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 تقديم  : وال أ

 

االتحةا   مة   وبالتعةاو    2014في إطار تنفيذ منظمة العمل العربية لخطةة ممهاةا لعةا     

فةةرا التنميةةة فةةي تعز ةةز  ت ور التعاو يةةاتنفيةةذ  ةةقوم ة ميةةة  ةة     تةة   ، التعةةاو ي العربةةي

،  األر  ) وهةي  ولةة مربيةة   14فةي   الةثث   تاجاإل طراف (  مثه   أ امشارك 55) الشامهة

مما  ، العراق ، فهسطين سهطنة  س ر ا ،الس  ا  ، السع   ة، ،، ت  س، الجزائر البحر ن 

االتحا  التعاو ي  النقوم ممثه   من  امما  يشارك فكما  ( اليمنلبنا  ، مصر ،  الك  ت،،

 .ةومق  من المنظمات التعاو ية في القو  العربي العربي

 

 ثانيا : مبررات عقد الندوة 

 

لتعز ةز  بالتعةاو  مة  االتحةا  التعةاو ي العربةي      في إطار سةعي منظمةة العمةل العربيةة        

ا ةق روافةق التنميةة الشةامهة   اةتصةا  ا وايتماميةا وسياسةيا ...           بامتبارهةا  ور التعاو يات 

ال تسةع  لتحييةع مائةق مةا       ولما تتميز به التعاو يات من أ ماط االسةتثمار المختهفةة ك  اةا    

فيط ألمضةائاا بةل تسةع  لتحييةع تنميةة اةتصةا  ة وايتماميةة مت ا  ةة، وال  يتصةر  ورهةا           

أ ضا في تط  ر وتعميةع   تسا  ولكناامه  تنمية اليقرات الما  ة لهمجتمعات األكثر ا تيايا 

 اليتمامي.وتحييع السه  االروابط اإل سا ية بين أفرا  المجتم  وتي  ة ةي  التعاو  

وا طثةا من خارطة الطر ع التةي اةرهةا إمةث  الر ةاص الصةا ر مةن المنتةقي العربةي         

الثا ي لهتنمية والتشغيل الذ  ميق بالر اص وتفعيث لت صياته بقم  وتشةجي  إةامةة تعاو يةات    

ها فةةة لنشةةر وتعز ةةز أشةةكا  التضةةامن االيتمةةامي االةتصةةا   وتفعيةةل  ورهةةا فةةي مجةةاالت   

أ شةةطتاا وب يةةه خةةاا تةة فير اإلةةةراص التضةةامني لهمشةةار          تنةة  ث  التشةةغيل مةةن خةة  

 الصغيرم والمت سطة وإسقاء النصح لهبا ثين الشبا  .

 جاح التنمية الشامهة واستمرار تاا  كمن في مةق  االمتمةا  مهة  ا ةق أ مةاط       وتأكيقا ال 

تحييةةع  االسةةتثمار) خةةاا أو مةةا  أو تعةةاو ي ( بمعةةز  مهةة  األ مةةاط األخةةري  تةة   مكةةن    

التنم  ةةة ،إي  سةةتحيل مهةة  أ   مةةط منفةةر ا أ   تحمةةل مسةةبولية التنميةةة بمفا ماةةا    األهةةقاف

الشامل ، أو إشبا  ا تيايات كافة فئات المجتمة  ، بةل  عتبةر اليطةا  التعةاو ي أكثةر مرو ةة        

     ، واإلساا  في تحييع التنمية المت ا  ة.ومثئمة في  ل المشاكل االيتمامية واالةتصا  ة

 التعاو يات و ورها    هذه النقوم الي مية الاامة أهمية ميق  ياءتهذه المنطهيات ومن 

 العربي.في تعز ز فرا التنمية الشامهة في ال طن 
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 ثالثا : أهداف الندوة 

 

 تعز ز  ور اليطا  التعاو ي كأ ق روافق التنمية الشامهة.  -

 يتمامية إبرا   ور التعاو يات في تعز ز المسبولية اال -

اليطر ة و فعاا لتكة  ن هياكةل تعاو يةة وتشةكيل    إتحةا ات       تتي  ة و م  االتحا ا -  

 وطنية.

