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 مقدمة

( خالل القمة االقتصادية للكومسيك التي OIC-VETبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )تم اإلعالن عن إطالق 

. ويهدف البرنامج إلى دعم الجهود التي تبذلها البلدان األعضاء في منظمة التعاون 2009نوفمبر  09عقدت في إسطنبول، تركيا، بتاريخ 

 (.TVETالتحديات والقيود القائمة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي )اإلسالمي واملساهمة فيها ملواجهة 

وبالنظر إلى أهمية التعليم والتدريب الفني واملنهي في تنمية اقتصادات البلدان األعضاء في املنظمة، أوصت ورشة العمل بشأن "التعليم 

لتعاون اإلسالمي: تقييم االحتياجات والقدرات" التي عقدت في أنقرة، تركيا، ( في البلدان األعضاء في منظمة اTVETوالتدريب الفني واملنهي )

، بإعداد خارطة طريق استراتيجية تعنى بالتعليم والتدريب الفني واملنهي لتحسين جودة البرامج املتعلقة به في 2016مايو  11-09في فترة 

د املبذولة فيما بين بلدان املنظمة من خالل تطوير إجراءات مبتكرة وذات البلدان األعضاء في املنظمة وزيادة التآزر والتنسيق بين الجهو 

 كفاءة وفعالية في عمليتي التعليم والتعلم في قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي.

اد "خارطة ( على تنسيق عملية إعدICESCOوفي هذا السياق، عمل كل من سيسرك ومنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )

"، وذلك بالتعاون مع السلطات 2025-2020الطريق االستراتيجية ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

املختصة في البلدان األعضاء في املنظمة من خالل أربع اجتماعات لفريق العمل املواضيعي وورشتي عمل متتاليتين نظمها سيسرك خالل 

. وقد تم عرض خارطة الطريق االستراتيجية على الدورة الوزارية الخامسة والثالثين للكومسيك، التي عقدت في الفترة 2018-2017فترة 

في إسطنبول، تركيا، للنظر فيها من قبل البلدان األعضاء. وبناء على ذلك، رحبت الدورة الوزارية  2019نوفمبر  28و  25املمتدة بين 

، وطلبت إلى سيسرك، بصفته الجهاز التنفيذي لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي 2025-2020االستراتيجية لفترة  بخارطة الطريق

 للتعليم املنهي والتدريب، رصد عملية تنفيذها وتقديم التقرير املرحلي لدورات الكومسيك واجتماعات لجنة املتابعة.

ارة والرصد التابعة لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب وبعد ذلك، نظم سيسرك االجتماع السادس للجنة االستش

في إسطنبول، تركيا، حيث حضرت جهات االتصال الوطنية لهذا البرنامج فضال عن ممثلي مؤسسات  2019ديسمبر  20-19بتاريخ 

يذ ورصد وتقييم خارطة الطريق االستراتيجية لبرنامج املنظمة ذات الصلة. وناقش املشاركون في االجتماع السادس واتفقوا على سبل تنف

 فضال عن آلية تنفيذها في السنوات الخمس املقبلة. 2025-2020منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي  وبناء على هذه املعطيات، يقدم هذا التقرير املرحلي ملخصا لألنشطة املضطلع بها في إطار

. 2025-2020والتدريب صوب تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية لبرنامج املنظمة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

 25-24للكومسيك التي ُعقدت بتاريخ وبخصوص األنشطة املنجزة، يغطي التقرير الفترة املمتدة ما بين الدورة الوزارية السابعة والثالثين 

-24في إسطنبول، تركيا، واالجتماع الثامن والثالثين للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيك الذي من املقرر عقده في فترة  2021نوفمبر 

نبثقة عن الكومسيك إلى ، أما بخصوص األنشطة املخطط لها فهو يغطي الفترة املمتدة من آخر اجتماع للجنة املتابعة امل2022مايو  25

 الدورة الوزارية الثامنة  والثالثين للكومسيك.

