيينبمشاركة أعضاء لبنك المركزي لجمهورية تركيا لميزان المدفوعات شعبة ، نائب مدير إدارة اإلحصاء
 من البنك المركزي للجمهورية اليمنية.

 (SEP)المالية  األسواقبرنامج بناء قدرات  .4
i.  في باكستان "أسواق األسهمحول "الدين اإلسالمي و  يتدريببرنامج 

 سالم اباد بتاري األسواق المالية ال" في أسواق األسهمالدين اإلسالمي و ظم المركز برنامجا تدريبيا حول "ن
-OIC)اإلسالمي  تعاون لمنظمة ال األسواق المالية قدراتطار برنامج بناء ، في إ3102فبراير  01-00

SEP) . ،بمشاركة طهران إيرانلاألسواق المالية بوقدم الدورة السيد ماجد بيري، محاضر المالية اإلسالمية ،
 .إلسالميةجمهورية باكستان افي سالم اباد األسواق المالية المن  معنيينأعضاء 

 (CA-CaB)المنافسة  في هيئاتبرنامج بناء القدرات  .5
i. المنافسة" في غامبيا ةدورة تدريبية حول "قانون وسياس 

" في يبية حول "قانون وسياسة المنافسة، دورة تدر مع هيئة المنافسة لجمهورية تركيا، بالتعاون نظم المركز
مارس  32-32 في (CA-CaB)اإلسالمي  تعاون اللمنظمة في هيئات المنافسة إطار برنامج بناء القدرات 
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تشاالر دنيز أطا، كبير خبراء المنافسة والسيد نفروز دم الدورة السيد قو . في سيريكوندا، غامبيا 3102
 غامبيا.في العديد من الخبراء من لجنة المنافسة  احضرهمنافسة، هيئة المنافسة التركية و ، خبير الأوزدمير

ii.  في أذربيجان"قانون وسياسة المنافسةدورة تدريبية حول " 
" في ة المنافسة، دورة تدريبية حول "قانون وسياسمع هيئة المنافسة لجمهورية تركيا، بالتعاون نظم المركز

أبريل  12-12(  في CA-CaBبرنامج بناء القدرات في هيئات المنافسة لمنظمة التعاون اإلسالمي )إطار 
 في باكو، أذربيجان. 3102

 (IbnSina - HCaBلبناء القدرات الصحية )ابن سينا برنامج  .6
i.  في نواكشوطاإليدز والوقاية منهباالعتراف ": يتدريببرنامج " 

برنامج ابن سينا لبناء القدرات " في إطار هاإليدز والوقاية منبنظم المركز برنامجا تدريبيا حول "االعتراف 
الجمهورية اإلسالمية ، للطب المهني في نواكشوطب الوطني في المكت (IbnSina - HCaBالصحية )

 ، أخصائي طبي في تركيا.موسافيتوغلوقدم الدورة الدكتور علي و . 3102نوفمبر  2-2الموريتانية، في 

 (OIC-PAP)اإلسالمي  تعاون منظمة الالتخفبف من حدة الفقر لبرنامج  .7
i. " في األردن "سياسات الحد من الفقر اإلقليميدورة تدريبية حول 

"سياسات الحد من رة والسياسات االجتماعية التركية، دورة تدريبية حول ، بالتعاون مع وزارة األسنظم المركز
فترة في ال( OIC-PAPبرنامج التخفبف من حدة الفقر لمنظمة التعاون اإلسالمي )" في إطار قليميالفقر اإل

والسيد عبد الباقي كوندوراجي قدم الدورة السيد فرات نوزت و . األردن-في عمان 3102نوفمبر  32-32
 األردن.ب، ووزارة الصحة، ا خبراء من القرى الصحيةحضرهخبراء األسرة والسياسات االجتماعية، و  شكماك،

ii. " في جزر القمرمشاريع التنمية الريفيةدورة تدريبية حول " 
نمية مشاريع التبوركينا فاسو، دورة تدريبية حول "قتصاد والمالية في ، بالتعاون مع وزارة االنظم المركز

-32في الفترة  (OIC-PAPتعاون اإلسالمي )منظمة الل" في إطار برنامج التخفيف من حدة الفقر الريفية
نيامبا بيرتن، مدير الخدمات المالية، . وقدمت الدورة من قبل في موروني، جزر القمر 3102وفمبر ن 32
 جزر القمر.شارية االقتصادية لاللجنة االست حضرها عدد من الخبراء منو 

 االجتماعات التشاورية .ب 

i. الخبرة في مجال العلوم والتكنولوجيا بين البلدان األعضاء نقل المعرفة و  حولالعصف الذهني  جلسة
 اإلسالمي تعاون في منظمة ال
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والتكنولوجيا بين البلدان الخبرة في مجال العلوم نقل المعرفة و  حولالعصف الذهني  استضاف المركز جلسة
خبراء  بمشاركة ، في مقرهفي أنقرة، تركيا 3102يناير  9في ، تعاون اإلسالمياألعضاء في منظمة ال

