
 

1 

 

 الختامي البيان

 

 التوظيف لخدمات اإلسالمي التعاون منظمة لشبكة الثالث االجتماع 

 (OIC-PESNET) العامة

 2021 يونيو 02-03

 

( الذي OIC-PESNETإن االجتماع الثالث  لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة )
 جهات االتصال الوطنية وأمانة الشبكة ورئيسها،بمشاركة  2021يونيو  03-02نظم افتراضيا خالل فترة 

في  2013أبريل  26-25إلى الدورة الثانية للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل المنعقدة خالل فترة  إذ يشير

باكو، أذربيجان، والتي شهدت المصادقة على إحداث منتدى يجمع مؤسسات التوظيف العامة من الدول 

 سالمي،األعضاء في منظمة التعاون اإل

بإطار منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية االجتماعية الذي  وإذ يسترشد

 اعتمدته الدورة الثانية للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل،

على أهمية بناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات بشأن تطوير استراتيجيات وطنية  وإذ يكرر التأكيد

ف من البطالة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بما يتماشى مع القرارات الصادرة عن للتخفي

منتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، بما في ذلك الدورتين الثالثة والرابعة للمؤتمر اإلسالمي 

 لوزراء العمل،

من برنامج  15.9.2و  14.9.2الهدفين  المبادئ واألهداف المنصوص عليها في وإذ يأخذ بعين االعتبار

الذي  2030من خطة التنمية المستدامة لعام  8والهدف  2025عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 

 يروم تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع،

ركة المرأة في سوق العمل بالتحديات المشتركة، مثل العمالة غير الرسمية وتدني مستوى مشا وإذ يسلم

ونقص المعلومات المتعلقة بالسوق وبطالة الشباب وهجرة اليد العاملة وعمل األطفال والعمالة الهشة، التي 

تستدعي ضرورة مضاعفة أعضاء الشبكة للجهود بهدف حفز التعاون فيما بين البلدان األعضاء في مجاالت 

 العمل والعمالة والحماية االجتماعية،

بالتوصيات والنتائج التي تمخضت عن االجتماعين السابقين لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي  ينوهوإذ 

لخدمات التوظيف العامة والعروض المقدمة خالل االجتماع الثالث التي سلطت الضوء على الوضع الراهن 

مة التعاون اإلسالمي ألسواق العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتنفيذ استراتيجية منظ

، فضال عن األنشطة المنجزة منذ إحداث شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات 2025لسوق العمل 

 التوظيف العامة،

بأهمية تعزيز الشراكات بين السلطات العامة المعنية بالتوظيف في الدول األعضاء في منظمة  يسلم .1

راء مشاريع مشتركة وفسح المجال لتبادل أفضل التعاون اإلسالمي من خالل التعاون والتنسيق وإج

 الممارسات،
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أهمية النهوض بمستوى الوعي بشأن خدمات التوظيف العامة وتحسين إمكانية الوصول  يشدد على .2

إليها، وذلك بهدف تعزيز العمالة الشاملة للجميع وتمتع الجميع بخدمات الحماية االجتماعية المالئمة 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.ورفع جودة حياة األفراد في 

على الدور المحوري الذي  ويؤكدعلى أسواق العمل  19-باآلثار السلبية لجائحة كوفيديحيط علما  .3

تضطلع به السلطات الوطنية العامة المعنية بالتوظيف في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

لخدمات التوظيف العامة في دعم الجهود التي اإلسالمي ومساهمة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي 

 تبذلها هذه األسواق للتغلب على هذه اآلثار السلبية.

السلطات الوطنية العامة المعنية بالتوظيف في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  يشجع .4

على المشاركة في تطوير وتنفيذ األنشطة في إطار شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف 

 العامة بهدف تعزيز جودة وفعالية هذه الخدمات في دول منظمة التعاون اإلسالمي.

ات الوطنية العامة المعنية بالتوظيف في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي السلط يدعو .5

التي لم تخطر بعد أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة بخصوص 

التفاصيل المتعلقة بجهات االتصال الوطنية القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وجهات االتصال هذه 

هزة وطنية عامة أو حكومية تتمثل مهمتها في تنفيذ سياسات سوق العمل وإدارة عبارة عن أج

 عمليات التوظيف وخدمات الدعم على الصعيد الوطني.

السلطات الوطنية العامة المعنية بالتوظيف والمؤسسات الوطنية ذات الصلة في الدول  يدعو .6

ي برنامج سيسرك لبناء القدرات في األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى المشاركة بفعالية ف

 (.PES-CaBمجال خدمات التشغيل العامة )

التزامه بتقديم كل أشكال الدعم المشترك لقضية فلسطين، بما في ذلك تقديم أنشطة  يؤكد من جديد .7

لبناء القدرات لصالح الموظفين الفلسطينيين، وذلك للنهوض بجودة خدمات التوظيف العامة في دولة 

 فلسطين.

( لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة، الذي كان RoPالنظام الداخلي ) يعتمد .8

 موضوعا للنقاش والتفصيل خالل فعاليات االجتماع الثالث للشبكة.

-2021خطة عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة لفترة  يصادق على  .9

 راضها واعتمادها خالل فعاليات االجتماع الثالث للشبكة.، التي تم اقتراحها واستع2022

رئيس شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة، بالتنسيق مع األمانة، العمل  يوصي .10

على إقامة عالقات تعاون مع المؤسسات والشبكات والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة مثل 

والبنك  ... إلخ(المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية) حدةالوكاالت المتخصصة لألمم المت

( وذلك بهدف تعزيز نتائج WAPESاإلسالمي للتنمية والرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة )

 الجهود المبذولة في إطار شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة.

( الضطالعها بدور رئيس الشبكة لفترة İŞKURعن تقديره لوكالة التوظيف التركية ) يعرب .11

العامين المقبلين وللمشاركة في تنظيم االجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات 

 التوظيف العامة من خالل التنسيق الوثيق مع سيسرك، أمانة اللجنة.

ون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة عقد االجتماع الرابع للشبكة إلى أمانة شبكة منظمة التعا يطلب .12

بهدف تقييم ورصد  2022وتنظيم اجتماع عبر اإلنترنت لجهات االتصال الوطنية في  2023في 

 .2022-2021التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الشبكة المعتمدة لفترة 
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