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أوال  :انمقدمح

فٍ إطبس سؼٍ مىظمة الؼمل الؼشبُة لحؼضَض دوس الحؼبووُبت ببػحببسهب احذ سوافذ الحىمُة
الشبملة " الحصبدَب واجحمبػُب وسُبسُب  " ...ولمب جحمُض به الحؼبووُابت ػاه أوماب االساحممبس
المخحلفة كىوهب ال جسؼً لححمُك ػبئذ مبدٌ فمط ألػضبئهب بل جسؼً لححمُك جىمُة الحصابدَة
واجحمبػُااة محىاصوااة ،وال َمحصااش دوسهااب ػلااً جىمُااة المااذسات المبدَااة للم حمؼاابت األكمااش
اححُبجب ولكىهب جسهم أَضب فٍ جطىَش وجؼمُك الشوابط اإلوسابوُة باُه أفاشاد الم حماغ وجمىَاة
لُم الحؼبون وجحمُك السلم االجحمبػٍ.
واوطاللب مه خبسطة الطشَك الحاٍ الشهاب إعالن انزٌالا الصابدس ػاه المىحاذي الؼشباٍ
الماابوٍ للحىمُااة والحشا ُل الاازٌ ػمااذ ببلشَاابا خااال الفحااش مااه  2014/2/26-24وجفؼااُال
لحىصُبجه باذػم وجشا ُغ إلبماة جؼبووُابت هبدفاة لىشاش وجؼضَاض أتاكب الحضابمه االجحمابػٍ
االلحصبدٌ وجفؼُل دوسهب فٍ م بالت الحش ُل مه خال جىىع أوشطحهب وبىجه خبص جىفُش
اإللشاا الحضبمىٍ للمشبسَغ الص ُش والمحىسطة وإسذاء الىصح للببحمُه الشببن .
وجأكُذا الن و بح الحىمُة الشبملة واسحمشاسَحهب َكمه فٍ ػاذ االػحمابد ػلاً احاذ أوماب
االسااحممبس( خاابص أو ػااب أو جؼاابووٍ ب بمؼااض ػلااً األومااب األخااشي ححااً َمكااه جحمُااك
األهااذا الحىمىَااة ،إر َسااححُل ػلااً أٌ ومااط مىف اشدا أن َححماال مسااةولُة الحىمُااة بمفهىمهااب
الشبمل  ،أو إتببع اححُبجبت كبفة فئبت الم حماغ  ،بال َؼحباش المطابع الحؼابووٍ أكماش مشوواة
ومالئمة فٍ حل المشبكل االجحمبػُة وااللحصبدَة ،واإلسهب فٍ جحمُك الحىمُة المحىاصوة.
ومن هذه انمنطهقاخ ارتأخ منظمح انعمم انعزتٍح أهمٍح عقد هذه انندوج انقىمٍح انهامالح
إلنقالالا انضالالى عهالالى انتعاونٍالالاخ ودورهالالا فالالً تعزٌالالز فالالزص انتنمٍالالح انشالالامهح فالالً انالالى ن

انعزتً.
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ثانٍا  :أهداف انندوج

 جؼضَض دوس المطبع الحؼبووٍ كأحذ سوافذ الحىمُة الشبملة. إبشاص دوس الحؼبووُبت فٍ جؼضَض المسةولُة االجحمبػُة جمىَاااة ودػااام االجحااابدات المطشَاااة ودفؼهاااب لحكاااىَه هُبكااال جؼبووُاااة وجشاااكُلإجحبدات وطىُة.
 جؼضَض الحؼبون بُه الحؼبووُبت ػشبُب مىبلشااة الخطااط الحؼبووُااة لمالئم اة دوسهااب مااغ الحطااىسات الشاهىااة فااٍ الااىطهالؼشبٍ
 وضااااغ اسااااحشاجُ ُة ػشبُااااة لحفؼُاااال الااااذوس الحىمااااىٌ للحؼبووُاااابت الحصاااابدَبواجحمبػُب
 دساسااة إلااشاس مؼاابَُش ػشبُااة مىحااذ ( اجفبلُااة أو جىصااُة ب جحضاامه جطااىَشالمؼبَُش الحٍ جحكم الحؼبووُبت
االسحفبد مه الح بسة الىبجحة للحؼبووُبت ػبلمُب وػشبُب

