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 -: تقديــــم

مطعييتطبمذعنعنذ يينط،طط2018فييإطاريينفطذ خطييمطظريياطع لعيياطبيةعيياطبيةف طيياطيةيين ط وب رالقيين

ذةزطزطقدفبذي طبييطندطياط،طو تطبيةعياطبيعسذعفطعلىطضفوفةطذ عطاطبية صفطبي شفيطووذأكطدمنط

طبيع ذجطموطوبحدطعيتط مي طعيوعينلطبيو يودطبن سين إطيعينطيي طعيتطدوفطع ي طفيإطذحيطي ط ميدب 

قيوةطبيذ عوطاط كخنءةطوذأمطياطوذ عطياططيكاطع ذععط،طحطثطذفذ رطقدفبلطبيع ذععطبيذ عطاطبيشنعلا

عيييدلطع لعيياطبيةعيياططعلييىطبيذكطيي طوبيذةنعيياطعييعطبيعذمطييفبلطبيعذسيينفعاط،بيةعيياطوقييدفذ نط

بيةف طيياطدادبفةطبيذ عطيياطبي شييفطاطوبيذشييمطاطوبيعة ييدطبيةف ييإطيليينفيياطبيةعنيطيياطو حييوثطبيةعيياط

 ني زبئفط(طوفشياطععياطذدفط طياطحيواطمطذ عطياطبيعيوبفدطبي شيفطاطوذةزطيزطبيييدفبلطبييطندطياطمط

كخنئاطبي طنكاططيففعو عشنفكاط رفب طبن ذنجطبيةفبقططفإطةعنابييصنيحطبالذحندطبيةن طي ين نلط

ط– ميدبدطط،طوميي ط نيةنصيعابي ين طاطوذروطفطبدبءطبييندةطبي ين ططتطفإطبرنفطبيشفبكاطبال ذعنعطيا

ططططط.ط2018عنفسط/طآمبفطط5-3 ع وفطاطبيةفبقط،طفإطبيخذفةطعتط

 

 -: األهــــــداف

طذ د طممهطبيوفشاطايىطذةفط طبيعشنفكطتط نآلذإط:

طتط نذظييينمطبيييييفبفطفيييإطعظذلييي طبي طئييينلطذةعطييي طبيحيييوبفطوبيذشييينوفط يييطتطبيعة طييي -1

 يضينطنطبيذشيمطاطوبيحيدطعيتطبي رنيياطوبيخييفطعيتط  ياطوبيعؤسسنلطبيور طاطبيعة طياط

بيع نسي اطيذيوفطفطعظذلي طبية نصيفطوبيةوبعياطبنط ن طياطبيذوصاطايىطاط ندطبيحليواط

 بي د ط.طممبطبيعسنعدةطيذحيط 

ذينجط عيدبدبمطوعذن ةياطيففيعطذ نداطبيعةلوعنلط طتطبييطيندبلطبيعسيؤوياطعيتطظريرطبن  -2

 فإطبذظنمطبييفبفط.واشفبك  طقدفبذ  ط

 عفبحاطبيذيد طفإطا  نزطبيةيدطبيةف إطيلذشمطاط.طعذن ةا -3

دعيي طبيع لعيينلطبيةعنيطيياطيطكييوتطي يينطدوفط ك ييفطفييإطبيعشيينفكاطفييإطوضييعطسطنسيينلط -4

 وظررطبن ذنجط.
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ندةط سيي طبيذوعطيياط أمعطيياطبي  ييوعط يينيذةلط طوبيذييدفط طبيع  ييإط،طوبيةعيياطعلييىطزطيي -5

باليذحيينقط يي طوف ريي ط نحذطن يينلط سييوبقطبيةعيياطواشييفب ط صييحن طب ععييناطفييإط

 بيعشنفكاط نيذظرطرطي طوذعوطل ط.

ذةزطزطبييدفبلطبيمبذطاطيلشفكنءطبال ذعنعططتطالدبءطدوفم طفيإطدعي طوب  ينططظريرط -6

و ييفبعجطبيذ عطيياطبالقذصييندطاطوبال ذعنعطيياطوبي طئطيياطوبسييذدبعاطبيعييوبفدطيحعنطيياطحيي ط

  نيذعذعط يعنفطبيذ عطاطبيعسذدبعا.ططبال طنا

فذ ينطع لعياطبيةف طاطيعةلوعينلط سيوبقطبيةعياطبيذيإطذذيويىطادببيذوبصاطععطبيش كاط -7

طبيةعاطبيةف طاط.

