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 السياق  -1

 الخلفية  1.1

 قام، (OIC) التعاون اإلسالمي منظمة البلدان األعضاء في في الفني واملنهي والتدريب نوعية التعليم من أجل تحسين

التعليم  برنامجبوضع  )سيسريك( التدريب للدول اإلسالميةمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية و 

الدائمة  للجنة هذا البرنامج تم تقديمو  .(OIC-VET)منظمة التعاون اإلسالمي  األعضاء في للدول  التدريب املنهيو 

عليه من طرف اللجنة في املوافقة  لتتموفي  ،الكومسيك() التعاون اإلسالميالتجاري ملنظمة االقتصادي و  للتعاون 

لب من ا هذه الدورة خاللكما أنه .  2008عام   الرابعة والعشرين دورتها
ُ
 في OIC-VETدمج لبلدان األعضاء ط

 .جميع البلدان األعضاء منها ستفيدت أرضية مشتركة تأسيس تم، وبالتالي ةالرئيسيهم الوطنية للتدريب مجابر 

 

من  التي تم تنظيمهاالقمة االقتصادية الدول  في بمشاركة قادة  2009تم تنفيذ برنامج التدريب املنهي رسميا في عام 

 قبل الكومسيك.

 :هي التعليم والتدريب الفني واملنهي برنامج  أهداف

 في البلدان األعضاء باملنظمة، وذلك لزيادة التوظيف  توفير تبادل األفراد املشاركين في التعليم املنهي والتدريب

 في الشركات؛

  تعزيز النوعية وقدرات االبتكار في أنظمة التدريب املنهي في البلدان األعضاء، وتسهيل نقل ممارسات االبتكار

 من دولة إلى أخرى؛

  ،والهيئات األخرى ذات العالقة  االجتماعيينالشركاء و الشركات، و زيادة حجم التعاون بين مؤسسات التدريب

 في البلدان األعضاء باملنظمة؛

  املكتسبة من خالل التعليم الرسمي تلك توسيع الشفافية واالعتراف باملؤهالت واالختصاصات، بما في ذلك

 ؛البلدان األعضاء الرسمي بينوغير 

  املبتكرة واالتصاالت  تكنولوجيا املعلوماتممارسات التدريب للتعلم مدى الحياة عن طريق دعم تنمية

 .واملواد التعليميةالخدمات، و املبنية على املضمون، 

 

برامج  التخطيط لثالثم ت ،التدريب املنهي ملنظمة التعاون اإلسالميفي إطار برنامج  األهداف املذكورة أعاله لتحقيق

 :هيو رئيسية 

 نظمة التعاون اإلسالميمل الدولي برنامج التبادل -

 نظمة التعاون اإلسالميمل الدولي االبتكار برنامج -

  نظمة التعاون اإلسالميمل شبكات التعليم برنامج -
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تم إعداد ، الكوارثوكجزء من هذه األهداف في عدة مجاالت مختلفة مثل اإلحصاءات والتوظيف وإدارة مخاطر 

تم اعتماد منظور عابر  ،األعضاءمع األخذ بعين االعتبار أولويات البلدان و برامج تنمية القدرات. اإلجراءات وتنفيذ 

 ثالثة أنواع مختلفة من املشاريع.مصحوبا بللحدود 

 

األعضاء.  البلدان كل في االتصال الوطنية نقاط تعيين املنهي التدريب برنامجحاول  املذكورة أعاله، لتحقيق األهداف

ستة  في ،املنهي التدريب مؤسسات مسؤولة عن عبارة عن في معظمها التيو  ،هذه نقاط االتصال الوطنية واجدوتت

 .حاليا عضوا دولةن يوثالث

 

تنفيذ ال ومتابعة مسؤولة عن الشؤون التنظيميةوهي املتابعة، املعنية باالستشارية و  لجنةال، تم إنشاء 2009في عام 

خالل  لعام السابقلتجري تقييما  هيو نة. في الساللجنة بشكل منتظم مرة هذه تجتمع حيث ب ،تطبيق البرنامجكذلك و 

