
 

 

 

 

 ورقت انمعهىماث األساسيت

 انعزبيت  حىل انعمانيت  ورشت انعمم اننقابيت

 " دور اننقاباث في دعم انشبكت انعزبيت نمعهىماث سىق انعمم "

 ( 5102فبزايز / شباط  52 – 52) انقاهزة ، 

 
 انمبزراث :  ●

كاه ىجاح جَِد ميظنح العنل العرتٖح خالل السيِاخ الناضٖح فٔ ذِحٖد الرؤّ حوِل  
النإ سووواخ ُالجَووواخ أٍنٖوووح ذوووِفٖر النعوِمووواخ ُضووورُحج ُ ووور ح اذاحرَوووا أموووا  كافوووح   

ُذٖوورج ا وور دا  ذايِلِجٖووا   النشوواحكح فوؤ الرلوودٓ لنشوواوح الثمالووح ا ُموو  الرسوواح  فوؤ      
ضورُحج الرًوِل ىًوِ ذِ ٖوه ٍوتً الرايِلِجٖوا       النعوِماخ ُاالذلاالخ فمد تواخ ُاضوًا    

فٔ خدمح لضٖح الثمالح ُذفعٖل الًِاح النجرنعٔ تٖو أطراف اإلىراج لسٕادج كفواةج   الجدٕدج
  ِق العنل ُ ر ح الرلدٓ لنشاوح الثمالح .

لتا كاه موو الضورُحٓ أه ذسوَل اليماتواخ فؤ ٍوتً الجَوِد ا موو خوالل الرعورف  ووْ            
فاوورج ئىشوواة الشووثاح العرتٖووح لنعوِموواخ  ووِق العنوول ُأٍوودافَا ا ُولٖوواخ  نوَووا ا ُدُح         
اليماتاخ فؤ حفودٍا تالنعوِمواخ ُاإلحلواةاخ ا حروْ ذريوِ  ملوادحٍا ُفؤ ىفو  الِلود           

 ٖووه ُاال وورفادج مووو ٍووتً الشووثاح ا خا ووح ىًووِ   رِالٕناووو لويماتوواخ الرعوورف  وووْ كٖفٖووح  
االحذموواة تال وودماخ الروؤ ذموودمَا ميظنووح العنوول العرتٖووح ُذًسووٖو كفاةذَووا ُأدا َووا ُذسوو ٖر 
اإلمااىاخ الفيٖح لَتا الغرض ُذِفٖر الثٖاىاخ ُالنعوِماخ األ ا ٖح  ال ا ح تاداحج  وِق  

 العنل فٔ الِطو العرتٔ .
 : أهداف انىرشت :  ●

 الِحشح ئلْ :ذَدف ٍتً 
 الرعرف  وْ فارج ٍتً الشثاح ُأٍدافَا ُولٖاخ  نوَا ُملادحٍا . -
ذعسٕس دُح الفرٕك العنالٔ العرتٔ فٔ ئطاح ميظنح العنول العرتٖوح ُالنسواٍنح فؤ      -

 ذيفٖت مشرُ  ئىشاة الشثاح العرتٖح لنعوِماخ  ِق العنل .
ٍووتً الشووثاح  الثًووف فوؤ  ووثل ذعسٕووس الرعوواُه موو  ميظنووح العنوول العرتٖووح فوؤ حفوود     -

تالنعوِماخ ُاإلحلاةاخ الالزمح مو ُجَح ىظر اليماتاخ ُحسة موا ذموِ  توٌ موو     
 جن  لونعوِماخ الِطيٖح حِل  ِق العنل .

الرعوورف  وووْ أٍنٖووح معوِموواخ  ووِق العنوول تاليسووثح لوعموود العرتوؤ لورشووغٖل ُ وووح  -
 العمد العرتٔ لورشغٖل تالرينٖح .

 ٖتٓ لوعمد العرتٔ لورشغٖل .الرعرف  وْ  ثل ذمثٖك الثرىامج الريف -
-  
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 محاور انىرشت :   ●
 مشرُ  ئىشاة الشثاح العرتٖح لنعوِماخ  ِق العنل . -
 العمد العرتٔ لورشغٖل ُأٍنٖح معوِماخ  ِق العنل . -
 اإل ال  العرتٔ ... ُئذاحح النعوِماخ  و  ِق العنل . -
 دُح اليماتاخ فٔ د ل ُئىجاح الشثاح العرتٖح لنعوِماخ  ِق العنل . -

 انجهاث انمدعىة :  ●
 أ ضاة أُ  ضِاخ النااذة الريفٖتٕح أُ األماىاخ الِطيٖح لونيظناخ األ ضاة . -
 األماىح العامح . –االذًاد الدُلٔ ليماتاخ العنال العرب  -
 ميظنح العنل العرتٖح . -
 خثراة ُاخرلا ِٖه معيِٖه تالنِضِ  . -
 ىشماة ئ المِٖه . -
 ُكالح أىثاة العنال العرب . -

 انتنفيذ : أسهىب  ●
 أُحاق  نل مو لثل ال ثراة ُالن رلٖو . -
 مجنِ اخ  نل ملغرج لنيالشح النًاُح . -

 مكان وسمان عقد انىرشت  :  ●
مٖرٕوودٕاه فيوودق  –جنَِحٕووح ملوور العرتٖووح    –ذعموود الِحشووح فوؤ مدٕيووح الموواٍرج      -

 ٍوِٖتِلٖ  .
 انجهاث انمنفذة :  ●

 االذًاد الدُلٔ ليماتاخ العنال العرب . -
 العنل العرتٖح .ميظنح  -

 اإلقامـــــــــــــــت  ●
 تالماٍرج ُكتلك االجرنا اخ .تفيدق مٖرٕدٕاه ٍوِٖتِلٖ  ممر النشاحكٖو  -
ٕرًنل االذًاد الودُلٔ ليماتواخ العنوال العورب ىفمواخ اإللاموح ُاإل اشوح ُاليمول موو           -

 ُئلْ مماح الماٍرج الدُلٔ .
ئلووْ جنَِحٕووح ملوور العرتٖووح  ٕموووة مووو كافووح النشوواحكٖو الووتٕو ٕوووسمَل  وونح دخووِل   

 الًلِل  وَٖا مسثما  مو السفاحاخ النلرٕح تثوداىَل .
 النرا الخ ُذأكٖد النشاحكاخ ا ذر ل الردُد ُاإلجاتاخ ئلْ :

  icatu-cisa@hotmail.comئٕنٖل :  -
 66300441126000فاك  :  -
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