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 العر�يةو الفر�سية، و اإلنجل��ية، و ال��كية، لغة املؤتمر:  

 

 

 



   

 

  

Conference Plenaries 

2016 أكتو�ر   اإلر�عاء   26     

 الت�جيل 9.30 – 8.30

9.30 – 11.00 

 

 مالحظات افتتاحية

  منظمة العمل الدولية:  

 

 

 İŞKURال��كية، و�الة التوظيف العامة : السيد محمد ع�� أوز�ان، نائب املدير العام 

 

 رئاسة موظفي الدولة: السيد أنيس بوالط، نائب الرئيس، و�الة توظيف الدولة 

 

 سيسرك:السيد السف�� مو�ىى �وال�لي�ايا، املدير العام 

 

 منظمة التعاون اإلسالمي 

 

 بلدية اسطنبول: السيد عبد القادر تو�اس، العمدة 

 

 فاطمة بتول سيان �ايا، الوز�رة ألسرة والسياسات اإلجتماعية، السيدة الدكتورة وزارة ا

 (تركيا)

 

 اس��احة القهوة والشاي 11.30 – 11.00

11.30 – 13.00 

 

 ا�جلسة العامة األو�� 

اإلطار العام ومنظور التوظيف -اتفاقية األمم املتحدة �حقوق ذوي اإلحتياجات ا�خاصة   

 

املتحدة �حقوق ذوي  سيتم مناقشة األ�شطة ضمن نطاق دعم وتنفيذ ومتا�عة اتفاقية األمم

 اإلحتياجات ا�خاصة �� الدول األعضاء ملنظمة التعاون اإلسالمي.

   ذوي اإلحتياجات ا�خاصة األ�خاص النطاق العام التفاقية األمم املتحدة �حقوق 

سيلدا �شاغالر، جامعة تراكيا، �لية االقتصاد والعلوم اإلدار�ة، العلوم  الدكتورة

 القانونية، قسم اإلدارة العامة

 

http://www.zargan.com/tr/q/Wednesday-ceviri-nedir/Wednesday-turkce-ne-demek


   

 

  

  اإلحتياجات ا�خاصة  ذوي األ�خاص نطاق التوظيف �� اتفاقية األمم املتحدة �حقوق

 وعملية إيجاد مؤشرات التوظيف

االجتماعية، إدارة البحوث والتنمية كز�بان أوغزار �ار�ش�اي، خب�� �� األسرة والسياسة 

واملشاريع، اإلدارة العامة �خدمات ذوي اإلحتياجات ا�خاصة وكبار السن، وزارة األسرة 

 والسياسات االجتماعية

 اس��احة الغداء والصالة 14.30 – 13.00

14.30 – 16.00 

 

 ا�جلسة العامة الثانية

تواجه األ�خاص ذوي اإلحتياجات ا�خاصة ��  : الوضع الراهن والتحديات ال�يالتحض�� التمهيدي

 سوق العمل

 

ستتم مناقشة ا�حالة الراهنة لتوظيف األ�خاص ذوي اإلحتياجات ا�خاصة مع ال��ك�� ع�� توجهات  

 سوق العمل خالل السنوات املاضية و�عد األزمة االقتصادية.

 توظيف األ�خاص ذوي اإلحتياجات ا�خاصة واتجاهات سوق العمل �� تركيا 

 (İŞKUR)السيد أكرم �ايا��، خب�� التوظيف، و�الة التوظيف العامة ال��كية 

 

  ذوي اإلحتياجات ا�خاصة �� القطاع العام من العامل�ن 

 السيدة حنيفة أوز�ر، رئيسة قسم، و�الة توظيف الدولة (تركيا)

 

 مشروع انضم للعمل تنضم ل�حياة -التوظيف املدعوم �� تركيا 

�اراسو، جامعة غازي، �لية ال��بية، قسم ال��بية والتعليم لأل�خاص ذوي الدكتور نجدت 

 اإلحتياجات الفكر�ة، منسق مشروع

 

 الورش املحمية �� تركيا 

�� األسرة والسياسات االجتماعية، دائرة التوظيف والرعاية سنان ج��ج�ن، خب�� 

اصة وكبار السن، االجتماعية، املدير�ة العامة �خدمات األ�خصا ذوي اإلحتياجات ا�خ

 وزارة األسرة والسياسات االجتماعية

 اس��احة القهوة والشاي 16.30 – 16.00

16.30 – 17.30 

 

