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 العمـل العربيـة منظمـة
 تجمماييةإدارة الحماية اال

 الهيئة العامة لصندوق المضامن  االتجممايى
 فى التجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشمراكية العظمى 

 ندوة قومية حول
 " دور منظمات أصحاب األيمال فى 
 ديم معاونيات المعاقين اإلنماتجية   " 

 ( 2006أغسطس / آب    16  – 14) طرابلس  ، 
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 ندوة قومية حول
 " دور منظمات أصحاب األيمال فى 
 ديم معاونيات المعاقين اإلنماتجية   " 

 ( 2006أغسطس / آب    16  – 14) طرابلس  ، 
 
 

 أوال: مبررات الندوة     

 

عييالمع للمنمييية االتجممايييية الييي  ياييد فييع كوبنهيياتجن أقيير ميي ممر الاميية ال 1995فييع يييام  -

بأهمية المعاونيات يات النهج الي  يركز يلى البشر فع المنمية ومعهيد باسيمل ل ومييوير 

إمكانيات المعاونيات وإسهامامها يلى نحو مام من أتجل الاضاء يلى الفار مع موليد فير  

 يمل كاملة ومنمتجة ومعزيز المكامل االتجممايع.

المييع ميييكر بأنييي ينبلييع  193أقيير ميي ممر العمييل الييدولع الموصييية رقييم  2002يييام وفييى  -

معزيز المعاونيات بايمبارها أحد أيمدة المنمية االقمصادية واالتجممايية والوينية والدوليية 

كمييا يكييرت بشييكل دييا  بييأدوار المعاونيييات فييع االسييمتجابة لملبييية احمياتجييات أيضييائها 

يوى االحمياتجيييات الداصييية بليييية محاييييق مشييياركمها  بميييا فيييع يلييي  عواحمياتجيييات المتجممييي

 االقمصادية واندماتجها االتجممايع.

أثبمييت الدبييرة العملييية يلييى المسييمويين العربييع والييدولع قييدرة المعاونيييات اإلنماتجييية يلييى  -

موفير فر  العمل ال ئق لكافة فئات المتجممع ، داصة منها الفئات من يوى االحمياتجيات 

 الداصة  .

زايد أيداد المعاقين فع العالم العربيع يامياب بعيد ييام ميع محدوديية اإلمكانييات فى ضوء م -

المرصييودة لييديم قييدرة المعيياق فييى الحصييول يلييى فرصيية يمييل الئييق داصيية فييى متجييال 

 المشليل اليامى. .

ارمأت منظمة العمل العربية أهمية ياد نيدوة قوميية لبحيي كيفيية دييم معاونييات المعياقين  -

ركيز يلى دور منظميات أصيحاب األيميال فيى هييا الشيأن باإلضيافة إليى اإلنماتجية مع الم

المعرف يلى الصعوبات المى مواتجي المعاونيات اإلنماتجية للمعاقين واالسمفادة من الدبرات 

 العربية والدولية الناتجحة فى متجال ميليل هيه الصعوبات و فمح أفاق العمل أمام المعاقين .
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 ثانياً : أهداف الندوة 

 

الوقييوف يلييى دور المعاونيييات اإلنماتجييية فييى مييوفير فيير  العمييل المناسييب أمييام يوى  -1

 االحمياتجات الداصة.

الوقوف يلى الصعوبات المى مواتجي معاونيات المعياقين اإلنماتجيية مين حييي المدصي   -2

 فى اإلنماج ونوييمي وكميمي ومسوياي.

ق مييع معاونيييات المعيياقين مناقشيية دور منظمييات أصييحاب األيمييال فييى المعيياون والمنسييي -3

 اإلنماتجية لمحديد إنماج ممدص  مكفول المسويق وفق شروي إنماج محددة.

 اإلنماتجييةالمعرف يلى المتجارب العربية والدولية الناتجحية فيى متجيال دييم المعاونييات  – 4

 للمعاقين .

ل مناقشيية دور معييايير العمييل العربييية والدولييية فييى مشييتجيع مشيياركة المعيياقين فييى العميي -5

 المعاونى.

 

 ثالثاً : محاور الندوة

   

 دور المعاونيات اإلنماتجية فى موفير فر  العمل ال ئق ليوى االحمياتجات الداصة . -

 الصعوبات والمعوقات المى مواتجي معاونيات المعاقين اإلنماتجية يربياب . -

 دور منظمات أصحاب األيمال فى ديم معاونيات المعاقين اإلنماتجية . -

 ب يربية ودولية ناتجحي فى متجال معزيز فر  المعاقين فى االندماج المتجممعى من متجار -

 منظمة الفاو ( . –د ل المعاونيات .) منظمة العمل الدولية 

 دور معايير العمل العربية والدولية فى مشتجيع مشاركة المعاقين فى العمل المعاونى . -

 لمعاونيات اإلنماتجية للمعاقين .بعض المتجارب الايرية الناتجحة فى متجال إنشاء ا -

 

 رابعاً : أسلوب العمل فى الندوة
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يرض أوراق العمل األساسية المعدة من قبل السادة دبراء الندوة وكيل  األوراق المادمة  -

مين ممثلييى المنظميات العربييية والدوليية واألوراق الايرييية المادمية ميين ممثليى أيييراف 

 اإلنماج فى الدول العربية .

