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 التوظيف العامة فياالجتماع الثاني حول خدمات 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 2016سبتمبر  27-28

 أنقرة، تركيا

 

 املشروحالبرنامج 
 

  2016سبتمبر  26اإلثنين 

 وصول املشاركين

 2016سبتمبر  27الثالثاء 

 التسجيل ومرطبات 10:00– 09:00

 الجلسة االفتتاحية   10:45– 10:00

 تالوة من القرآن الكريم

 الكلمات الترحيبية:

 التركية ورئيس  التشغيل وزكان، نائب املدير العام لوكالةسعادة السيد محمد علي أ

 .الرابطة العاملية لخدمات التوظيف العامة

 سعادة السفير موس ى كوالكليكايا، املدير العام لسيسرك. 

 التركية سعادة السيد محمد معزين أوغلو، وزير العمل والضمان االجتماعي، الجمهورية.  

 صورة جماعية. 

 استراحة شاي  11:00– 10:45

 العروض الرئيسية   11:30– 11:00

، باحث أول، بغجيالدكتور كنعان  "سوق العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

 سيسرك

 الدكتور م. مراد إردوغان، شعبة "الهجرة غير النظامية، الالجئون وخدمات التوظيف العامة"،

 العلوم السياسية واإلدارة العامة، جامعة حجة تبة
    

 



 

 

 استراحة شاي  11:45– 11:30

مشاركة املمارسات الفضلى للدول بخصوص صياغة وتنفيذ السياسات القائمة على األدلة في  13:15– 11:45

 مجال خدمات التوظيف العامة مع اإلشارة بصفة خاصة إلى بيانات وإحصاءات سوق العمل

سيقوم املشاركون بتبادل املعلومات حول السياسات / االستراتيجيات، فضال عن اختيار البرامج / 

املشاريع السابقة والحالية ملؤسساتهم في معالجة واحدة أو أكثر من تحديات البطالة في دولهم.  كما 

ه البرامج / سيتم إطالع املشاركين على الهدف واملستفيدين والنتائج والدروس املستفادة من هذ

املشاريع.  وسيقوم املشاركون الذين أجروا تقييم الحتياجات خدمات التوظيف العامة بمشاركة 

عملياتهم السياسية من تحديد االحتياجات / املشاكل إلى تطوير أدوات سياسة معينة فضال عن 

 مماثلة.مؤشرات النجاح وتوصيات لهياكل مماثلة لخدمات التوظيف العامة التي تواجه مشاكل 

 استراحة غداء  14:30– 13:15

مشاركة املمارسات الفضلى للدول بخصوص صياغة وتنفيذ السياسات القائمة على األدلة في   16:00– 14:30

مجال خدمات التوظيف العامة مع اإلشارة بصفة خاصة إلى بيانات وإحصاءات سوق العمل 

 )تتمة(

ات / االستراتيجيات، فضال عن اختيار البرامج / سيقوم املشاركون بتبادل املعلومات حول السياس

املشاريع السابقة والحالية ملؤسساتهم في معالجة واحدة أو أكثر من تحديات البطالة في دولهم. كما 

سيتم إطالع املشاركين على الهدف واملستفيدين والنتائج والدروس املستفادة من هذه البرامج / 

أجروا تقييم الحتياجات خدمات التوظيف العامة بمشاركة  املشاريع. وسيقوم املشاركون الذين

عملياتهم السياسية من تحديد االحتياجات / املشاكل إلى تطوير أدوات سياسة معينة فضال عن 

 مؤشرات النجاح وتوصيات لهياكل مماثلة لخدمات التوظيف العامة التي تواجه مشاكل مماثلة. 

 استراحة شاي  16:30– 16:00

عصف ذهني حول التعاون الداخلي ملنظمة التعاون اإلسالمي لتبادل املعارف والخبرات والعمل  18:00– 16:30

 (   OIC-PESNETاملشترك لتعزيز شبكة خدمات التوظيف العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي )

سيتبادل املشاركون النقاش للخروج بمقترحات ملموسة وعملية حول سبل التعاون املحتمل بين 

لطات التوظيف العام لتبادل املعارف والخبرات والعمل املشترك لتعزيز خدمات التوظيف العامة س

(.  وقد تكون املقترحات على مستوى التوسع في البرامج / OIC-PESNETملنظمة التعاون اإلسالمي )

يتم التفاوض املشاريع الجارية أواملبادرة بالجديد منها على حد سواء. في هذا الصدد، من املتوقع أن 

على القيمة املضافة والهدف واملستفيدين والنتائج املتوقعة من كل اقتراح. كما سيتم التباحث بين 

وسيكون وضع شبكة خدمات  من األسئلة التي ستوجه املناقشة.املشاركين حول مجموعة 

اءة التعاون التوظيف العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي منذ االجتماع األول فضال عن سبل تعزيز كف

 داخل الشبكة محور املناقشات خالل هذه الجلسة .

 عشاء جماعي     21:00– 19:30
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 السياسات القائمة على األدلة لخدمات التوظيف العامة  11:00– 09:30

سيتم عقد ندوة خاصة للمشاركين حول جمع واستخدام بيانات سوق العمل لوضع وتنفيذ 

سياسات تستند على األدلة. وسيتم تناول كل من تحديد املؤشرات ووظيفة وتكوين كل مؤشر 

ووسائل جمع بيانات سوق العمل واالستفادة من البيانات اإلحصائية في رسم السياسات وتطوير 

 الخدمات في هذه الجلسة التدريبية .

 استراحة شاي 11:30–11:00

 ى األدلة لخدمات التوظيف العامة )تتمة(السياسات القائمة عل  13:15 – 11:30

سيتم عقد  ندوة خاصة للمشاركين حول جمع واستخدام بيانات سوق العمل لوضع وتنفيذ 

سياسات تستند على األدلة. وسيتم تناول كل من تحديد املؤشرات ووظيفة وتكوين كل مؤشر 

ي رسم السياسات وتطوير ووسائل جمع بيانات سوق العمل واالستفادة من البيانات اإلحصائية ف

 الخدمات في هذه الجلسة التدريبية .

 استراحة غداء   14:15– 13:15

 الجلسة الختامية 15:30– 14:15

الرسائل الرئيسية ومخرجات كل جلسة.  وسيتم تقديم املزيد من  علىسيتم إطالع املشاركين 

االجتماع. وأخيرا، سيتم التشاور الخطوات للعمل تمشيا مع املناقشات التي أجريت طوال فقرات 

 بما يخص تاريخ ومكان انعقاد االجتماع القادم في هذه الجلسة.

 جولة اجتماعية وعشاء 19:00– 15:30

  