 

 -المشاركــــــــون  :
 

وعشنفكاططعيلوتط رفب ططعشنف (ط110بفذذنطط ععناطبيوفشاطعددططدحخاط**طشنف طفإط

عيتطعتطبيكوبدفطبيعذظصصياطفيإطع يناطععياطبيوفشياططبن ذنجطبييالياطفإط ع وفطاطبيةفبقط،

عيتط،طفضالمطص نعنلطبيةفبقإطبيذظصصطتطفإطوزبفةطبيةعاطوبيشؤوتطبال ذعنعطاطوبذحندطبيع

طةعينابين طياطيالذحيندطبيةين طي ين ينلطخطميطوبي طئنلطبندبفطاطوبيل ينتطبي يقطندبلطعتطبيعكذ طبيذ 

(طعشيينف طوعشيينفكاط89عييددطدطط،طوبسييذعفعييددطعييتطبيظ ييفبءطبيعذظصصييطتطوبيةييفبقطفييإط

طفةنيطنلطبيوفشاطدطعفف طقنئعاط أسعنءطبيعشنفكطتط(طط.طيحضوف

 ** وشارك عن المنظمة :

مطط–بيعييدطفطبيةيين طيع لعيياطبيةعيياطبيةف طيياطط–عةيينيإطبيسييطدط/طفيينطزطعلييإطبيعرطييفيط - فئطسيين

 - طكاطعتط:يلوفدطبيميطض

 عسذشنفطسةندةطبيعدطفطبيةن ط.ط–بيسطدط/طعحعدطشفط ط -

 ادبفةطبيذ عطاطبي شفطاطوبيذشمطاط.ط–طبيسذنفعصرخىطع دطط/بيسطدط -

بيةعنيطيياطو حييوثطبيةعيياططيليينفييابيعفكييزطبيةف ييإطعييدطفطط–بيسييطدط/طع ييدطبيحعطييدطعفطيي ط -

طط. ني زبئف
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 -االفتتاح  :حفل 
 

ط/عينفسط3تطص نطططو طبيسي لطبيعوبفي طبيذنسةاطعطبيسنعاطبيوفشاطع د طبفذذنطط ععناطـــذ

لطفعنطيياطوحضييوفطعةيينيإطبيسييطدط/طـــييـذح مييدبدط،ططدطشييطفبذوتط(شييذنف خ ييدقطعط2018آمبفط

طدط/طفينطزطوفطعةنيإطبيسيــــذعنعطاطوحضــؤوتطبال ــــعحعدطشطنعطبيسودب إطوزطفطبيةعاطوبيش

اطوبذحيندطنكوبدفطوقطندبلطوزبفةطبيةعاطوبالذحندطبيةين طي ين ينلطبيةعيعلإطبيعرطفيطوعددطعتط

ذحيدثطفيإط لسياطبالفذذينطططيندبلطبيذ ليط طبي يين إط،طوقيدطص نعنلطبيةفبقإطوحشدطك طفطعتطقبي

ط-كاطعتط:

 .طبيةفبقط.فإطةعناطبيفئطسطبالذحندطبيةن طي ين نلطط–طسذنفطد  وسط فب بيسطدط/ط -

 فئطسطبذحندطبيص نعنلطبيةفبقإط–علإطص طحطعلإطط/بيع  دسططبيسطدط -

 يةف ط.ب عطتطبيةن طيالذحندطبيدويإطي ين نلطبيةعناطبط–بيسطدط/طغسنتطغصتط -

 بيةعاطبيةف طاط.بيعدطفطبيةن طيع لعاطط–عةنيإطبيسطدط/طفنطزطعلإطبيعرطفيط -

وزطفطبيةعياطوبيشيؤوتطبال ذعنعطياط  ع وفطياطط–عةنيإطبيسطدط/طعحعدطشطنعطبيسودب إط -

 فبعإطبيوفشاط.ط–بيةفبقط

وشهههدت الورشههة زيههارا القيههادات النقابيههة العربيههة المشههاركة فههي اعمههال الههدورا ** 