ة الفرصة أمام المشاركين لمناقشة هيه األوراق واسمد   النمائج والمامرحات المى إماح -

يموصلوا إليها ومضمنيها فى المارير الدمامى للنيدوة وإدراتجهيا فيى الموصييات الصيادرة 

 ينها .

 

 خامساً : الجهات المنفذة للندوة

 

 منظمة العمل العربية ) إدارة الحماية االتجممايية ( -

العاميية لصييندوق المضييامن االتجممييايى فييى التجماهيرييية العربييية الليبييية الشييعبية  الهيئيية  -

 االشمراكية العظمى .

 

 سادساً : الجهات المدعوة للمشاركة

 

 وزارات العمل فى الدول العربية . -

 منظمات أصحاب األيمال فى الدول العربية . -

 امحادات ناابات العمال فى الدول العربية . -

 دول العربية ) الدائرة االقمصادية / الدائرة االتجممايية ( .تجامعة ال -

 االمحاد العام للرف المتجارة والصناية والزراية للب د العربية . -

 االمحاد الدولى لناابات العمال العرب . -

 منظمة العمل الدولية . -

 منظمة الفاو . -

 

 سابعاً : مكان وزمان عقد الندوة
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فييى يييرابلا / التجماهيرييية العظمييى  ديي ل  " باااب البحاار "ـــييـى فنييدق معاـــييـد النييدوة فـ -

 .  2006أغسيا / آب  16 – 14الفمرة من 

 

 ثامناً : الجوانب المالية واإلدارية 

 

ييرابلا وفاياب  –بالعاصيمة الليبيية  " بااب البحار "مكون اإلقامة واالتجممايات فيى فنيدق  -

كات فييى أيمييال النييدوة ويليي  يلييى النحييو للدصييم الممنييوس للسييادة المشيياركين والمشييار

 المالى :

 أواًل اإلقامة : 

 دينار ليبى ) مع وتجبة إفيار( 75غرف فردية                  -

 دينار ليبى 90غرف مزدوتجة               -

 دينار ليبى 85غرف داصة                -

 دينار ليبى 155أتجنحة فندقية                -

 اشة :ثانياً : اإلع

 دينار ليبى ) بالمشروب ( 25وتجبة اللياء                 -

 دينار ليبى ) بالمشروب ( 25وتجبة العشاء                -

% مين األسيعار المييكورة أيي ه ، يلمياب بيأن سيعر 20هيا وسيمم منح المشاركين دصم نسيبة 

 ( دينار ليبى فاي . 1.310الدوالر هو ) 

 إلقامة ممحملها التجهات المى يمثلها السادة المشاركين .مياكر السفر ونفاات ا -

ممولى الهيئة العامية لصيندوق المضيامن االتجمميايى فيى التجماهيريية العظميى إتجيراءات  -

 االسمابال والوداع فى ميار يرابلا الدولى . 

 

 

 تاسعاً : تأشيرات الدخول
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مياج مواينيهيا إلييى يرتجيى الحصيول يليى مأشيييرة اليددول للمشياركين مين الييدول الميى يح -

مأشيييرة ددييول للتجماهيرييية العربييية الليبييية الشييعبية االشييمراكية العظمييى ميين سييفارات 

التجماهيرية فى هيه الدول ، وفى حالة وتجود أى صيعوبة يرتجيى مدايبية الهيئية العامية 

لصييندوق المضييامن االتجممييايى فييى التجماهيرييية العظمييى للمسييايدة فييى الحصييول يلييى 

 ية .مأشيرة ددول التجماهير

 

 عاشراً : المراسالت وتأكيد المشاركة والحجوزات 

 

يولييو /  31مـــرسل الردود بشأن المشاركة إلى منظمة العمل العربية فيى موييد أقصياه   -

 يلى العنوان المالى : 2006مموز 

 إدارة الحماية االجتماعية : –** منظمة العمل العربية 

 ( القاهرة / جمهور814العنوان :  ص . ب ). ية مصر العربية 

   : ( . 00202)  3362719/  721/  731هاتف 

   : ( . 00202)  7484902فاكس 
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 طـ / عبد المنعم