 تعز ز التعاو  بين التعاو يات مربيا -

  ورها م  التط رات الراهنة في ال طن العربي ةمناةشة الخطط التعاو ية لمثئم -

 او يات  اةتصا  ا وايتماميامربية لتفعيل القور التنم   لهتع ةوض  استراتيجي  -

م  ةقم ) اتفاةيةة أو ت صةية ( تتضةمن تطة  ر المعةا ير        ة راسة إةرار معةا ير مربية   -

 التي تحك  التعاو يات 

 االستفا م من التجارب النايحة لهتعاو يات مالميا ومربيا

 

 رابعا : محاور الندوة  

 

 الراهنةالتعاو يات العربية  ما لاا وما مهياا  في ظل التحق ات  .1

  ور التعاو يات في مكافحة البطالة وخهع فرا ممل .2

 التعاو يات والتنمية في مال  متغير. .3

المسئ لية االيتمامية لهتعاو يات في ظل التحق ات التي ت ايةه الةقو  العربيةة ..     .4

 في ال ةت الراهن

  ور التعاو يات في  م  االةتصا  ال طني في ظل المنافسة العالمية .5

 لتعاو ية في تحييع الحما ة االيتمامية. ور المنظمات ا .6

 .  ور التعاو يات في  م  وتمكين األشخاا يو  اإلماةة .7

 التشر عات التعاو ية في ال طن العربي و ورها في تنمية الحركة التعاو ية .8

 ةطر ة تعاو ية رائقم          مروص .9
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 خامسا : الجهات المشاركة 

 

 و ارات العمل في القو  العربية -

 ت أصحاب األمما  في العربيةمنظما -

 منظمات العما  في القو  العربية -

 االتحا  التعاو ي العربي .  -

 االتحا ات التعاو ية بالقو  العربية -

 

 افتتاح أعمال الندوة  سادسا :

 

والخبةةةراء  ومةةةق  مةةةن الضةةةي ف   مثهةةة   الجاةةةات المشةةةاركة   ( مشةةةاركا 55) بحضةةة ر -

 اال ةةقتمةةا  السةةامة العاشةةرم مةةن صةةباح  ةة    فةةي    النةةقوم  أممةةا تةة  افتتةةاح  المشةةاركين

  23/11/2014الم افع 

 وتحق  في  فل االفتتاح كل من : -

 معالي األستاي / ا مق محمق ليما  / المق ر العا  لمنظمة العمل العربية  -1

 القكت ر / ا مق مبق الظاهر / رئيس االتحا  التعاو ي العربي  -2

 األستاي / محمق مبق الر من / مق ر مكتب شر  -3

 

 الجلسات   سير عمل سابعا :

 

 سكرتارية فنية: -1 

 مق ر إ ارم الحما ة االيتمامية –المستشار /  مق  ا مق  - أ

  ترئيس و قم التعاو يا –السيقم /  نا  ةا ق  - ب
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 لجنة الصياغة – 2

 ت  تشكيل لجنة لصياغة الت صيات:

   تعاو يات / لبنا /  سمير ا  ب/  االستاي

  مما  / االر  /   خالق الز  /  االستاي

   ك مات / السع   ة/  مهي سال  االستاي / 

  خبيرم / مصر/  مرفت السما /  القكت رم

 جلسات العمل – 3

  *23/11/2014 األولاليوم 

  األولىالعمل جلسة  : 

التعاو يةات العربيةة  مةا    "    ورقة  علةب نواةوا     ا مق مبق الظاهرالدكتور / عرض فيها  

 التحق ات الراهنة لاا وما مهياا في ظل 

  سوريا/  تعاونيات / زياد السكري/  األستاذالجلسة  ترأس -

  : جلسة العمل الثانية 

دور التواونيةةاف فةةم دعةة   ورةةةة ممةةل بعنةة ا     فخةةر   اسةةين/  األسةةتايخثلاةةا  مةةرص

 االقتصاد الوطام فم ظب اللاافس  الواللي .

 مصر /  ماتحكو/  محمد السيد بكر سهير/ ترأس هذه الجلسة األستاذ -

 

 24/11/2014اليوم الثاني 

 الثالثةالعمل  جلسة :   

 ور التعاو يةات فةي مكافحةة       بعن ا ورةة ممل  محم   منص ر/  القكت رمرص فياا 

 البطالة وخهع فرا ممل 

  السعودية/ عمال/  السيد / نضال رضوانالجلسة  ترأس  -

  الرابعةالعمل جلسة: 

 المسةةةئ لية االيتماميةةةة  ممةةةل بعنةةة ا  ةةةةةور محمةةةق طةةةارق كةةةر   األسةةةتاي / مةةةرص  

 لهتعاو يات في ظل التحق ات التي ت ايه القو  العربية

 مصر  / تعاونيات/  ايوبمدحت السيد  السيد / هذه الجلسة ترأس  -
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  الخامسة العمل جلسة: 

.. التامين الصةحي التعةاو ي      بعن ا ورةة ممل   مق  هر ق  القكت ر/ومرص فياا  

 . لمأم  بين ال اة  وا

 لبنان/  حكومات/  مرعب شديداألستاذ /  هذه الجلسة وترأس  -

  السادسة العمل جلسة  : 

 ور التعاو يات في  م  وتمكةين   ورةة ممل بعن ا    مرفت السما / فياا القكت رم وةق 

 األشخاا يو  اإلماةة 

 / محمد بشير / تعاونيات /اليمن األستاذهذه الجلسة  ترأس -

 

 25/11/2014اليوم الثالث 

  السابعة العمل جلسة : 