في  2018مارس/اذار  2ادارا منظمة العمل العربية التي عقدت في  ( لمجلس88)

 -جمهورية العراق حيث حضر الجلسة االفتتاحية: –بغداد 

 طسطبالذحندطبيةن طي ين نلطععناطعصففئ/بيسطدطبي  نيإطبيعفبغإط •

 بيسطدةطظدط اطععدوط نيوط/طبالعط اطبيةنعاطالذحندطبيةعناطبيعوفطذن ططت •

 اعمال الورشة كما حضر جانب من ** 

 بيسطدطمشن طبد طع ديط/طفئطسطمطئاطبيفقن اطبيعنيطاطيع لعاطبيةعاطبيةف طاط •
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 نعةياطبييدواطط-بيسطدطبيعسذشينفطعحعيدطظطيفط/طعيدطفطبدبفةطبيع لعينلطبيعذظصصيا •

 ط.بيةف طا

 نئي طفئيطسطبالذحيندطبيةين طي ين ينلطعيولخإطط–بيسطدط/طبيخ يلط سيويوطكعنطحضفطحخاطبالفذذنطط

نديطفإطذفكطينطدطعنعوسينتط(طبييميط ميديطكياطعيتطعةينيإطبيسيطدط/طبيعيدطفطبيةين طبييرنعطبالقذص

يلع لعاطوبييطندبلطبي ين طاطبيعشنفكاطدفوعطبذحندهطبيعوقف،طذة طفبمطعيتطعيدعطعالقينذ  طبيرط ياط

ط يطندبلطبيحفكاطبي ين طاطبيةفبقطاطوضطوف نط،ط ع نس اطزطنفذ طي ع وفطاطبيةفبقط.ط

مط ططو طبيين إطزطنفةطبيوفدطبي ين إطبيةعينيإطبيل  ين إط فئنسياطبيسيطدش دلطبيوفشاطفإطبيطو طضن

مطوذي ططبيدكذوف  شنفةطبالسعفط/طفئطسطبالذحندطبيةعنيإطبيةن طفإطي  نتطبيميططيزوفطبيةيفبقطحنيطين

،طحطيثطكيينتطعلييىطفبسطوفييدطضيي طكيياططبيذفحطي ط نيضييطو طوذ يينداطع يينفبلطبيشييكفطوبيذيييدطف

طالذحند نئ طفئطسطبط–بيسطدط/طحستطفيط طط-عت:

طبالعطتطبيةن طيالذحندط–بيسطدط/طسةدطبيدطتطصيفط

 طططبيةن طفإطي  نت.نيإطعيالذحندطبيةوعددطآظفطعتطبيسندةطبعضنءطبيع لسطبيذ خطميط
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 -سير اعمال الندوا  :
 

طبيسيندةطبيظ يفبءطذ نواطفط ينبيوفشاطعلىطعدعطيالياط طن طععاطعذذنيطاطذضعتط دواط ععناط

ط:قشاطبيعحنوفطبآلذطاط نيةفعطوبيذحلطاطوبيع ن

 بيعةني نلط.ط–بيعؤشفبلطط–لنمفةطبيخيفطفإطبيةفبقط...طبيوقنئعط -1

طوقدع نطبيسطدطب سذنمط/طظضطفطع نسطبي دبويط.

 بيةعاطبي ين إطبيةفبقإطيذحيط ط مدب طبيذ عطاطبيشنعلاط.طدوف -2

طوقدع نطبيسطدط/طكنل طشعظإطعنعفط.

ططاطبيعوبفدطبي شفطاط.عفبكزطبيذدفط طبيع  إطودوفمنطفإطذأمطاطوذ عط-3

ط.طظزعاصندقط/ططبيسطدوقدع نط

طبيعسنفبلط.ط–ب مدب طط–بيذ عطاطبيعسذدبعاط...طبيع رلينلطط-4

طعد نتططنسطتطعصرخىط.طبيسطدط/قدع نطبيسطدط/ط

مط(طبيضعنتطبال ذعنعإط–طفإطبيةفبقبال ذعنعإط ل طب عتطط-5 ط.طدط عوم ن

طقدع نطبيسطدط/طعلإط ةخفطعحعدطبيحلوط.

