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( منصة للتعاون في المنظمة، تجمع OIC-PESNETتعتبر شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة )

الفني فيما بينهم من بين ممثلي مؤسسات التوظيف العامة في الدول األعضاء في المنظمة بهدف تعزيز أواصر التعاون 

خالل تسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال الهام، وبالتالي المساهمة في جهودهم نحو تعزيز قابلية 

 التوظيف والحد من البطالة في بلدانهم.

 

الدول األعضاء في وقد تم إنشاء هذه الشبكة بموجب "قرار التعاون في مجال العمل والعمالة والحماية االجتماعية بين 

منظمة التعاون اإلسالمي" الذي اعتمده المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء العمل المنعقد في باكو، أذربيجان في أبريل 

2013. 

بحيث دعا المؤتمر إلى إنشاء منتدى بين سلطات التوظيف العامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   

ي مجال نقل المعارف والخبرات، وكذلك الخروج بإجراء مشترك من أجل تحسين خدمات لتعزيز أواصر التعاون ف

 التوظيف والتغلب على التحديات المشتركة في مجال العمالة.

 

 Iالمادة 

 الهدف والمهام
 

 الهدف
 

لتبادل منهجي تهدف شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة إلى إنشاء شبكة فيما بين بلدان المنظمة 

للمعلومات والخبرات بين سلطات التوظيف العامة في الدول األعضاء في المنظمة من أجل تعزيز جودة وفعالية خدمات 

 التوظيف العامة وتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات في الدول األعضاء في المنظمة.
 

 المهام
 

المبادرة بمجموعة مختلفة من أساليب التعاون والتآزر فيما بين سلطات التوظيف العامة في الدول األعضاء   .1

في منظمة التعاون اإلسالمي وتنفيذها بهدف تعزيز خدمات التوظيف العامة وتحديثها من خالل تسهيل تبادل 

 المعارف والخبرات وأفضل الممارسات بين أعضاء الشبكة.

ات البشرية والمؤسسية للمؤسسات التي تعنى بخدمات التوظيف العامة في الدول األعضاء في تعزيز القدر .2

 المنظمة، من خالل تسهيل تبادل الخبراء وتنظيم الزيارات الدراسية وورش العمل التدريبية.

 IIالمادة 

 الهيكل التنظيمي لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة
 

 منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامةأمانة شبكة 
 

بالتعاون  تتولى أمانة الشبكة مسؤولية االضطالع بجميع االستعدادات لتنظيم اجتماعات الشبكة التي تعقد مرة كل سنتين

  يتكلف سيسرك بأداء مهام األمانة.و مع رئيس الشبكة ذاتها.
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 المسؤوليات التالية:وباإلضافة إلى ذلك، يقع على عاتق األمانة 

 

إعداد جدول األعمال المؤقت الجتماعات الشبكة التي تعقد مرة كل سنتين واجتماعات متابعتها عبر اإلنترنت   .1

 بالتعاون  والتآزر الوثيقين مع الرئيس،

ع الرئيس وضع خطة عمل الشبكة الخاصة بفترة السنتين ورصد عملية تنفيذها بالتعاون والتآزر الوثيقين م .2

 ،(NFPs)وجهات االتصال الوطنية 

 متابعة االتصاالت المنتظمة مع الرئيس وجهات االتصال الوطنية والحفاظ عليها، .3

 نشر وأرشفة جميع الوثائق ذات الصلة بأعمال الشبكة، .4

اإلسالمي إعداد تقارير بخصوص النتائج والتوصيات المنبثقة عن أنشطة الشبكة إلى منتديات منظمة التعاون  .5

 ذات الصلة.
 

 مكتبال
 

على غرار المحافل الرسمية األخرى لمنظمة التعاون اإلسالمي، تنتخب شبكة خدمات التوظيف العامة للمنظمة أعضاء 

وتتم هذه العملية على أساس التوزيع الجغرافي بحيث يتألف المكتب من رئيس وثالثة نواب  مكتبها مرة كل سنتين.

 للرئيس.

 

من االجتماعات التي تعقد مرة كل سنتين، تنتخب الشبكة من بين ممثلي أعضائها رئيسا وثالثة نواب  وفي كل اجتماع

للرئيس لفترة السنتين التالية، ووفقا للنظام الداخلي لمنظمة التعاون اإلسالمي تتمتع دولة فلسطين بصفة نائب دائم 

 للرئيس.