البنك مجموعة ، و جمهورية إيران اإلسالميةفي ( CITCالتعاون التكنولوجي )إلبداع و امن مركز  يرينومد
 لمنظمة التعاون اإلسالمي التكنولوجيالعلمي و للتعاون (، واللجنة الدائمة IDBاإلسالمي للتنمية )

(COMSTECH)، نقل التكنولوجياو  وشبكة تبادل D -8  (TTEN و )وكان الهدف من جلسة مركز أنقرة .
مقترحات ق نقل المعرفة والخبرة في مجال العلم والتكنولوجيا، ووضع طر مناقشة إمكانيات و ذهني العصف ال

زيادة وتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين البلدان األعضاء وملموسة ومجدية وعملية لجديدة 
 اإلسالمي. تعاون في منظمة ال

ii.  الوليد والطفل في البلدان األعضاء نشطة التعاون في مجال صحة األم و تطوير أ حولاجتماع تشاوري
 اإلسالمي تعاون في منظمة ال

الوليد والطفل في نشطة التعاون في مجال صحة األم و تطوير أ حول التشاوري استضاف المركز االجتماع 
والهدف الرئيسي من الدورة هو مناقشة األنشطة المحتملة تعاون اإلسالمي. البلدان األعضاء في منظمة ال

ر أخرى، ، من بين أمو تعاون اإلسالمي، بهدف مناقشةللبلدان األعضاء في منظمة ال MNCHفي مجال 
لبلدان إلى اأجل تعزيز نقل المعرفة والخبرات جهود المؤسسات المشاركة من  تنسيقالسبل والوسائل لدمج و 
لجميع  ةاحمت MNCHلخدمات في مجال ا وبالتالي ستكون ؛ تعاون اإلسالمياألعضاء في منظمة ال

وضعت ورشة العمل و . مياإلسال تعاون مزيد من رفاهية المواطنين في منظمة الفي ال وتساهمالمجتمعات 
؛ األمهات أثناء الحمل والوالدةوفيات  الحد من ألجلتملة التي ستجرى باستخدام المواد المتاحة األنشطة المح

 .وفيات األطفال الرضعلحد من وا

 األنشطة ونشرها اتإصدار  .ج 
i. للتدريب والتعاون  النشرة اإللكترونية 

نشاطات التدريب  وتضمالنشرة اإللكترونية للتدريب والتعاون هي دورية نصف سنوية يصدرها مركز أنقرة 
، وتهدف إلى تشكيل ساحة ربط في إطار برنامج التعليم المهني والتدريب للدول اإلسالميةوالتعاون الفني 

 تعاون رئيسية لتطوير وتعزيز العالقات بين المؤسسات ذات الصلة بالبلدان األعضاء في منظمة ال
قليمية والدولية وكذلك المنظمات اإل يينهنبصفة أساسية مؤسسات التدريب والمباستهداف وذلك ، اإلسالمي

)يناير  0الرقم  2المجلد النشرة اإللكترونية للتدريب تم إعداد وقد ذات العالقة في جميع أرجاء العالم. 
 ( وتم نشرها إلكترونيا.3102)أبريل  0الرقم  2( والمجلد 3102
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IV. لها األنشطة الجارية والمخطط 

 (OIC-PSCaB)اإلسالمي  تعاون منظمة الالخدمات البريدية لالقدرات في برنامج بناء  .أ 
i. " في تركياات البريدية: التوقعات المتبادلةالخدمالتجارة اإللكترونية و ندوة حول " 

برنامج التعليم ل (OIC-PSCaBبرنامج بناء القدرات في الخدمات البريدية لمنظمة التعاون اإلسالمي )ر في إطا
: التوقعات ندوة حول التجارة اإللكترونية وقطاع البريد مركز أنقرة سينظم، اإلسالمي تعاون منظمة اللالمهني والتدريب 
على ثالثة مواضيع العروض سترتكز ندوة الخالل و ية، تركيا. حفي فت 3102مايو  32-32 الفترة المتبادلة خالل
التجارة اإللكترونية من منظور "ود" ، في قطاع البري الجهات المعنيةجهة نظر التجارة اإللكترونية من و رئيسية هي: "
بحضور ، ر مناطق مختلفة"مستقبل التجارة اإللكترونية من منظو مصلحة اآلخرين في قطاع البريد" و "أصحاب ال

قليمية  .مشاركين من مؤسسات دولية ووطنية وا 

 (IMTP) الرئيسيلمدرب ل بلدية إسطنبول برنامج .ب 
مركز دورات الفن بشكل مشترك من قبل مركز أنقرة و  الذي تم تطويره؛ الرئيسيبرنامج بلدية إسطنبول للمدرب يواصل 