طع ن طبيعفحلاط(ط.ط–لعاطبيةعاطبيةف طاطدطبي شأةطوب مدب طع طط-6

طعسذشنفطبيعدطفطبيةن طيع لعاطبيةعاطبيةف طاط.ط–قدع نطبيسطدط/طعحعدطشفط طدبودطططط

ط

ط

ط

ط
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 -لجنة الصياغة  :
 

صييطنغاطعكو يياطعييتطبيسييندةطبيعشيينفكطتطبيذنيطيياطبسييعنءم طوبيييمطتططعيلييوتطذشييكطاطي  يياططذيي 

ط- ع وفطاطبيةفبقطوم طكاطعتط:ط رفب طبال ذنجطبييالياطفإ

طوزبفةطبيةعاطوبيشؤوتطبال ذعنعطاطط–زمفبءطع دطبيع طدطط/طبيسطدة -1

 وزبفةطبيةعاطوبيشؤوتطبال ذعنعطا.ط–م اطع دطبيومن طط/بيسطدةط -2

طبذحندطبيص نعنلطبيةفبقإ.ط– نس طفطصاطعودةططط/بيسطد -3

 بذحندطبيص نعنلطبيةفبقإط.ط–حسطتطفنيحطد  وسطط/ططبيسطد -4

 بالذحندطبيةن طي ين نلطبيةعناطفإطبيةفبق.ط–عحعدطع دطبيفضنططط/بيسطد -5

طبالذحندطبيةن طي ين نلطبيةعناطفإطبيةفبقط.ط–كفط طع دطبيصنح طط/ططبيسطد -6

طفييإططعييياطبيع لعيياو،ططبيوفشييابيعشيينفكطتطفييإط ععييناططبيسييندةطبيظ ييفبء**ط ننضيينفاطايييىط

ط.وطبيسطدطع دطبيحعطدطعفط ط،طبيسطدط/طعصرخىطع دطبيسذنفط،طوطبيسطدط/طعحعدطشفط بيل  ا:ط

  .الجتماعيةالعمل والشؤون اوزارا  -للجنة رئيساً  -السيدا زهراء عبد المجيد  /وقد تم اختيار •

 الصناعات العراقى.إتحاد  – نائباً للرئيس -باسم فيصل  /  والسيد •

ط.االتحاد العام لنقابات العمال فى العراق – مقرراً  –محمد عبد الرضا  /  والسيد •

بيذييإططوبيظالصيينلليينلطعييدةطب ذعنعيينلطذدبفسييلطفط يينطبيعالحطوقييدطعيييدلطبيل  ييا

بيسندةط عضنءطبيل  ياطوبيظ يفبءطوعيدبظاللطبيعشينفكطتط،طوذي طبيذوصياطاييىططقدع ن

ططعددطعتطبيذوصطنلطسذفدطفإطبيخيفةطبيذنيطاط.ط
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طوصيات الختاميةالت

طط

طوعيينطبسييخفلطع يي طبءبيسييندةطبيظ ييفطنذيييد ط  ييطبيذييىعطوبيةييف وفبقطبيةعيياطوفييإطضييوءط

 -، تم التوصل إلى التوصيات التالية :بيع نقشنلطععطبيعشنفكطتط

بيةعياطبيةف طياط،طظنصياطبيعذةليياطع  ينططبذخنقطينلطوبسيذفبذط طنلذخةطياطبيدعوةطاييىط -1

 بييوعطبيةنعلاطوبيذشمطاط.ط ذ عطا

 ييينعطالذطوبيةعيييناطبيةعيييابيةالقييياط يضييينطنطبيذ سيييط ط يييطتطبييرنعييينلطبيعذةيييددةطمبلط -2

عوحيييدةطفطعييينططظيييوطعسيييوحنلطواحصييينءبلطبيةعييياطو عييينططذوبفييي طعيييعططييينلطع   

يسوقطبيةعياطومي طفإطس طاطذوفطفطقنعدةط طن نلطور طاططبيةف طاطوبيدويطا،بيعةنططفط

يالسييذخندةطعييتطبيشيي كاطبيةف طيياطبيةفبقييإط،طوبيذوبصيياطعييعطع لعيياطبيةعيياطبيةف طيياط

