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 العامة التوظيف لخدمات اإلسالمي التعاون منظمة لشبكة الثالث االجتماع 

(OIC-PESNET) 
 2021يونيو  02-03 

 (3)التوقيت المحلي إلسطنبول، غرينيتش + 15:00 -12:00

 شروع برنامج العملم
 

 2021يونيو  02: األربعاء، 1اليوم 

11:30 - 12:00 

(GMT+3) 
 تسجيل الدخول عبر اإلنترنت

 

 12:00 - 12:20  

 كلمات افتتاحية

 سعادة السيد نبيل دبور، المدير العام لسيسرك 

 السيد بكير أكتورك سعادة( المدير العام لوكالة التوظيف التركية ،İSKUR) 

12:20 - 12:40  

 العرض

 د. كنان بغجي، باحث أول بسيسرك 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الوضع الحالي لسوق العمل في الدول 

 2025واستراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل 

12:40 - 13:10 

 

: موجز عام عن شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة: 1الجلسة 

 االجتماعات السابقة واألنشطة المنجزة منذ بدء الشبكة

 سيسرك الجهة المقدمة: 

سيسرك، أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة، معلومات سيقدم 

ة منذ أساسية ولمحة عامة عن إنشاء الشبكة، ونتائج االجتماعات السابقة واألنشطة المنفذ

كما سيطلع العرض المشاركين على وجهات النظر الجديدة  .2014انطالق أعمالها عام 

 هذه الشبكة الهامة. والجهود المبذولة لتنشيط عمل

 13:10 - 14:00 

( لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف RoP: النظام الداخلي )2الجلسة 

 العامة

 سيسرك المسير: 

سيقدم سيسرك، أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة، النظام 

للمناقشات حول النظام الداخلي المقترح. ( للشبكة. ثم بعدها سيفتح الباب RoPالداخلي )

وينتظر من أعضاء الشبكة اإلدالء بآرائهم وتعليقاتهم على الوثيقة. وسيتم خالل الجلسة 

 تدارس التعليقات والتوصيات التخاذ إجراءات مستقبلية وفقا لذلك.



 

2 

 

 

 

 2021يونيو  03: الخميس، 2اليوم 

11:30 - 12:00  

( GMT+3) 
 عبر اإلنترنتتسجيل الدخول 

 

12:00 – 14:00 

: مشروع خطة عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة 3الجلسة 

 2022-2021لفترة 

 سيسرك المسير: 

سيقدم سيسرك، باعتباره أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة،  

ألعضاء الشبكة. ثم بعدها سيفتح الباب للمناقشات  2022-2021مشروع خطة العمل لفترة 

حول مشروع خطة العمل المقترح. وينتظر من أعضاء الشبكة اإلدالء بآرائهم وتعليقاتهم 

خالل الجلسة تدارس التعليقات والتوصيات التخاذ إجراءات مستقبلية على الوثيقة. وسيتم 

 وفقا لذلك.

14:00 - 15:00 

 الجلسة الختامية

سيتم إدراج التعليقات واالقتراحات المدلى بها خالل الجلسات السابقة في الوثيقتين 

 وسيتوصل أعضاء الشبكة بصيغتيهما النهائيتين حسب األصول.

انعقاد االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات تحديد تاريخ ومكان 

 التوظيف العامة

ستحدد الجلسة تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات 

التوظيف العامة. وسيقترح سيسرك تواريخ محددة على المشاركين في هذه الجلسة للنظر 

 فيها.

 أعمال أخرى

 ظات ختاميةمالح