من الدول  الرئيسيين مدربينللتقديم دورات تدريبية مجانية مكثفة ، (İSMEKوالتدريب المهني لبلدية إسطنبول )
 .مختلف المواضيع تحت فئات مختلفة في، اإلسالمي تعاون األعضاء في منظمة ال

 (OIC-OSHNET)السالمة المهنية شبكة الصحة و  .ج 
الربط الشبكي عبر هو مشروع  (OIC-OSHNET) لمنظمة التعاون اإلسالمي شبكة الصحة والسالمة المهنية

سات المماثلة المحلية اإلسالمي بين المؤس تعاون منظمة البرنامج التعليم المهني والتدريب لفي إطار الحدود الوطنية 
اإلسالمي بهدف  تعاون في المجال العام والمجتمع المدني في الدول األعضاء في منظمة الاإلقليمية العاملة والوطنية و 

جراء والخبرة لتقاسم المعرفة  وثيقإقامة تعاون  برامج في والتدريب، وتنظيم مبادرات جديدة ومشاريع و  مشتركة بحوثوا 
 .هنيةمجال السالمة والصحة الم

 (SDYEالشباب )برنامج تنمية المهارات لتشغيل  .د 
مبادرة مركز أنقرة في إطار برنامج التعليم المهني والتدريب في  هو( SDYEتشغيل الشباب )تنمية المهارات لبرنامج 
هارات الالزمة لسوق العمل اإلسالمي من أجل المساهمة في حل مشكلة البطالة من خالل تحسين الم تعاون منظمة ال
 .الحالي
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 اإلسالمي تعاون منظمة اللالتبغ للتحرر من مركز أنقرة مبادرة  .ه 
i. في إندونيسيالشباب والكبارفي صفوف اركة مكافحة التبغ " ح " 

يهدف و ، مجتمع المدني في إندونيسياللظمة ، وهي أكبر من(NUالعلماء ) مع نهضةراكة بش 3102أطلقت في يونيو 
صحة االندونيسيين من خالل برنامج مكافحة إلى تعزيز " رلشباب والكبافي صفوف ا 'حركة مكافحة التبغ مشروع

ومجموعات  NU بين مسؤولي السلبي(التدخين دخان )لخطر التدخين والتعرض ل حولالتبغ من خالل بناء الوعي 
يصبح  ، سوفتحقيق هذا الهدف أثناء. NUمؤسسات خلية خالية من التدخين في جميع ، وخلق بيئة داالمراهقين
. ويسعى المشروع أيضا إلى تهيئة بيئات بالنسبة للمجتمع مايحتذى به يننموذج المراهقينومجموعات  NUمسؤولي 

اء المدارس الداخلية اإلسالمية والمدارس العامة، وأيضا ، سو ن خالل تنفيذ التنظيم في المدارسخالية من التدخين م
 ،ن التدخين السلبي وتثبيطهم لبدء التدخيناهقين مالمر يمكن أن تمنع األطفال والشباب و  التيفي المجتمعات المحلية، و 

دخان التبغ غير المباشر وتعزيز التعرض لب خاصةنين وخاصة المراهقين المدخغير ل NUصحية تأسيس رعاية و 
 .بيئات خالية من الدخان في أماكن يسهل الوصول إليها

 (OIC-ISIPالبرنامج التدريبي الدولي للطالب ) .و 
في إطار برنامج التعليم  هو برنامج تدريب دولي خاص وضع (OIC-ISIPللطالب )البرنامج التدريبي الدولي  

تحسين نوعية القوى العاملة في البلدان األعضاء في منظمة  يهدف إلىاإلسالمي  تعاون منظمة الالمهني والتدريب 
تعاون القتصادات منظمة ال، وتعزيز القدرة التنافسية لعملالتقارب بين أسواق اتعزيز النزاهة و اإلسالمي و  تعاون ال

 .ين على وشك الدخول إلى سوق العملمهارات الطلبة الجامعياإلسالمي من خالل زيادة معرفة و 

 مركز أنقرة ي فيتدريببرنامج  .ز 
تدريبا للشباب المتحمس والناجح المهتم بمعرفة المزيد عن القضايا االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر  البرنامجيقدم 

على المجتمعات في جميع أنحاء العالم اإلسالمي. ويوفر البرنامج لطالب الجامعات فرصة الدراسة والعمل لتوفير 
والتدريب متوفر خالل كل فترة من السنة،  .بيئة دولية الخبرة الميدانية، وكذلك لتحسين مهاراتهم وخبرتهم العملية في

وهو مفتوح للطالب الذين هم إما مواطنون في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أو ينتمون إلى مجتمع 
 مسلم.