 ا�جلسة العامة الثالثة

 ا�خدمات املتعلقة بالتدر�ب امل�ي وإعادة تأهيل األ�خاص ذوي االحتياجات ا�خاصة

 

جزء ال يتجزأ من توظيف كسيتم مناقشة األ�شطة املتعلقة بالتدر�ب امل�ي وإعادة التأهيل الذي 

 اال�خاص ذوي اإلحتياجات ا�خاصة

 خدمات التدر�ب والتأهيل امل�ي تحت و�الة التوظيف العامة ال��كية 



   

 

  

 و�الة التوظيف العام،  ,..………………………………

 

 

 الك��ى ، مركز إسطنبول عينة من البلدية  -فرص التدر�ب امل�ي �� اإلدارات املحلية

 ISEM -اإلعاقة 

 السيدة يل�� يلدز �وكينيك، ميدرة بلدية إسطنبول الك��ى، مدير�ة ال�حة، مركز اإلعاقة

 حفل عشاء 19.00-21.00

 ا�خميس 27 أكتو�ر  2016

9.30 – 11.00 

 

 ا�جلسة العامة الرا�عة

 وجهات نظر من مختلف قطاعات سوق العمل 

 

واملدعوم بجلب شهادا��م و تحليل العقبات  التوظيف اآلمنسيقوم ممثلون من التوظيف الذا�ي و 

كيف يمكن ل�ل قطاع أن �سهل ا�حصول ع�� فرص العمل مناقشة واملصاعب من أجل التغي��، و 

 ع�� نحو أفضل لأل�خاص ذوي اإلحتياجات ا�خاصة

  عينة من أنقرة –الذا�ي التوظيف 

………………………….. 

 

 امل�ان:  – اإليوائية تطبيق ورشة العملGÖKCEM “Konya Down” 

 ياسم�ن ديو�جيوغلو، صاحبة ورشة العمل 

 

 خ��ة أ�حاب العمل من مشروع انضم للعمل تنضم ل�حياة من تركيا 

……………………………. 

  من مشروع انضم للعمل تنضم ل�حياة  املوظف�نخ��ة 

 

 

11.00 – 11.30 

 

 اس��احة القهوة والشاي



   

 

  

11.30 – 13.00 

 

 ا�جلسة العامة ا�خامسة 

 اآلراء والتوصيات من مختلف القطاعات �شأن توظيف األ�خاص ذوي اإلحتياجات ا�خاصة

 

سيتبادل ممثل�ن من مختلف القطاعات اآلراء والتوصيات �شأن كيفية �عز�ز مشاركة األ�خاص ذوي 

 �� سوق العمل ا�خاصة ��م. اإلحتياجات ا�خاصة

 

عينة من منظمة غ�� حكومية، مشروع أنا مستقل أل�ي أعمل  –دعم التوظيف �� تركيا  •

 وتوصيات للمنظمات غ�� ا�حكومية 

 فوليا إيكمان، نائبة رئيس مجلس اإلدارة، رابطة متالزمة داون 

 

 تنفيذ االستشارة املهنية والعملية والتوصيات املستقبلية  •

 تيمور، رئيس دائرة االستشارة املهنية والعملية، و�الة التوظيف العامة ال��كيةسنان 

 

و  BRC عينة من –االستشارة �� املوارد البشر�ة واأل�خاص ذوي اإلحتياجات ا�خاصة  •

 التوصيات املستقبلية

 BRCأص�� البارسالن، مديرة قسم اإلدارة واالستشارة ل 

                                                        

13.00 – 14.30 
 اس��احة الغداء والصالة

14.30-18.00 

 

 ز�ارات دراسية و�رنامج اجتما��

 

 لبلدية إسطنبول الك��ى  اإلحتياجات ا�خاصةمركز  •

 

 لبلدية باغيجيالر اإلحتياجات ا�خاصة قصر •

 

 اليختبجولة  •

18.30 – 20.30 
 

 عشاء

 

2016 أكتو�ر  28     ا�خميس 

 

9.30 - 11.00 

 

 ا�جلسة العامة السادسة

 

 مالحظات اختتامية •

 



   

 

  

12.30 – 14.00 
 

 غداء

 

 


