
 

 العمـل العربيـة منظمـة

 المركز العربى لتنمية الموارد البشرية بطرابلس

 الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعى

 بالجماهيرية العظمى

 منظمـة العمـل العربيـة

 عمل العربىمكتب ال
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 الندوة القوميــة حــول

 دور منظمات أصحاب األعمال

 ةفى دعم تعاونيات المعاقين اإلنتاجي

 ((  2006أغسطس / آب  16 – 14))  طرابلس/ ليبيا ,  
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 البرنامج الزمنى
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 دور منظمات أصحاب األعمال

 ةفى دعم تعاونيات المعاقين اإلنتاجي
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 التاريخ

 
 اسـم المحاضـر الـبـيـــــان التوقيت

 اليوم األول
 االثنين

14/8/2006 
 

9.00 – 10.00 
10.00– 11.00 

 

 ** التسجيل وإستالم الوثائق 
 ** حفل االفتتاح

  كلمة معالى السيد/ نجيب مصطفى طلبيةة
أمةةةةين اللجنةةةةة الشةةةةعبية للهيئةةةةة العامةةةةة 

 لصندوق التضامن االجتاعى 

  كلمةةةة معةةةالى الةةةدكتور / إبةةةراهيم قويةةةدر
 مدير عام منظمة العمل العربية

 

  ** استراحة شاى 11.30 –11.00

11.30– 2.00 
11.30– 12.15 

 
 

12.15 – 12.45 
12.45 – 1.30 

 
1.30 – 2.00 

 : ** جلسة العمل األولى
  دور التعاونيةةةةات اإلنتاجيةةةةة فةةةةى تةةةةوفير

فةةرا العمةةل الالئةةق لةةيوى االحتياجةةات 
 الخاصة

  مناقشة عامة 

  البرنةةامج الةةوطنى للمشةةروعات الصةة رى
 وفرا العمل

 مةمناقشة عا 

 
د. عبد الحميد يوسف 

 كمال
 
 

 مهندس/ محمد األسود
 
 



 

 2 

 العمـل العربيـة منظمـة

 ية بطرابلسالمركز العربى لتنمية الموارد البشر

 الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعى

 بالجماهيرية العظمى

 منظمـة العمـل العربيـة

 مكتب العمل العربى

 
 التاريخ

 
 اسـم المحاضـر الـبـيـــــان التوقيت

 اليوم الثانى
 الثالثاء

15/8/2006 
 

 

10.00– 2.30 
10.00– 10.30 

 
10.30– 11.00 
11.00– 11.30 

 
11.30 – 12.00 
12.00 – 12.30 
12.30 – 1.00 

 
 

1.00 – 1.30 
1.30 – 2.30 

 الثانية :** جلسة العمل 
 اجةةةةة  الصةةةةةعوبات والمعوقةةةةةات التةةةةةى تو

 تعاونيات المعاقين اإلنتاجية عربيا  

 مناقشة عامة 

  دور منظمةةات أصةةحاب األعمةةال فةةى دعةةم
 تعاونيات المعاقين اإلنتاجية

 عامة مناقشة 

 استراحة شاى 
  دور منظمةةةة العمةةةل العربيةةةة فةةةى تةةةوفير

الحمايةةة التشةةريعية إلدمةةاا المعةةاقين فةةى 
 بيئتهم الطبيعية 

 عامة مناقشة 
 عرض تجارب قطرية 

 
د. عبد السالم بشير 

 الدويبى
 

 د. على الهادى الحوات
 
 
 

 أ/ رشا عاصم عبد الحق

 اليوم الثالث
 األربعاء

18/8/2006 

10.00 – 12.00   عرض تجارب قطرية **  

12.00– 12.30 
 

 استراحة شاى **  

12.30– 1.30  الجلسة الختامية وإعالن التوصيات **  

 

 رشا
 محمدط/ 


