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 االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية

 

(OIC-OSHNET ) 

 
  2020 أكتوبر 07-08

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

 مشروع برنامج العمل

 

 

  2020 أكتوبر  70 األربعاء

 تسجيل الدخول عبر اإلنترنت  12:00 - 11:30

12:00 - 12:20       

 مالحظات افتتاحية

 سعادة السيد نبيل دبور، المدير العام لسيسرك. 

  سعادة السيد جعفر أوزونكايا، المدير العام للمديرية العامة للصحة والسالمة المهنية

(DGOHS )التابعة لوزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية التركية. 

12:20 - 12:40 

 العرض

 بسيسرك كنان بغجي، باحث كبير. د 

دور السالمة والصحة المهنية في تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل 

2025  

12:40 - 13:10  

التقرير المرحلي حول األنشطة المنجزة منذ االجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون  :1الجلسة 

 .اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية

 .(DGOSH)المديرية العامة للصحة والسالمة المهنية  :ة المقدمةالجهسيسرك،  :الجهة المسيرة

ستطلع المديرية العامة للصحة والسالمة المهنية، وهي الجهة المكلفة بأمانة شبكة منظمة التعاون 

اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية، المشاركين على األنشطة المنجزة منذ االجتماع السابق للشبكة 

اجتماع كبار الخبراء التحضيري لالجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون  بما في ذلك مخرجات

 . في أنقرة، تركيا 2018أبريل  13-11اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية الذي ُعقد في فترة 

13:10 – 14:00 

 .اإلسالمي للسالمة والصحة المهنيةلشبكة منظمة التعاون ( RoP)النظام الداخلي : 2الجلسة 

 .المديرية العامة للصحة والسالمة المهنية /سيسرك :المسيرةالجهة 

سيقدم سيسرك، وهو المنسق الفني لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية، النظام 

وينتظر من . ثم بعدها سيفتح الباب للمناقشات حول النظام الداخلي المقترح. للشبكة( RoP)الداخلي 

وسيتم خالل الجلسة تدارس التعليقات . أعضاء الشبكة اإلدالء بآرائهم وتعليقاتهم على الوثيقة

 .والتوصيات التخاذ إجراءات مستقبلية وفقا لذلك
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 2020 أكتوبر  08الخميس 

 تسجيل الدخول عبر اإلنترنت 12:00 - 11:30

12:00 - 14:00  

ة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية لفترة مشروع خطة عمل شبكة منظم :3الجلسة 

2021-2022. 

  .المديرية العامة للصحة والسالمة المهنية /سيسرك :الجهة المسيرة

-2021سيقدم كل من سيسرك والمديرية العامة للصحة والسالمة المهنية مشروع خطة العمل لفترة 

. ت حول مشروع خطة العمل المقترحثم بعدها سيفتح الباب للمناقشا. ألعضاء الشبكة 2022

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

 .التعليقات والتوصيات التخاذ إجراءات مستقبلية وفقا لذلك

14:00 - 15:00  

 الجلسة الختامية

جلسات السابقة في الوثائق وسيتوصل أعضاء سيتم إدراج التعليقات واالقتراحات المدلى بها خالل ال

 .الشبكة بصيغها النهائية حسب األصول

 تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الخامس لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية

سيتم خالل الجلسة البت في تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الخامس لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي 

وسيقترح سيسرك  .ة والصحة المهنية وتنظيم اجتماع جهات االتصال الوطنية افتراضياللسالم

 . تواريخ محددة على المشاركين في هذه الجلسة للنظر فيها

 أعمال أخرى

 المالحظات الختامية 


