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 ندوة  : ـداف الــأه  

  هذا المجال. تعزيز الحماية االجتماعية للعاملين وتفعيل دور تفتيش العمل في 

           مراجعةةة مومةمةةة تفتةةيش العمةةل فةةي الةةوول العرثيةةة وفغةةا لتةة  ير المت يةةرا

 الحويثة على أسةاق العمل العرثية . 

       ثحث الصعةثا  التي تعترض أجهزة تفتيش العمةل فةي الةوول العرثيةة وسة ل

 تجاوزها واقتراح الةسائل الكفيلة ثتحسين آدائها. 

 عي لتفتيش العمل .  مواقشة الوور االقتصادي واالجتما 

   تعزيةةةز دور تفتةةةيش العمةةةل فةةةي تحسةةةين ثييةةةة العمةةةل والةقايةةةة مةةةن الم ةةةا ر

 المهوية.  

 دوة  : ـنـاور الــمح 

 واقع تفتيش العمل في الوول العرثية والصعةثا  التي تةاجهه وس ل تجاوزها .    .1

  آليا  التفتيش على العمل في الغطاع غير المومم واالنماط الجويوة للعمل.  .2

 .  دور تفتيش العمل في ت مين االستغرار االجتماعي وتحغيق الومة االقتصادي  .3

 دور التفتيش في تحسين ثيية العمل والحو من الم ا ر المهوية .   .4

 .   دور تفتيش العمل في تكريس الحغةق االساسية في العمل .5

 . تفتيش العمل في معايير العمل العرثية  .6

االعمال ومؤسسا  المجتمع الموني في  مسيةلية مومما  العمال وأصحاب .7

 دعم تفتيش العمل وتحغيق أهوافه . 

 عروض قطرية .  .8
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 : ة ـاركــمدعوة للمشـات الـالجه

 . عرثية الوول ال أ راف االنتاج الثال ة في -

 االتحاد العام ل رف التجارة والصواعة والزراعة لل الد العرثية . -

 عرب .االتحاد الوولى لوغاثا  العمال ال -

 .ة العامة لجامعة الوول العرثية األمان -

 : ة ـاليـمـة والــب اإلداريـجوانـال

 مويوةة رةرم الشةيج ثجمهةريةة مصةر العرثيةة        في  تكةن االقامة واالجتماعا   -

،  وفغةا لالسةعار     2016ماية / آيار  23- 21( خالل الفترة  سافةيفووق ) 

 تالي : ال اصة ثالمشاركين في الوووة على الوحة ال

 $ شاملة االفطار والخدمة والضريبة  70غرفة مفردة :  -

  $ شاملة االفطار والخدمة والضريبة90غرفة مزدوجة :  -

 إلى الفووق ، ومن الفووق إلى المطار مؤموه .من المطار  المةاصال    -

 تأشيرة الدخول 

يرجةةةى الحصةةةةل علةةةى ت رةةةيرة الةةةوخةل للمشةةةاركين مةةةن الةةةوول التةةةى يحتةةةاج  -

 . جمهةرية مصر العرثية لت ريرة دخةل إلى  مةا ويها

 المراسالت وتأكيد المشاركة :

لعمةةةل العرثيةةةة فةةةى مةعةةةو ترسةةةل الةةةردود ثشةةة ن ت كيةةةو المشةةةاركة إلةةةى موممةةةة ا

 على العوةان التالى :   15/5/2016يتجاوز ال

 ** موممة العمل العرثية :

 ر العرثيةجمهةرية مص –الغاهرة  814ص . ب  –الوقى  –ميوان المساحة  7

 00202 – 33362719/  721/  731هاتف : 

 00202 – 37484902فاكس : 

 hamdy@alolabor.orgmail: -E 

alo@alolabor.org  
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