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 شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة

(OIC-PESNET) 

 ( لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامةNFPsالوطنية ) االتصالاالجتماع السنوي لجهات 

 2022نوفمبر  17

12:00 - 15:00 (GMT+3 حسب توقيت إسطنبول ) 

 

 ساعات من خالل منصة إلكترونية لعقد االجتماعات عن بعد. 3ستدور أطوار االجتماع على امتداد  -

 .إسطنبول  توقيت حسب (GMT +3) 14:30وينتهي الساعة  12:00سيبدأ االجتماع في تمام الساعة  -

 .لالجتماع االنضمام رابط يضم إلكتروني ببريد املشاركين قائمة في املسجلون  سيتوصل - 

 (.والفرنسية واإلنجليزية العربيةي )اإلسالم التعاون  ملنظمة الثالث الرسمية باللغات االجتماع سيعقد - 
 

 مشروع البرنامج
 

                       2022نوفمبر  17الخميس 

الجلسة 

 االفتتاحية

12:00 – 12:10 

 ( GMT+3) 

 كلمات افتتاحية

 لسيسرك املساعد املدير العام فادي فراسين، السيد 

 (İSKURلوكالة التوظيف التركية ) املساعد املدير العامفارول دور، دكتور ال

 12:30 – 12:10  1الجلسة 

 عرض:  ملحة عن شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة

ستعكس هذه الجلسة أهداف شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة 
وأفضل املمارسات، وكذلك آلية إلجراء أنشطة باعتبارها منصة لتبادل املعارف والخبرات 

 مشتركة بين البلدان األعضاء في املنظمة.

 13:00 – 12:30 2الجلسة 

عرض وكالة التوظيف التركية: استعراض الوضع الراهن ألنشطة خطة عمل شبكة 
 منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة

بصفتها رئيس شبكة منظمة التعاون اإلسالمي (، İŞKURستقدم وكالة التوظيف التركية )
و تحقيق لخدمات التوظيف العامة، موجزا عاما عن األنشطة التي تم تنفيذها حتى اآلن نح

الجلسة على تفاصيل األنشطة التي ب ينضر احالكما سُتطلع  أهداف خطة عمل الشبكة.
 تضطلع بها باإلضافة إلى مخرجاتها.
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 14:00 – 13:00 3الجلسة  

 حول األنشطة املنفذةعرض 

( ذات الصلة PESسيقدم ممثلو املؤسسات الوطنية املعنية بخدمات التوظيف العامة )
 تم تنفيذها في إطار عمل الشبكة:موجزا عاما عن األنشطة املذكورة أدناه والتي 

 دورة تدريبية حول "خدمات التدريب على املهارات"  ممثل من جمهورية أذربيجان(

 (2021 نوفمبر 23-22في 

  دورة تدريبية حول "قياس آثار معلومات سوق العمل على ممثل من ماليزيا(

 (2022يونيو  23-21خدمات التوظيف" في 

 ورشة عمل تدريبية حول "اقتصاد املعرفة  ممثل من اململكة األردنية الهاشمية(

وتعزيز أنشطة ريادة األعمال والحد من العمالة غير الرسمية في منطقة منظمة 

 (2022أكتوبر  13-11عاون اإلسالمي" في الت

 14:30 – 14:00 4الجلسة 

 األنشطة التي سيتم تنفيذها حتى االجتماع القادم للشبكة

سيطلع سيسرك، بصفته أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة، 
بالجلسة على األنشطة التي ال يزال يتعين تنفيذها في إطار خطة عمل الشبكة  ينضر االح

. وستناقش الجلسة األنشطة التي سيتم تنفيذها حتى االجتماع 2022-2021املعنية لفترة 
التالي للشبكة وستواصل أطوارها بتبادل اآلراء واملناقشات من أجل التنفيذ الناجح لخطة 

 العمل.

الجلسة 

 الختامية
 تقييم عام واختتام االجتماع 15:00 – 14:30