 ط.ططبيةعاط سوبقيعةلوعنلط

ذ ييد طايييىططبسييذفبذط طنلع  ييإطعلييىطوضييعطبيذةلييط طوبيذييدفط طبيطعؤسسيينلحييثط -3

 سيوبقطبيةعياطسيفطةاطبيذمططيفطذرل ينلطبيخةلطاطيعععطبالحذطن نلططعظف نذ نعوبئعاط

 ط.عتط  اطعوب  اطذحدطنلطبي رنياطظنصاط رنياطبيش ن طوحدطيإطبيذظفجط

وعسنعدذ نطعلىطزطندةطبيعشينفكاطفيإطب  شيراطبالقذصيندطاط ذعكطتطبيعف ةططبالمذعن  -4

فبذ نطورنقذ ينطبن ذن طياط،طووضيعطبيحيوبفزطبنط ن طياطبيدبععياطييمي ط،طوبسذيعنفطقد

مط أمعطاطدوفطبيعف ةطفإطععلطاطبيذ عطاطبيعسذدبعاط.  اطعن ن

ذعكطتططبييرينعطبيظينوطططوبيسةإطايىذةزطزطبيذةنوتطوبيشفبكاط طتط رفب طبن ذنجط -5

مطفإطفس طبيسطنسنلطبيذ عوطياطبيعسيذدبعاطوعشينفكنط فيإطبذظينمطيطكوتطع صفبمط سنسطن

نيعسيؤويطاطعينططذصياط  ع يند طبيذ عطياطبيعسيذدبعاطظنصياططاليذيزب يطودعوذ ،طبييفبف

 .طبال ذعنعطاطيلعؤسسنلط
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عيعطبي  وعط نسذفبذط طاطذريوطفطبييرينعطبيظينوط ةطيدةطبيعيدعطوذةزطيزطعشينفكذ ط -6

ب رفب طب ظفعطبيعة طاطيزطندةطذعوطاطبيذدفط طبيع  إطوذحسطتط ودذ طدطعفبكيزط

،طوزطيندةطبيصياللط يطتطعؤسسينلطبيذيدفط (وع نمجطآيطنلطط–يعدف طتطبط–بيذدفط ط

 وعفبكزطبيذدفط طعتط نحطاطو طتطبييرنعطبيظنوطعتط نحطاط ظفعط.

طاطوبيذةلطعطييياوبيع نفطيييبيةعييياطعليييىطدعييي طبيةعييياطبي يييين إطوذيوطييياط ريييفهطبيذ لطعطييياط -7

 دبءططععنططسي  طفيإطذعكيطتطبيذ لطعينلطبي ين طياطعيتطوبيحخنرطعلىطوحدذ طوبسذياليطذ 

 دوفمنطفإطففعطعةداللطبي عوطبالقذصنديطوبيذروفطبال ذعنعإط.

اطالءط معطاطظنصاط عفبكزطبييينفياطبيةعنيطياط،طوذخةطياطدوفمينطك طيولطظ يفةطنعيدبدط -8

كخينءبلطقطندطياطوع نفطياطبيكوبدفطوعليىطبيعسيذوطنلطكنفياطوذزوطيدطبي طنكياطبي ين طياط 

يينفياطوبييوعإط ضيفوفبلطبيحطينةطعتطظالاطف رطبير ياطبيةنعلاط عسيطفةطبيوا ذن طاط

 طط.بيكفطعاط

طبال ذعيينعإطبيحييوبفطبن ذيينجطبييالييياطايييىطبيذوسييعطفييإطععنفسيياط رييفب دعييوةط -9

بيخنعلياطظنصياطفيإطع يناللطفسي طبيسطنسينلططوذةزطزطق وبلطبالذصيناطوبيعشينفكا

 يوعط نيذشيمطاطوبيذصيديطبيذ عوطاطووضعطبالسيذفبذط طنلطوبيظريرطوبي يفبعجطيل 

وبيةعاطعلىطبكذشن طوب ذيينءطبية نصيفطبييطندطياطبيشين اطيع ح ينطط،بي رنياطشكاللطيع

بن ذنجط أ طناطشن اطعؤملاططع لابيخفصاطيذحعاطعسؤويطنذ نطوذةزطزطقدفبذ نطيدفعط

 طبسذ ن اطيعذرل نلطبيذ عطاطبيشنعلاط.