. وبالنظر إلى مالءمة هذه الوسيلة 19-نفذ سيسرك أنشطة بناء القدرات من خالل املنصات الرقمية مباشرة بعد ظهور جائحة كوفيد

احة عبر شبكة اإلنترنت في تنفيذ مختلف أنشطته املبرمجة، وكفاءتها على امتداد العامين املاضيين، فقد واصل املركز اعتماد الحلول املت

ال سيما األنشطة التي ال تشمل جوانب تطبيقية وعملية. وبصفة سيسرك الجهاز التنفيذي لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم 

ات الصلة في  خارطة الطريق املنهي والتدريب، فقد أجرى مجموعة من األنشطة ضمن نطاق البرنامج بخصوص مجاالت التعاون ذ

ملجال االستراتيجية لبرنامج املنظمة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي بهدف دعم وتعزيز الجهود التي تبذلها السلطات املعنية بهذا ا

 في البلدان األعضاء في املنظمة للنهوض بأنظمتها القائمة املعنية بهذا املجال.  
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ألنشطة في هذا التقرير تحت فئتين رئيسيتين: "األنشطة املنجزة" و "األنشطة املخطط لها" وذلك على النحو وعلى هذا األساس، ترد ا

 التالي:

 (2022مايو  - 2021األنشطة املنجزة )نوفمبر  .أ

 ‘تكوين األعمال وتنمية مهارات ريادة األعمال’( حول ToTدورة تدريبية لصالح املدربين ) .1

من خارطة الطريق االستراتيجية  2( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETالتعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )في إطار برنامج منظمة 

، نظم سيسرك بالتعاون مع أمانة منظمة التعاون 2025-2020ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

نوفمبر  10-08بية عبر اإلنترنت لصالح املدربين حول "تكوين األعمال وتنمية مهارات ريادة األعمال" في فترة اإلسالمي في غامبيا دورة تدري

2021. 

وسهر على تقديم الدورة خبير مختص لصالح خبراء ومدربين من مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي ومعاهد تنمية األعمال في 

 غامبيا.

في تزويد املدربين املشاركين باملهارات الالزمة لتخطيط األنشطة التدريبية وإدارتها باإلضافة إلى إجراء دورات  وتمثل الهدف الرئيس ي منها

دعم توجيهية لرواد األعمال وفقا للمعايير الدولية. كما ركزت كذلك على توفير الجوانب النظرية والعملية لتكوين األعمال وريادة األعمال ل

مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي في عملية تقديم تعليم جيد لرواد األعمال الغامبيين ومساعدتهم في تجاوز  املدربين املزاولين في

 التحديات التي يواجهونها في أعمالهم.

ي في وهذه الدورة التدريبية هي النشاط األول من بين ثالثة أنشطة حددها واتفق عليها كل من سيسرك وأمانة منظمة التعاون اإلسالم

 غامبيا بما يتماش ى مع "مشاريع التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة والشباب" في غامبيا.

، فقد ورد ذكره في هذا التقرير ألنه 2021رغم أن هذا النشاط أجري قبل انعقاد الدورة الوزارية السابعة والثالثين للكومسيك في نوفمبر 

 ر.لم يتم اإلبالغ بشأنه للدورة السالفة الذك

 ‘تعزيز القدرة املؤسسية بشأن املؤهالت املهنية’دورة تدريبية حول  .2

من خارطة الطريق االستراتيجية  3( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

، نظم سيسرك بالتعاون مع  اللجنة الوطنية للتربية 2025-2020لفترة ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي 

 .2021ديسمبر  15-13والعلوم والثقافة القطرية دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "تعزيز القدرة املؤسسية بشأن املؤهالت املهنية" في فترة 

( لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من مؤسسات CNAQطر )وقدم هذه الدورة التدريبية خبراء مختصون من كلية شمال األطلنطي في ق

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 28التعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من 

ث وتفعيل نظام وتمثل الهدف الرئيس ي من الدورة التدريبية في تقديم صورة عامة عن آليات وممارسات تطوير املؤهالت املهنية إلحدا

وطني للمؤهالت مضمون الجودة يتماش ى مع متطلبات سوق العمل. كما ركزت الدورة أيضا على مواضيع فنية مثل بناء القدرات 

بخصوص ضمان الجودة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي، ودور مؤسسات التعليم العالي في دعم التعليم والتدريب الفني واملنهي، 

قدرات البحثية التطبيقية الخاصة بهذا املجال، وريادة األعمال واالبتكار في املجال، والتعلم بالتجربة، ومهارات القرن الحادي وبناء ال

 والعشرين في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي.
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لصناعية من أجل تطوير تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي واألوساط ا’ورشة عمل تدريبية حول  .3

 ‘مناهج فعالة

من خارطة الطريق االستراتيجية  4( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

عمل تدريبية عبر اإلنترنت حول ، نظم سيسرك ورشة 2025-2020ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

فبراير  23-21"تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي واألوساط الصناعية من أجل تطوير مناهج فعالة" في فترة 

2022. 

