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 مفاهيمية مذكرة

 العامة التوظيف لخدمات اإلسالمي التعاون منظمة لشبكة الثالث االجتماع 

(OIC-PESNET) 
 2021يونيو  02-03 

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

 خلفية
منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون في مجال العمل، العمالة والحماية االجتماعية"، الذي تم اعتماده في يعتبر "إطار 

، الوثيقة اإلطارية 2013أبريل  26و  23المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء العمل المنعقد في باكو، أذربيجان ما بين 
تعاون اإلسالمي في مجال القضايا المتعلقة بسوق العمل، الشاملة األساسية للتعاون بين الدول األعضاء في منظمة ال
 بما في ذلك الحياة العملية، والحماية من البطالة، وغيرها.

( بهدف تحسين مستوى OIC-PESNETوتم إنشاء شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة )
 ل العمالة والقضايا المتعلقة بسوق العمل والمساهمةالتعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجا

وتعتبر هذه الشبكة مبادرة اضطلع بها سيسرك بناء على اقتراح الجمهورية التركية  في تنفيذ اإلطار المذكور أعاله.
لخلق منتدى يجمع مؤسسات التوظيف العامة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز عملية إنشاء 

كما أنها منصة لتبادل المعلومات والخبرات بشكل منهجي  جهات االتصال الوطنية ذات الصلة.بكات مالئمة بين ش
بين سلطات التوظيف العامة من أجل تعزيز جودة وفعالية خدمات التوظيف العامة في الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي.

 و 29( يومي İŞKURمشترك بين سيسرك ووكالة التوظيف التركية )وقد تم تنظيم االجتماع األول للشبكة بشكل 
دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي  17وحضره ممثلون رفيعو المستوى من  في أنقرة، تركيا. 2014أبريل  30

ن وخالل االجتماع، ُطلب م العمل الدولية والبنك الدولي. باإلضافة إلى كل من األمانة العامة للمنظمة ومنظمة
سيسرك تولي دور أمانة الشبكة، والمبادرة ببرنامج لبناء القدرات لتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال خدمات 

 التوظيف العامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

لخدمات  ونظم سيسرك، بالتعاون مع وكالة التوظيف التركية، االجتماع الثاني لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي
في أنقرة، تركيا.وجمع هذا االجتماع مشاركين رفيعي المستوى من  2016سبتمبر  28و  27التوظيف العامة يومي 

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي الستعراض التقدم المحرز منذ االجتماع  32هيئات التوظيف العامة في 
تعزيز جودة وفعالية خدمات التوظيف العامة في األول واستكشاف فرص للتعاون على مستويات متقدمة بهدف 

 الدول األعضاء في المنظمة.

ومنذ البدء في أعمال الشبكة، وكل من سيسرك ووكالة التوظيف التركية، بالتعاون الوثيق مع سلطات التوظيف 
وتنفيذ أنشطة  العامة ذات الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يبذالن جهودا جبارة نحو صياغة

 الشبكة،
التي أشادت بها منتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، بما في ذلك الدورتان الثالثة والرابعة للمؤتمر   

اإلسالمي لوزراء العمل، حيث دُعيت سلطات التوظيف العامة في الدول األعضاء في المنظمة للمشاركة بنشاط في 
 أنشطة الشبكة.

سينظم سيسرك ووكالة التوظيف التركية بشكل مشترك االجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون  وعلى هذه األساس،
اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة من خالل منصة إلكترونية لعقد مؤتمرات عبر الفيديو مع األخذ في االعتبار 

منفذة حتى اآلن ويناقش وثيقتين وسيستعرض االجتماع األنشطة ال لتنشيط عمل هذه الشبكة الهامة. الحاجة الناشئة
( لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة" RoPهامتين تتعلقان بالشبكة، وهما "النظام الداخلي )

 (".2022-2021و "خطة عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة لفترة السنتين )

 

 األهداف
 الثالث لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة فيما يلي:تتمثل أهداف االجتماع 
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  ،تقديم موجز عام عن االجتماعات السابقة واألنشطة المنفذة منذ بدء الشبكة 

  ( مناقشة واعتماد النظام الداخليRoP،لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة ) 

  2021شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة لفترة وضع واعتماد خطة عمل مكينة ل-

2022، 

  ،مناقشة سبل تنفيذ ورصد وتقييم خطة العمل واالتفاق عليها 

   مناقشة وتحديد احتياجات بناء القدرات في مجال خدمات التوظيف العامة في الدول األعضاء في منظمة

 واضيعية ذات الصلة في خطة العمل،التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالمجاالت الم

  .تحديد مجاالت تعاون ثنائية ومتعددة األطراف عملية وفعالة في مجال خدمات التوظيف العامة 

 المشاركون
سيحضر االجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة كبار ممثلي السلطات المعنية 

)المدير العام أو مناصب المديرين( في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بخدمات التوظيف العامة 

 ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.

 الشراكة
سينظم االجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة من قبل سيسرك، بصفته أمانة 

 (.İŞKURالشبكة، بالتعاون مع وكالة التوظيف التركية )

 المنهجية
سيبدأ االجتماع بجلسة افتتاحية تليها عروض حول المواضيع المحددة في جدول األعمال المرفق طيه، بما في ذلك 

وستناقش هاتين الوثيقتين من قبل أعضاء  .2022-2021وع خطة عملها لفترة  النظام الداخلي المقترح للشبكة ومشر

واالقتراحات التي سيقدمها المشاركون في الوثيقتين، ثم مشاركة النسختين الشبكة، بحيث سيتم دمج التعليقات 

 النهائيتين مع أعضاء الشبكة حسب األصول.

 اللغة
 ستجري أعمال االجتماع باللغة اإلنجليزية. وستُوفر الترجمة الفورية باللغة العربية والفرنسية.

 تاريخ ومكان االنعقاد
مة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة من خالل منصة لعقد مؤتمرات عن سيُعقد االجتماع الثالث لشبكة منظ

)بتوقيت إسطنبول المحلي،  15:00حتى الساعة  12:00من الساعة  2021يونيو  03و  02طريق الفيديو يومي 

 (.3غرينيتش+

 

  



 

3 

 

 مشروع برنامج العمل
 

  

 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.
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 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