وبيعذوسييراط،طوبيةعيياطعلييىط،ططوبيصييمطفةطدعيي طوذشيي طعطبيعشييفوعنلطبيصييمفع -10

يعيينطيييمي طعييتطعسيينمعاطاط ن طيياطفييإطبيذ عطيياطوفييإطحيياط،طذييوفطفطعسييذلزعنلط  نح يينط

 اطبي رنياطوعنططذفذ طعلط نطعتطعوبق ط.عشكلط مع نعشنكاطب ذعنعطاط

عحخيزةطعيتطق ياطوذوفطفط طئاطذشيفطةطاطعف ياطوبيةعاطعلىطذروطفطذشفطةنلطبيةعاط -11

روطليياططذكنعلطييايلييدظواطفييإطبسييذيعنفبلطذ عوطيياططيذشيي طة طبيدوييياطيليريينعطبيظيينو

ططعذيد طط ذعإطايط طبي عطعط.طصفططبقذصنديفإط  نءططسنمعاطيلعبيعدعط،ط
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ذرييوطفهطوطذ لطعيي طاط ييندطبيحلييواطبيع نسيي اطيالقذصييندطغطييفطبيعيي ل ط،طوبيةعيياطعلييى -12

 .،طيلعسنمعاطفإطدفعطع لاطبيذ عطاطيلع ذععطودع  طضعتطبيع لوعاطبالقذصندطاط

 ن طفيإطبيذكطي طيعسنعدةطبيشي نيذو ط طوبالفشندطبيع  إطاطالءطبيعزطدطعتطبالمذعن ط -13

بيع  إطبيميططذ نس طعيعطعيؤمالذ  طوقيدفبذ  طبالذ نهططوبذظنمععطبيلفو طبيعذمطفةط

ط.وبيسلو طبيع  إطبيعةطنفيططبن ذن طا

وذكيطي طبيذيدفط طعليىطبيع يتطو  عينرط حيوطبقذصيندطبيعةففياططبيذو ي بيذأكطدطعليىط -14

 دةطيسوقطبيةعا.بي دططبيعذمطفبلععططبيةعاطبي دطدةطوذس طاطبال ذيناطايط نطوبيذكط 

دعوةط رفب طبن ذنجطبييالياطفيإط ع وفطياطبيةيفبقطيلعسينمعاطفيإطذ خطيمطبي ف ينعجط -15

بيذشمطاطوبيحدطعتطبي رنيياطبييميطذذيويىطعذن ةياطذ خطيمهطع لعياطبيةعياطبيعذكنعاطيدع ط

 بيذ عوطاط.بيةف طاطذ خطمبطييفبفبلطبييع طبيةف طاطبالقذصندطاطوبال ذعنعطاط

ال طبيعظذلخياطاييىطذ  يإطحعياللطاعالعطياطيلذوعطياط يدوفطدعوةط   زةطووسنئاطبنع -16

فوططبيع ندفةطيلش ن طوبيذشي طعطعليىطبيةعياطبيعسيذياطواقنعياطبيعشيفوعنلططو معطا

بيصمطفةطيعينطي يمهطبيعشيفوعنلطعيتط معطياطفيإطفطيندةطب ععيناطواذنحياطبيعزطيدطعيتط

 ففوطبيةعاطيلش ن ط.

كييوطتطندبءط ععني يينط نيشييكاطياليطيياطبيذطوبيل يينتطبيييدعوةطايييىطذخةطيياطدوفطبيع يينيس -17

بيميطو دلطعتط  ل طيظدعاط رفب طبن ذنجطبييالياطظنصاطذلي طبيل ينتطبيذيإطذة يإط

 .طوفس طبيسطنسنلطبييرنعطاطفإطبيةعاط يضنطنطب  وفطوبيحعنطاطبال ذعنعطا

طؤكدطبيعشنفكوتطعتط رفب طبن ذنجطبيياليياطفيإط ع وفطياطبيةيفبقطعليىطذةينو   ط -18

ؤذعفبلطوبي دوبلطوب  شراطوبيخةنيطنلطبيذيإطذةييدمنطع لعياطوذخنعل  طععط عطعطبيع

فإطبيةعاطبيةف طاطوظنصاطذل طبيذإطذ حثطقضنطنطبيذشمطاطوبيحدطعتطبيخيفطوبي رنياط

 .2030ارنفطدع طظررطبيذ عطاطبيعسذدبعاط

ط
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 وفي ختام أعمال الورشة عبر المشاركون عن :