ح خبراء ومديرين تنفيذيين من وقدم ورشة العمل التدريبية خبراء مختصون من قسم التعليم الفني واملنهي في وزارة التعليم املاليزية لصال

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 25مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من 

 وتمثل الهدف الرئيس ي من ورشة العمل التدريبية في تبادل األدوات املعرفية والخبرات وأفضل املمارسات بخصوص إقامة عالقات تعاون 

فعالة بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي واألوساط الصناعية بهدف تطوير منهج دراس ي فعال. كما وفرت رؤى حول آليات 

 وإجراءات تطوير منهج/ برنامج دراس ي منهي مصمم بعناية فائقة بما يتماش ى مع متطلبات سوق العمل.

 ‘خدمات السياحة والضيافة’دورة تدريبية حول  .4

من خارطة الطريق االستراتيجية  2( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETإطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )في 

، نظم املركز بالتعاون مع أمانة منظمة التعاون 2025-2020ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

 .2022مارس  16-14في غامبيا دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "خدمات السياحة والضيافة" في فترة اإلسالمي 

وسهر على تقديمها خبير مختص من املديرية العامة للتعليم املنهي والفني التابعة لوزارة التعليم الوطني في الجمهورية التركية لصالح  

 ة بالسياحة فضال عن مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي ذات الصلة في غامبيا.مشاركين من السلطات العامة والخاصة املعني

وتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تطوير وتعزيز القدرات الفنية للمشاركين في مجال خدمات السياحة والضيافة وفق أحدث 

م، شكلت الدورة التدريبية فرصة لطرح رؤى متنوعة حول مواضيع مختلفة، املعايير واملمارسات واالتجاهات العاملية. وعلى مدار ثالثة أيا

بما في ذلك اإلدارات في الفنادق، ودوائر مكتب االستقبال، وخدمة الغرف، واألطعمة واملشروبات، واإلجراءات املتبعة في العالقات 

 العامة، وأنواع الغرف في الفنادق، واألعمال املكتبية.

التدريبية النشاط الثاني من بين ثالثة أنشطة حددها واتفق عليها كل من سيسرك وأمانة منظمة التعاون اإلسالمي في وتمثل هذه الدورة 

 غامبيا بما يتماش ى مع "مشاريع التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة والشباب" في غامبيا.

 ‘الفني واملنهي من أجل إدارة فعالة للنظامتعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التعليم والتدريب ’دورة تدريبية حول  .5

من خارطة الطريق االستراتيجية  1( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

ك بالتعاون مع  وزارة التعليم والثقافة ، نظم سيسر 2025-2020ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

ي واألبحاث والتكنولوجيا في جمهورية إندونيسيا دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التعليم والتدريب الفن

 .2022مايو  12-10واملنهي من أجل إدارة فعالة للنظام" في فترة 

مختصون من الوزارة املذكورة لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من السلطات املعنية بالتعليم والتدريب  وقدم هذه الدورة التدريبية خبراء

 الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
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للحوكمة الرشيدة والوسائل واألدوات وتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تقديم ملحة عامة بخصوص ممارسات وضع أسس 

 املعتمدة لتطوير السياسات من أجل إدارة فعالة وذات كفاءة ألنظمة التعليم والتدريب الفني واملنهي. كما أتاحت الدورة التدريبية فرصة

يب الفني واملنهي، وذلك من للمشاركين لتبادل املعرفة والخبرات في مساعي تحقيق الحوكمة واإلدارة الرشيدة في مجال التعليم والتدر 

خالل تسليط الضوء على أحدث االتجاهات ذات الصلة بالسياسات، والتحديات والقيود القائمة، واملمارسات الجيدة والفرص املتاحة 

 للنهوض باملجال.

 (2022نوفمبر  -األنشطة املخطط لها )يونيو  .ب

اقع اإللكترون’دورة تدريبية لصالح املدربين حول  .1  ‘ية والبرمجةتصميم املو

من خارطة الطريق االستراتيجية  2( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

بين حول ، سينظم سيسرك دورة تدريبية لصالح املدر 2025-2020ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

لصالح السلطات املعنية بالتعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات  2022"تصميم املواقع اإللكترونية والبرمجة" في يونيو 

 الصلة من عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

ن في أحدث التقنيات وأكثرها تطورا املتعلقة بتصميم ويتمثل الهدف الرئيس ي لهذه الدورة التدريبية في تعزيز القدرات الفنية للمشاركي

 املواقع اإللكترونية والبرمجة.