 فرصة ملمثلي البلدان األعضاء لتبادل الخبرات واآلراء.الأيضا  تعطيو  لقاءكل 

 

حقق حيث نظمة التعاون اإلسالمي برنامج التدريب املنهي مل تنفيذ على عمل سيسريك األهداف املرسومة، لتحقيقو 

 الدول األعضاء بين التعاون  تم تطويرو  بعض املشاريع بنجاحاألخيرة، تم تنفيذ  السنوات الست خاللتقدما كبيرا. و 

 .املرسومة األهداف في إطار

 

ولنجاح برنامج التعليم والتدريب املنهي ملنظمة التعاون اإلسالمي،  ،في ضوء الخبرات املكتسبة بعد ست سنواتو

 .الحالية وبالتالي تحديد أخرى جديدة البرنامج في املستقبل استعراض أهداف من املفيدسيكون 

 

 التطلع إلى املستقبل 1.2

 ورقة استراتيجية لتطوير التدريب املنهي

 .ملزمة معاييرفرض دون أن يتم تعزيز التعاون مشتركة ل في منصة الدول األعضاء الحالي OIC-VET  برنامجيجمع 

 منظمة التعاون اإلسالمي تحت سقف العمل معا ولكن من حيثأولويات مختلفة،  الطبيعي أنه لكل بلداملقدر و من 

وعالوة على  استراتيجية مشتركة. تحديد يتوجباملنهي،  والتدريب الوطنيةواالعتراف باملؤهالت  املهنيين حول تنقل

املؤسسية ) جميع املوارد املتاحةفعال ل استخدامبهذه االستراتيجية  تسمحلتحقيق الهدف، يجب أن و ، ذلك

 (.والبشرية واملالية واالجتماعية

كعمل رائد، يجب إعداد وثيقة  2009منذ عام  سيسريكاملشاريع التي يقوم بها العمل و  إلى نظرا، هذا الصدد وفي

لتكون و  .الدول األعضاء كل على تجارب املنهي وذلك بناءا على توصيات مبنيةتطوير التدريب استراتيجية  عن ملزمة

 للمهن  األخذ بعين االعتبار االحتياجات املستقبلية من الضروري  ، فإنهومقبولةوثيقة االستراتيجية فعالة ال
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 من املهم األخذ، سيكون وثيقة االستراتيجيةالإعداد خالل ، هذا السياق في. ومكان العمل فيومصادرها قيد التنفيذ 

ومن  .من جهة الخ...ن االقتصاديومنظمة التعاو  مثل األمم املتحدة املنظمات الدوليةفاق آ من ناحيةبعين االعتبار 

الخبرات املكتسبة حتى اعترافا باملهارات املهنية و  ، وذلكاألعضاء الدول  أهداف األخذ بعين االعتبار يجب  جهة أخرى،

 .واعتمادا عليها اآلن

 على اإلسالميمنظمة التعاون  البلدان األعضاء في لجميع املنهيتطوير التدريب استراتيجية  يجب أن تحتوي وثيقة

 مؤهالت تقييمو  للمهن واعتمادها، معايير مشتركة تطويرو ، للمهن الحالية الراهنالوضع  تحديد  :العناصر التالية

 ها،واعتماد والتدريب املنهي في مجال التعليم معايير مشتركةوضع أيضا ، و املهن معايير ضمن القوى العاملة املوجودة

 .املنهي التدريب على للحث األعمال التوعويةب القياماملشاريع و اإلقليمية من خالل القدرات الوطنية و  تطويركذا  و 

 

 إنشاء دليل املهن 

 التركيبة السكانيةأيضا الذي يعرض و  في أي بلدومارس تُ التي  املهن أي نوع منإلى  يشير الذي  هناملدليل  يجب إنشاء

البلدان  إمكاناتتحدد رأس املال البشري عن  صورةكون لدينا ت، سبهذه الطريقةو  .املهنلألشخاص املمارسين لهذه 

 تنفيذمن أجل  حتياجاتلال  مسبقتحليل ، سيتم إجراء وباإلضافة إلى ذلك .اإلسالمي التعاون منظمة  األعضاء في