وزطييفطبيةعيياطوبيشيييؤوتطط–إطشييكفم طوذيييدطفم طيعةيينيإطبيسييطدط/طعحعيييدطشييطنعطبيسييودب  -

فبعإط ععناطميمهطبيوفشياطبي نعياطيحضيوفهطوعظنر ذي طبيعشينفكطتط كلعياطط–بال ذعنعطاط

طقطعاط،طوعشنفكاطعددطك طفطومن طعتطكوبدفطبيوزبفةطوقطندبذ نط.

بيعييدطفطبيةيين طيع لعيياطبيةعيياطط–بيعرطييفيطوذيييدطفم طيعةيينيإطبيسييطدط/طفيينطزطعلييإطشييكفم طط -

يوفشييياطوعذن ةذييي طبيشظصيييطاطي عطيييعطعفبحييياطبنعيييدبدطي ييينطبيةف طييياطيةييييدطوذ ليييط طميييمهطب

وضيةلطبيعشينفكطتطفيإطعلعطياطمندفياطوحضوفهطبيشظصإطوعظنر ذ طبيعشينفكطتط كلعياط

طصل طعحنوفطو مدب طبيوفشاط.

الذحييندطبيصيي نعنلطبيةفبقييإطععيييالط نيسييطدط/طعلييإطصيي طحطبيسيينعديطوذيييدطفم ططشييكفم  -

ط.اطوعشنفكاطعددطعتطكوبدفطبالذحندطيحضوفهطحخاطبفذذنطط ععناطبيوفشفئط سطبالذحندط

فيإطةعيناطبي ين ينلطيطبيةن ططذحندالفئطسطبطط- فب ططسذنفطد  وسشكفم طوذيدطفم طيلسطدط/ط -

فإط ععناطبيوفشاطوحضيوفهطبيشظصيإطوذةنو ي طوكيوبدفطبالذحيندطفيإططيعشنفكذ بيةفبقط

طفهوكيوبدفضالمطعيتطعشينفكاطعيددطعيتط عضينءطبالذحيندطبنعدبدطوبيذحضطفطي مهطبيوفشاط

طوذييدط ططفإطاعيدبدطبيةلعطاطبيعذعطزةطوبيشكفطعوصواطيلسندةطبيظ فبءطعلىط  ودم بييطندطاط

 طط.ط وفبقطبيةعاطبييطعاط

اطبيوفشيياط،طشييكفم طوذيييدطفم طيليطييندبلطبي ين طيياطبيةف طيياطبيذييإطحضييفلط ن يي طعييتط ععيين -

فئيطسطبذحيندطععيناطعصيفط،طوبيسيطد/طط–طدط/طبي  ينيإطبيعفبغيإطوعلىطف س  طكاطعيتطبيسي

فئييطسطبذحييندطععييناطي  يينتطوبيسييندةط عضيينءطبيوفييدطبيعفبفيي طيسييطندذ ط،طط– شيينفةطب سييعفط

 ب عط اطبيةنعاطالذحندطبيةعناطبيعوفطذن ططتط.ط–عدوط نيوطوبيسطدةط/طظدط اطع

يضيطو ط ع وفطياطبيةيفبقطعيتطبيسيندةط عضينءطع ليسطادبفةطبيع لعياططوبيشكفطعوصوا -

فئيييطسطمطئييياطبيفقن ييياطبيعنيطييياطيلع لعييياطط–مشييين ط د طبيسيييطدط/طكييياطعيييتطومييي طوبيعيييفبق طتط

عدطفطادبفةطبيع لعنلطبيةف طاطبيعذظصصياط ني نعةياطبيةف طياطط–وبيعسذشنفط/طعحعدطظطفط

طعلىطحضوفم ط ن  طعتط ععناطبيوفشاط.


