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 االختصاصات
 

 مجموعات العمل

 حول التعليم الفني واملنهي والتدريب 

 في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 

 

 الخلفية
 

ومركز إسطنبول الدولي لتنمية القطاع الخاص ( GED)رابطة التعليم للمستقبل  نظم مركز أنقرة، بالتعاون مع .1

(IICPSD )مائي التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلن(UNDP) ورشة عمل حول التعليم الفني واملنهي والتدريب ،(TVET )

وشكلت ورشة العمل هذه فرصة أمام خبراء من مختلف الدول األعضاء في . في أنقرة 2016مايو  11-09وذلك بتاريخ 

رشة العمل وأوص ى أعضاء و . منظمة التعاون اإلسالمي، باإلضافة إلى مؤسسات املنظمة واملنظمات الدولية األخرى 

بهدف تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  املجاالت املواضيعيةبتطوير مجموعات عمل في مختلف 

 .اإلسالمي وتنفيذ التوصيات املتفق عليها في نهاية الورشة

  

القاضية بإنشاء  بتوصيات األعضاء املشاركين في الورشة ورشة العمل حول التعليم الفني واملنهي والتدريبورحبت  .2

منح . 3 ،املعايير املهنية. 2نظم التأهيل وضمان الجودة، . 2 ،إعداد خطة استراتيجية. 1 :أربع مجموعات عمل، وهي

وفي . ملتابعة تنفيذ التوصيات املتفق عليها وتعزيز التعاون بين الدول األعضاء ، وذلكالشواهد وبرامج تدريب منتظمة

 .موعات عملهذا الصدد، تم إنشاء أربع مج

 

 األهداف: املادة األولى
 

التعاون في نطاق املجاالت املواضيعية األربعة املقترحة بهدف تقوية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب واملمارسات  .3

 الفضلى؛

 . مجاالت املواضيعية املقترحةإطار  اإلجراءات املحددة في مراقبة  تنسيق و .4

 

 النطاق: املادة الثانية
 :مجموعات العمل ما يلي يتضمن نطاق .5
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اإلجراءات املتخذة من طرف الدول األعضاء واملؤسسات الدولية بخصوص األنشطة املتعلقة بالتعليم  مراقبة . 1.2

 .الفني واملنهي والتدريب

  

الدول األعضاء على طاولة واحدة بهدف التوصل إلى حلول للحاجيات والتحديات املشتركة في  إحضار  . 2.2

 . ليم الفني واملنهي والتدريبمجال التع

 

 .النقاش حول طرق ووسائل مشاركة الخبرات الفنية وقصص النجاح. 3.2

 

 .تحديد مجاالت لتقوية التعاون . 4.2

 

 . ذلك إلى  عملية التنفيذ إذا اقتضت الحاجة النظر في إنشاء مجموعات عمل فنية أخرى للتعجيل . 5.2

 

 ت العمل تعيين أعضاء مجموعا: املادة الثالثة
 

 .أن تكون عضوا في أي من مجموعات العمل من دول األعضاء يحق لكل دولة. 1.3

 

 . األعضاء دول  منثالثة دول  األقل على يتعين على كل مجموعة عمل أن تضم. 2.3

 

 .من املجاالت املواضيعية في أي وقت كان في مجال أو  أكثر   ةيمكن تعيين  دول. 3.3

 

املادة البلدان  يتعين على تركيبة أعضاء مجموعات العمل أن تعكس، قدر اإلمكان، التوزيع الجغرافي وتنوع. 4.3

 التنظيم: الرابعة
 

 . أنقرة -سيسريك  مركز  اتتعمل مجموعات عمل التعليم الفني واملنهي والتدريب تحت توجيه. 1.4

 

 .جموعة العمليحق لكل مجموعة عمل تعيين البلد الرائد املنسق مل. 2.4

 

 :وستشمل ما يلي. يتولى مركز أنقرة مهام األمانة العامة الجتماعات مجموعات العمل. 3.4

 تنسيق عملية عقد اجتماعات مجموعات العمل؛. 1.3.4

 التوثيق الالزم لالجتماعات؛. 2.3.4

رف محافل عليها من ط  املوافقةاالجتماعات بمجرد التي أخذت خالل  تسهيل تنفيذ قرارات . 3.3.4

 .منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة
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 املسؤوليات واإلجراءات: املادة الخامسة
 

 يفضل أن تعقد مجموعات العمل لقاءا عاديا مرة في السنة وأيضا لقاءات عبر اإلنترنيت كلما اقتض ى األمر .  1.5

 .ذلكإلى 

 

 .يتعين أن يترأس اجتماعات فريق العمل شخص مسير . 2.5

 

 .مكن انتخاب نائب للمسير يسهر على مساعدة املسير في االجتماعاتي  . 3.5

 

 االجتماعات والتقارير: املادة السادسة
   

ممثلين من األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ومن مؤسسات منظمة التعون اإلسالمي ليمكن ل. 1.6

عمل بصفة مسييرين أو مالحظين أو املشاركة في اجتماعات مجموعات ال ،واملؤسسات الدولية ذات الصلة

 .مستشارين

 

 .يمكن للشركاء أو الخبراء أو أطراف أخرى املشاركة، إذا دعت الحاجة، في اجتماعات املجموعات. 2.6

 

   .يتم تداول تقارير االجتماعات بين كل أعضاء مجموعات العمل بعد االجتماعات .3.3

 

 تركيبة مجموعات العمل: املادة السابعة
 

 :هاية ورشة العمل أنه مجموعات العمل ستتكون من الدول األعضاء التاليةتقرر في ن

  

  إعداد خطة استراتيجية: 1مجموعة العمل 

 ماليزيا وتونس ونيجيريا وغينيا وليبيا وبوركينا فاسو وتركيا

 

  نظم التأهيل وضمان الجودة: 2مجموعة العمل 

 برونايباكستان وموريتانيا والسنغال وغامبيا ومالي وتركيا و 

 

  املعايير املهنية: 3مجموعة العمل 

 تركيا وفلسطين وبوركينا فاسو وتونس وموريتانيا ونيجيريا
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  منح الشواهد وبرامج تدريب منتظمة: 4مجموعة العمل 

 قيرغيزستان وغينيا ولبنان ومالي والسنغال وجزر القمر وأفغانستان وتركيا

 

 

 