 .التدريبأنشطة املشروع و 

 

 املؤهالت املهنيةاملعايير و  إطار 

منظمة التعاون  البلدان األعضاء في، ينبغي لجميع الدولية املماثلة األوروبي واملنظمات في االتحاد وكما هو الحال

 في العالم الحاصلة تطوراتوفقا لل اُمعد يجب أن يكون هذا اإلطارو  املؤهالت املهنية.املعايير و  اعتماد إطار اإلسالمي

 القوى العاملة تنقلب سمحيبحيث سذو فائدة و  وسيكون من املهمالراهنة واملستقبلية  سوق العمل احتياجات لتلبية

وما إلى ، والواليات املتحدة االتحاد األوروبي مثل الشغل الكبيرةأسواق خاصة بين في بلدان أخرى ) العمل وإيجاد

 .ذلك(

 الدول األعضاءفي  ةولويذات األ  واألهداف االحتياجاتاملؤهالت ينبغي األخذ بعين االعتبار و  هذه املعايير وخالل إعداد

 .(التنمية ذات األولوية أو مناطق)

 

  املنهي التدريب ملشاريع دليل مرجعيإعداد 

هذا  الهدف االستراتيجي. وفي بهدف تحقيق املشاريع التي وضعت دعم، يجب علينا حتى اآلن مثل ما تم القيام به

 األعضاء. البلدان لجميعسهل الفهم يتم إعالنه واضح و  دليل مرجعي إعداد مشروع، سيكون من املفيد السياق

 .وفعالة بطريقة صحيةشاريع املشروع واالضطالع بامل إدارة دورة فيدورات تدريبية وسيكون هذا مفيدا لتنظيم 
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 املنهيتطوير التدريب ل  2020-2016خطة عمل 

وكجزء  ،ايجب وضع خطة عمل أو مراجعة خطة العمل الحالية وتنفيذه ،كجزء من استراتيجية تطوير التدريب املنهي

 األهداف أو إقليمية، وبناءا على نتائج هذه املشاريع ينبغي تنقيح / يجب تحقيق مشاريع وطنية و هذه خطة العملمن 

 .والسياسات في مجال التدريب املنهي

 

 اإلقليمي أو / و على املستوى الوطني املشاريع تطوير 

  املسبق التعلماعتماد  

في االقتصاد التي تساهم القوى العاملة و نسبة كبيرة من التي تمثل املهن  العديد من علمت ال يتممن البلدان،  كثير  في

، وعلى املدى القصير .األشخاص املهنة مباشرة في مكان العمليتعلم  تعليمها بطريقة رسمية أو نظامية، بل واإلنتاج

مرحلة خالل املعايير و بعض  سياق فيدولي، من املهم وطني و  عترافا وتحقيق الحالية نوعية القوى العاملة لتحسين

 مسبقا. ةاملكتسبالخبرة التحقق من  معينة

 

 التدريب املنهيحول  الوعي زيادة 

على الرغم من أن هذه و أهم عناصر التنمية املستدامة.  في املعايير الدوليةواملنهي والعمالة املاهرة  الفنيلتدريب ا يعتبر

املواطنين شجع تللموسة املتدابير ال إال أن ،األعضاء الدول على املستوى السياس ي من قبل جميع  مؤكدة الحقيقة

سواء  ويةتوعي، ينبغي تنظيم حمالت . وفي هذا الصددةغير كافيتبقى التدريب املنهي  نحو  وتوجههموخصوصا الشباب 

 لتدريب املنهي.على اينبغي تشجيع املواطنين و اإلسالمي،  التعاون منظمة في أنحاء البالد أو في مجموعة 

 

 ورشة العمل من الهدف -2

 البلدان األعضاء في في واملنهي الفنينظم التعليم االحتياجات الحالية ل هو تقييم ورشة العمل من الهدف الرئيس ي

أنظمة التعليم من  تعزز  تطوير مشاريع، سيتم وبهذا املنهي. لتطوير التعليم املقترحاتتلقي و  التعاون اإلسالمي منظمة

