
 التوصيات املعتمدة خالل ورشة العمل حول 

) �� الدول األعضاء �� منظمة التعاون اإلسالمي: TVETالتعليم الف�ي وامل�ي والتدر�ب (’

 ‘االحتياجات وتقييم القدرات

 ، أنقرة، تركيا2016ماي  09-11

خدمة التنمية االجتماعية  رغبة م��م �� �عز�ز التعاون متعدد األطراف وتطو�ر إجراءات مش��كة ملموسة ��دف إ��

واالقتصادية للبلدان األعضاء �� منظمة التعاون اإلسالمي، التقى ممثلو السلطات الوطنية للتعليم الف�ي وامل�ي 

�� أنقرة �� فعاليات  2016ماي  11-09والتدر�ب ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وشر�اء دولي�ن خالل ف��ة 

�ي وامل�ي والتدر�ب �� الدول األعضاء �� منظمة التعاون اإلسالمي: االحتياجات وتقييم التعليم الف’ورشة العمل حول 

باالش��اك من طرف مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدر�ب للدول  ة، املنظم‘القدرات

دور القطاع ا�خاص �� التنمية اإلسالمية (سيسرك / مركز أنقرة) ورابطة التعليم للمستقبل ومركز إسطنبول الدو�� ل

التا�ع ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي، حيث و�عد نقاشات مثمرة حول مواضيع التعاون املطروحة من طرف 

 املؤسسات، اتفق املمثلون مبدئيا ع�� التوصيات التالية:

اون اإلسالمي السلطات ذات الصلة �� الدول األعضاء ع�� تقديم الدعم الفعال ل��نامج منظمة التع حث .1

) �� القطاع�ن TVET) لتحس�ن جودة التعليم الف�ي وامل�ي والتدر�ب (OIC-VETللتعليم امل�ي والتدر�ب (

وا�خاص ��دف دعم و�عز�ز فرص األفراد �� تنمية معارفهم ومهارا��م و�التا�� املساهمة �� تنمية  العام

 وتنافسية اقتصادات بلدا��م؛

 

بضرورة القيام بمجهودات دولية مت�املة �� مجتمع منظمة التعاون اإلسالمي لتسهيل وتنفيذ  التسليم .2

ورصد ال��امج واملشاريع للتخفيف من التحديات املش��كة �� مجال الشغل وإم�انية �شغيل الشباب ال�ي 

 تواجهها الدول األعضاء �� منظمة التعاون اإلسالمي؛

 

علمية �� مجاالت التعليم الف�ي وامل�ي والتدر�ب وأيضا جمع البيانات بدراسات مش��كة وأبحاث  القيام .3

اإلحصائية �� املجاالت ال�ي �عت�� حيو�ة إلعداد ا�خطط االس��اتيجية وإطارات التعاون و�رامج العمل 

 واملشاريع لبناء القدرات املؤسساتية والبشر�ة �� املجاالت ذات الصلة؛

 

ناء أمة آمنة وقو�ة ومزدهرة تحتوي جميع املواطن�ن دونما استثناء، وذلك مشاريع و�رامج جديدة لب إطالق .4

بناء ع�� النتائج والدراسات واألبحاث، وأيضا تحليل احتياجات وقدرات مؤسسات التعليم الف�ي وامل�ي 

 والتدر�ب؛



 

ا ذات املساعدة الفنية ��دف القيام بأبحاث و�ناء قدرات و�شاور �ش�ل مش��ك بخصوص القضاي تبادل .5

االهتمام املش��ك، ال�ي من بي��ا تنسيق املفاهيم املتعلقة بالتعليم الف�ي وامل�ي والتدر�ب ووضع السياسات 

وتدر�ب املدر��ن والتأهيل الوط�ي واالعتماد ومنح الشهادات ومعاي�� مهنية و�رامج تدر�ب منتظمة، وذلك من 

 لية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي؛خالل التنسيق مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدو 

 

انخراط مؤسسات التعليم الف�ي وامل�ي والتدر�ب مع الفاعل�ن الرئيسي�ن �� العالم اإلسالمي و�ا��  تقو�ة .6

املناطق ��دف دعمها ح�ى تص�� من الشر�اء ذوي الوزن والفعالية نحو تحقيق التغي�� والتقدم �� منطقة 

 ؛2030أهداف التنمية املستدامة جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي �� إطار 

 

با�حاجة إ�� تحس�ن الروابط ب�ن ا�جهات املزودة بالتعليم الف�ي وامل�ي والتدر�ب والقطاعت  التسليم .7

الصناعية واملحركة لالقتصاد �� مجال تصميم املهارات وتنفيذها، بما �� ذلك إدماج إشارات ومدخالت 

ذ املهارات سوق العمل من أجل مز�د من التدار�ب تحت الطلب وتطو�ر معاي�� ومؤهالت مهنية وتنفي

العملية ذات الصلة بالصناعة واالرتقاء بالبنية التحتية ملؤسسات التدر�ب وإ�شاء مراكز للتوظيف ومعارض 

 املهارات؛�� التوظيف ومسابقات 

 

املجهودات املش��كة من خالل، من ب�ن أمور أخرى، تنظيم دورات تدر�بية وندوات ومؤتمرات وورشات  دعم .8

 الت دراسية ��دف تبادل املعارف وا�خ��ات فيما ب�ن السلطات املعنية؛عمل و�عيينات ل�خ��اء وجو 

 

تم أن املنصة املش��كة لتبادل املعرفة ب�ن مؤسسات التعليم الف�ي وامل�ي والتدر�ب ال�ي سبق و  إثراء .9

األبحاث ،  لتسهيل عملية تبادل املعلومات والوثائق ذات الصلة، بما �� ذلك www.oicvet.orgإ�شاؤها، أي 

 والتقار�ر وأية مصادر أخرى للمعلومات ت�ون مرتبطة بأ�شط��ا؛

 

عن تطلعات قو�ة �� إ�شاء مجموعات عمل محددة حول قضايا ذات االهتمام املش��ك للدول  اإلعراب .10

. منح 4. املعاي�� املهنية 3. نظم التأهيل وضمان ا�جودة، 2.  إعداد خطة اس��اتيجية 1األعضاء، بما �� ذلك 

من أجل تطو�ر شبكة مستمرة ب�ن املؤسسات ذات الصلة لضمان  ، وذلكلشواهد و�رامج تدر�ب منتظمةا

تبادل ا�خ��ات واملمارسات الفض�� �غرض تطو�ر مبادرات جديدة لت�جيع نظم أفضل للتعليم الف�ي وامل�ي 

 والتدر�ب؛  

 



سلطات التعليم الف�ي وامل�ي والتدر�ب، بالتنسيق مع منظمات دولية، لتحديد وتقييم املشا�ل  دعوة .11

والتحديات الرئيسية ع�� األرض، وذلك بتسليط الضوء ع�� املنا�ج العملية ال�ي �عت�� حاسمة �� رفع 

 �سبة إم�انية �شغيل الناس، وخاصة ب�ن الشباب واأل�خاص ذوي االحتياجات ا�خاصة؛

 

 منظمة التعاون اإلسالمي؛لواء بإ�شاء مؤسسة مستقلة للتعليم الف�ي وامل�ي والتدر�ب �عمل تحت  لتوصيةا .12

 

عن االرتياح الكب�� بخصوص تنفيذ ورشة العمل والتقدير ملركز أنقرة ع�� استضافة الورشة ��  التعب�� .13

 أنقرة، جمهور�ة تركيا.