ثانثا  :محاور انندوج
 .1الحؼبووُبت الؼشبُة "مب لهب ومب ػلُهب "فٍ ظل الححذَبت الشاهىة
 .2دوس الحؼبووُبت فٍ مكبفحة البطبلة وخلك فشص ػمل
 .3الحؼبووُبت والحىمُة فٍ ػبلم مح ُش.
 .4المسئىلُة االجحمبػُة للحؼبووُبت فاٍ ظال الححاذَبت الحاٍ جىاجاه الاذو الؼشبُاة  ..فاٍ
الىلث الشاهه

 .5دوس الحؼبووُبت فٍ دػم االلحصبد الىطىٍ فٍ ظل المىبفسة الؼبلمُة
 .6دوس المىظمبت الحؼبووُة فٍ جحمُك الحمبَة االجحمبػُة.
 .7دوس الحؼبووُبت فٍ دػم وجمكُه األتخبص روٌ اإلػبلة.
 .8الحششَؼبت الحؼبووُة فٍ الىطه الؼشبٍ ودوسهب فٍ جىمُة الحشكة الحؼبووُة
 .9ػشوا لطشَة جؼبووُة سائذ
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راتعا :أسهىب انتنفٍذ

إػذاد أوساق ػمل مه لبل خبشاء محخصصُه ببلحؼبووُابت وػشضاهب ومىبلشاحهب فاٍ
الىذو .
جمذَم أوساق ػمل لطشَة لح بسة الذو الؼشبُة فٍ م ب الحؼبووُبت

خامسا  :انجهاخ انمشاركح

-

وصاسات الؼمل فٍ الذو الؼشبُة.
مىظمبت أصحبة األػمب فٍ الذو الؼشبُة.
مىظمبت الؼمب فٍ الذو الؼشبُة.
جبمؼة الذو الؼشبُة.
اإلجحبد الذولٍ لىمبببت الؼمب الؼشة.
االجحبد الحؼبووٍ الؼشبٍ.
االجحبدات الحؼبووُة فٍ الذو الؼشبُة.

سادسا  :انجهح انمعنٍح تانتنفٍذ
مىظمااة الؼماال الؼشبُااة ( إداس الحمبَااة االجحمبػُااة ب ببلحؼاابون مااغ االجحاابد الحؼاابووٍ
الؼشبٍ
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ساتعا  :مكا ومىعد عقد انندوج
جؼمذ الىذو فٍ فىذق جىلٍ فُل خلُج وؼمة تش الشُخ  ،خال الفحش
مه 2014 / 11 / 25 – 23
ال شفة المفشد  70دوالس
ال شفة المضدوجة  80دوالس

ثامناً  :تأشٍزاخ اندخىل
َمكااه للساابد المشاابسكُه مااه خاابس جمهىسَااة مصااش الؼشبُااة الحصااى ػلااً جأتااُش
الذخى لألساضٍ المصشَة ( فاٍ حاب اتاحشا رلا ب ماه خاال السافبسات المصاشَة فاٍ
بلذاوهم  ،ومىظمة الؼمل الؼشبُة ػلً اسحؼذاد لحمذَم اَة مسبػذ فٍ هزا الم ب .

تاسعا  :انمزاسنخ
** مىظمة الؼمل الؼشبُة  -اداس الحمبَة االجحمبػُة وػاللبت الؼمل
الؼىىان  :ص  .ة ( 814ب المبهش  /جمهىسَة مصش الؼشبُة .
هبجف  00202 ( 33362719 -21-31 :ب
فبكس 00202 ( 37484902 :ب
بشَذ الكحشووٍ alo@alolabor.org :
hanan@alolabor.org

حنا  -حمدي
ـ حنا –

◘◘◘
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