 .األعضاءفي الدول  املنهي

 

 املنهجية  -3

 حسب اللغات فرعيةال جلساتال سيتم إجراءو  فرعية. جلسات من في ثالث جلسات ورشة العمل تنظيم سيتم

 :التعاون اإلسالمي الرسمية ملنظمة

   

 الجلسة الفرعية األولى:      البلدان التي تستخدم اللغة العربية
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 اللغة الفرنسيةالجلسة الفرعية الثانية:    البلدان التي تستخدم 

 الجلسة الفرعية الثالثة:    البلدان التي تستخدم اللغة اإلنجليزية

 

 الجلسة االفتتاحية الذي سيلقي كلمة في في العالم اإلسالمي واملنهي الفنيالتعليم والتدريب  مجال في خبير ستتم دعوة

مواضيع ثالث  حول  الدورات الثالث ستعقد الجلسات االفتتاحية والختامية وخارج "املتحدث الرئيس ي." باعتباره

وعالوة على ذلك، في دورات فرعية سيتم  .ستبقى كما هي الفرعية الثالثة للمجموعات املعتمدةلطريقة . فارئيسية

 اختيار رئيس ومساعد ومقرر من بين املشاركين لتسهيل عمل الفريق.

 

 استبيان ملئ املندوبين من وسيطلب فعال، عمل ولتوفير العمل ورشة قبل من تحديده تم الذي الهدف لتحقيقو 

 موعد قبل املحدد الوقت في تسليمها أو وإرسالها بلدانهم في واملنهي الفني والتدريب التعليم لنظام الحالي الوضع تقييم

 .العمل ورشة

 

 "أنظمة التدريب املنهي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميدورة: "

االستثمار في املوارد البشرية هو أمر بالغ األهمية لضمان استدامة اقتصادنا والتنمية االجتماعية. وباإلضافة إلى ذلك، 

 إحدىمن جهة هي  األشخاصرف امعو هارات فمهو حاجة أساسية وحق من حقوق اإلنسان.  عملالحصول على ف

عمل. بشكل دائم في سوق الو من جهة أخرى لضمان البقاء  املهنية،الحياة في  االندماجل يتسهل الجوهريةالعوامل 

كما أن اهرة للمجتمع واالقتصاد متوفير عمالة في  واملنهي دورا هاما الفنيمؤسسات التعليم والتدريب وبهذا، تلعب 

تسليط الضوء على فعالية وجودة نظم التدريب إلى ورشة العمل تهدف كما . على ذلك نوعية هذه املؤسسات تعتمد

للتعرف عن الفرصة للمشاركين  سوق العمل. وستتاحباإلسالمي، وعالقته  التعاون املنهي للدول األعضاء في منظمة 

 .واملنهي الفنيي مجال التعليم والتدريب ممارسات تركيا التي نفذت فعلى كثب 

 

              عمل املجموعة

 النقاشمجموعة  :األول الجزء 

 :التالية املواضيعمناقشة جماعية حول  ستجرى  األول الجزء  في

 منح الشهاداتواالعتماد و  الوطني للمؤهالت اإلطار .1

 النموذجي تدريبال وبرامج املهن عدد معايير .2

 سوق العمل املنهي و  بين التدريب العالقة .3

 معينبلد عن كل ممثل وستعطى لالدورة والنقاش.  سيقود املطروحة لكل دورة فرعية مشرف خبير في القضية

 .حول املوضوع املقترحاتلتبادل اآلراء وطرح الفرصة 

 

 الجلسة العامة
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 نتائج أعمال املجموعات واملقترحات :الثاني الجزء

في الجلسة العامة سيقوم مقرر املجموعة بتلخيص النقاش والحوار حول كل موضوع وسيقوم بتقديم مقترحات 

 .مسبقا التي تم طرحها في مجموعتهواملنهي  الفنيلتدريب التعليم واحسين نظم هدف إلى تت

 