 ‘تطوير إطار وطني للمؤهالت املهنية’دورة تدريبية حول  .2

االستراتيجية من خارطة الطريق  3( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

، سينظم سيسرك دورة تدريبية حول "تطوير إطار 2025-2020ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

لصالح السلطات املعنية بالتعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من  2022وطني للمؤهالت املهنية" في يوليو 

 عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

ويتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تسليط الضوء على أنجع السبل والوسائل املمكنة لتطوير إطار وطني فعال معني باملؤهالت 

 املهنية.

 ‘واملنهي التعليم عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت في مجال التعليم والتدريب الفني’ورشة عمل تدريبية حول  .3

من خارطة الطريق االستراتيجية  4( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

يم ، سينظم سيسرك ورشة عمل تدريبية حول "التعل2025-2020ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

لصالح السلطات املعنية بالتعليم والتدريب  2022عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي" في أغسطس 

 الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

تيسير عملية تبادل األدوات املعرفية وأفضل املمارسات فيما بين البلدان األعضاء  والغاية الرئيسية من تنظيم هذه الورشة التدريبية هي

  املشاركة في الفعالية بخصوص التعليم عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي.
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 ‘في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهيتعزيز األطر القانونية والتنظيمية لتحقيق اإلدماج االجتماعي ’دورة تدريبية حول  .4

من خارطة الطريق االستراتيجية  1( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

رك دورة تدريبية حول "تعزيز األطر ، سينظم سيس2025-2020ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

لصالح السلطات املعنية  2022القانونية والتنظيمية لتحقيق اإلدماج االجتماعي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي" في سبتمبر 

 بالتعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

ويتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تسليط الضوء على أنجع السبل والوسائل املمكنة تعزيز األطر القانونية والتنظيمية لتحقيق 

 اإلدماج االجتماعي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي.

 ‘افيكي وتقنيات طباعة الصور ر التصميم الغ’لصالح املدربين حول دورة تدريبية  .5

من خارطة الطريق االستراتيجية  2( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

، سينظم سيسرك دورة تدريبية لصالح املدربين حول 2025-2020ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

لصالح السلطات املعنية بالتعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات  2022ميم الغرافيكي وتقنيات طباعة الصور" في أكتوبر "التص

 الوطنية ذات الصلة من عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

التقنيات املتعلقة بالتصميم الغرافيكي  ويتمثل الهدف الرئيس ي لهذه الدورة التدريبية في تعزيز القدرات الفنية للمشاركين في أحدث

 وتقنيات طباعة الصور.

 ‘مهارات تكنولوجيا املعلومات األساسية’دورة تدريبية حول   .6

من خارطة الطريق االستراتيجية  4( وتماشيا مع مجال التعاون OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

، سينظم سيسرك بالتعاون مع أمانة منظمة التعاون 2025-2020اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة  ملنظمة التعاون 

لصالح السلطات املعنية بالتعليم  2022اإلسالمي في غامبيا دورة تدريبية حول "مهارات تكنولوجيا املعلومات األساسية" في نوفمبر 

 ؤسسات الوطنية ذات الصلة في غامبيا.والتدريب الفني واملنهي وامل

 ويتمثل الهدف الرئيس ي للدورة التدريبية في تزويد املشاركين باملهارات األساسية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات.

تعاون وستكون هذه الدورة التدريبية بمثابة النشاط الثالث من أصل ثالثة أنشطة حددها واتفق عليها كل من سيسرك وأمانة منظمة ال

 اإلسالمي في غامبيا بما يتماش ى مع "مشاريع التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة والشباب" في غامبيا.

 االجتماع السابع للجنة االستشارة والرصد التابعة لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم املنهي والتدريب .7

( التابعة لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم املنهي MACوالرصد ) سينظم سيسرك االجتماع السابع للجنة االستشارة

، وذلك بهدف رصد وتقييم التقدم املحرز حتى الوقت الراهن في مسار تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية 2022والتدريب في شهر ديسمبر 

 .2025-2020نهي لفترة ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني وامل