 

وعات العربية واألفريقية واآلسيوية( على هذه المناصب فيما بينها وتتناوب المجموعات الرسمية الثالثة للمنظمة )المجم

 مرة كل سنتين.

ويتمثل الدور  وينتخب االجتماع نائبي الرئيس اآلخرين من بين مجموعتي الدول األخريين حيث ال يندرج بلد الرئيس.

 الرئيسي لنواب الرئيس في دعم وتكملة الجهود التي يبذلها الرئيس المنتخب.

 

 

 

 ويقع على عاتق الرئيس المسؤوليات التالية:

 

نواب وضع خطة عمل الشبكة الخاصة بفترة السنتين ورصد عملية تنفيذها بالتعاون والتآزر الوثيقين مع  .1

 مانة،األالرئيس و

اتخاذ جميع الترتيبات التنظيمية، بالتعاون مع األمانة، لتنظيم اجتماعات الشبكة التي تعقد مرة كل سنتين  .2

 اعات متابعتها عبر اإلنترنت،واجتم

القيام بإعداد التقارير والوثائق الختامية الجتماعات الشبكة التي تعقد مرة كل سنتين واجتماعات متابعتها عبر  .3

 اإلنترنت بالتعاون مع األمانة،

 الحفاظ على التواصل المنتظم مع األمانة وجهات االتصال الوطنية. .4
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 (NFPsجهات االتصال الوطنية )
 

جهات االتصال الوطنية لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة مكاتبا/ وكاالت وطنية يتم تحديدها  تعد

وإنشاؤها من قبل السلطات الوطنية المسؤولة عن خدمات التوظيف العامة في كل دولة عضو في منظمة التعاون 

مي دوال دائمة العضوية في  شبكة منظمة التعاون اإلسالمي اإلسالمي. وتعتبر الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

لخدمات التوظيف العامة. ويمثل هذه الدول في اجتماعات الشبكة التي تعقد مرة كل سنتين رؤساء سلطات التوظيف 

 العامة )أو المؤسسات الوطنية المعادلة ذات الصلة( أو مسؤولون رفيعو المستوى يتم تعيينهم حسب األصول.

 

 

 IIIالمادة 

 اجتماعات شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة
 

تجتمع شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة مرة كل سنتين، ويفضل أن يكون ذلك في األسبوعين 

لي في نهاية كل اجتماع. ويُعقد ويتم النظر في تاريخ ومكان انعقاد االجتماع التا ن من شهر أبريل من العام المعني.األولي

 اجتماع المتابعة عبر اإلنترنت سنويا لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الشبكة لفترة السنتين وتقديم تقرير بشأنه.

 

 IVالمادة 

 التوصيات التي تعتمدتها اجتماعات شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة
 

 

يعقد مرة كل سنتين، قدر اإلمكان بتوافق اآلراء، التوصيات والقرارات المتعلقة بالعمل الفني  يعتمد االجتماع الذي

 للشبكة، ال سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل والمسائل الفنية األخرى المدرجة في جدول أعمال الشبكة.

 

 Vالمادة 

 أفرقة العمل واللجان
 

لخدمات التوظيف العامة تشكيل أفرقة عمل ولجان واجتماعات خبراء آنية/ قد تقرر شبكة منظمة التعاون اإلسالمي 

خاصة للقيام بمهمة تنفيذ أنشطة معينة معتمدة في خطة العمل والتوصيات. وتتألف هذه اللجان وأفرقة العمل واجتماعات 

وأفرقة عملها واجتماعات  الخبراء من أعضاء الشبكة ذاتها. وينطبق النظام الداخلي للشبكة على مختلف أعمال لجانها

 خبرائها.

 

 VIالمادة 

 الوثائق
 

تقوم األمانة بنشر وحفظ جميع وثائق اجتماعات شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة التي تعقد مرة 

 كل سنتين، وكذلك اجتماعات متابعتها عبر اإلنترنت واجتماعات أفرقة عملها ولجانها واجتماعات خبرائها.
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 VIIالمادة 

 السريان
 

-OIC)اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة تم اعتماد هذه الوثيقة في االجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون 

PESNET) وستظل سارية المفعول من اآلن فصاعدا.2021يونيو  03و  02، الذي عقد افتراضيا يومي ، 