 الزمان واملكان -4

 .نصفو  يوميندة وستستمر الورشة مل أنقرة ورشة العمل في ستعقد

في تمام  تنتهيس و في اليوم األخير  اليوم األول والثاني، في 18.00الساعة  فيتنتهي صباحا و  9في الساعة  وستبدأ

 .12:00الساعة 

 

 تاريخ ورشة العمل -5

 .2016مايو  11 و 09 في الفترة ما بين ستعقد ورشة العمل

 

 لغة ورشة العمل  -6

 .باللغات الثالث الترجمة الفورية سيتم توفيرالفرنسية، كما واإلنجليزية و  العربية :بثالث لغات ستتم ورشة العمل

 

 الوثائق  -7

 :على املشاركينالوثائق التي سيتم توزيعها 

 مذكرة مفاهمية 

 االستقصائية استمارة الدراسة 

  البرنامج 

  ورشة العمل تقييم استمارة 

  شهادة مشاركة 

 

 ن في ورشة العمل و املشارك -8

واملنهي في وزارات التربية والتعليم في الدول األعضاء في منظمة  الفنيسيتم دعوة كبار املسؤولين عن التعليم والتدريب 

البلدان األعضاء بمنظمة لجميع جمالية اإل شاركة املالتعاون اإلسالمي إلى ورشة العمل. والهدف هو الوصول إلى 

سيحضر  الدول افة إلى ممثلي ضوباإل شخص واحد.  سيتألف كل وفد منكما . السبعة والخمسين اإلسالمي التعاون 

 وخبراء من مختلف املنظمات الدولية واملنظمات غير الحكومية. قادة  الورشة



8 
 

 الئحة املشاركين املحتملين:

 ن والخبراءيو الرئيسن و املتحدث 

  ،مركز التجارة  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، واليونسكو، وو املنظمات الدولية: منظمة العمل الدولية

 الدولية

  البنك اإلسالمي و اإليسيسكو، و منظمة التعاون اإلسالمي: األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، منظمات

الجامعة و الجامعة اإلسالمية في أوغندا، و ، اإلسالمي للتعاون والحوارومنتدى شباب املؤتمر للتنمية، 

 اإلسالمية في النيجر، و الجامعة اإلسالمية الدولية في ماليزيا.

 :ووزارة التعليم  وكالة أولوسال،و  ،تيكا ممثلي املنظمات غير الحكومية واملؤسسات العامة املعنية

 .MYK ،ISMEK ،İŞKUR،EGITIMو، TOBBالوطنية،و

 بعة االنتائج واملت -9

واملنهي في الدول  الفنيتسليط الضوء على الوضع الحالي لنظم التعليم والتدريب هو والهدف من ورشة العمل هذه 

األعضاء، مما يسمح بالشروع في األعمال التحضيرية الالزمة لوضع وثيقة استراتيجية تخص تطوير التدريب املنهي من 

 جهة، وأيضا لتطوير املشاريع التعاونية الوطنية وفقا الحتياجات البلدان.

 .أمرا مثاليا وضع خطة عملهام، و التمكن من تشكيل مجموعات عمل، وتحديد املسيكون  ورشة العمل في نهاية

 النتيجة على املدى القصير .أ 

 توزيعه،ورشة العمل و  نتائجيتضمن  تقرير كتابة -

 .الفني واملنهي والتدريبتطوير التعليم لستراتيجية اال  وثيقةتخص ال خارطة طريق عدادإ -

 

 النتائج على املدى البعيد .ب 

 الفني واملنهي وخطة العمل،إعداد وثيقة استراتيجية لتطوير التعليم والتدريب  -

 تنفيذ مشروع التبادل في مجال التدريب الفني واملنهي، -

وضع مشاريع أخرى في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي مثل: تطوير دليل املهن واملهنيين للدول  -

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ومشروع التوعية للتدريب املنهي، الخ.

 العملشركاء ورشة  -10

 .UNDPو GEDو    تيكاو و  للتنمية، البنك اإلسالميو ، سيسريك مع بالتعاون  هذه عملالورشة  سيتم تنظيم