 ور المنظمةةات التعاو يةةة فةةي محمةةق مثمةةا  ورةةةة ممةةل بعنةة ا    /الةةقكت ر مةةرص فياةةا

 تحييع الحما ة االيتمامية 

  / تعاونيات / تونس  منصف فنيش األستاذهذه الجلسة  وترأس  -

  الثامنةالعمل جلسة : 

التشةر عات التعاو يةة فةي    ورةةة ممةل بعنة ا       محمةق مبةق الظةاهر    الةقكت ر مةرص فياةا   

  ال طن العربي و ورها في تنمية الحركة التعاو ية

 الجلسة / سالم المزيادي / حكومات / عمان أعمال ترأس  -

 

  التالية: ، وتم عرض التجارب القطرية التعاونية في الدول: عرض تجارب قطرية ثامنا

 

    كر    ميق       العراةيةالتجربة  -

    ا  السكر        ةالس ر التجربة  -

    أ  بسمير         الهبنا يةالتجربة  -

 رةية مبق اليا ر     الس  ا ية التجربة  -

 محمق بشير         التجربة اليمنية -

       أ  بمق ت       التجربة المصر ة  -
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 على العامر / حكومات / السعودية          الجلسة  ترأس -

 

 لندوةتاسعا : نتائج وتوصيات ا

 

وفي ضة ء ت يياةات وميتر ةات معةالي السةيق / ا مةق محمةق         أمما  النقوم ختا في 

إسةةتراتيجية  إمةةقا ليمةةا  المةةق ر العةةا  لمنظمةةة العمةةل العربيةةة فةةي كهمتةةه االفتتا يةةة بشةةا     

مربيةةة لهتعاو يةةات تأخةةذ بعةةين االمتبةةار متطهبةةات المر هةةة وتعةةز  مةةن تةةث   المسةةارات      

ة وتسا  في تحييع التنمية الشامهة ، ومةن خةث  أوراق العمةل التةي     االةتصا  ة وااليتمامي

لهنتةةةةائ                       ت صةةةةل المشةةةةاركين   ةةةةةقمت والمناةشةةةةات والمةةةةقاخثت والعةةةةروص اليطر ةةةةة     

 -:لت صيات اآلتية وا

دعوة االتحاد التواونم الورنم نالتواو  مع ماظلة  الولةب الورنية  الت ةاج اءاةرا اف       .1

عةةةداد راةةةتراتيبي  عرنيةةة  موضةةةدل للاهةةةوض نولةةةب التواونيةةةاف فةةة   ةةةت  الالزمةةة  ء

مشةروعها مةق ق ةب االتحةاد التوةاونم الورنةم وتاةاقه  ةيا تها          رعةداد اللباالف يةت   

فةم نةدوة ت صةه لهةلا التةرض تلهيةدا العتلةاد         2015الاهائي  خةال   ةهر ف رايةر    

 اءاتراتيبي  مق البهاف اللواي .

 الورنةم  التوةاونم اف التواوني  الورني  تحت مظل  االتحةاد  ريباد  ادوق لدع  االتحاد .2

 ويات ب مبلس ردارته مق ق ب الدو  األعضا .

 التوةةاونم واءعةةالف فةة  االتحةةاد    الوامةة للوالقةةاف   الوامةة   األمانةة تفويةةب ودعةة  دور   .3

 .الورنم

الولةةب واالتحةةاداف التواونيةة  لاشةةر    وأ ةةحا دعةةوة الحمومةةاف وماظلةةاف الولةةا      .4

عضةةويتها مةةق  فةةم لالن ةةرا لتواونيةة  والتةةرويش ألنشةةجتها والةةب األفةةراد  الل ةةادا ا

 .عرنمخال  مؤتلر 

 كب دوله عرني  للتواونياف. فمالدعوة ءيباد ضقي   وزاري   .5

دعةةةوة الةةةدو  الورنيةةة  لتمايةةةت اهوددةةةا فةةةم تو يةةة  دور التواونيةةةاف فةةة  الحلايةةة         .6

 ف تواوني .االاتلاعي  لأل  اص جوى اءعاقه ودعله  ف  تأايس الويا

الدعوة لتأايس اللوهد الورن  للتواونيةاف والةلى يتةول  تةدريب وتأديةب ورفةع قةدراف         .7

وتلميق كاف  البلوياف التواوني  الورني  وماتس يها مع مراعةاة دمةش جوى اءعاقةه فة      

  ت  مباالف وأنشج  اللوهد مع االاتفادل نلوهد التدريب التواون  ناألرد 

لورنةم نالتوةاو  مةع ماظلة  الولةب الورنية  نتمليةت لباة  مةق          دعوة االتحاد التواونم ا .8

ال  را  الل تصيق ءعداد مشروع قانو  تواون  عرن  موضةد لتاظةي  كافة  مبةاالف     

 التواونياف.
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االعالمةةم عةةق الالةةاجي اللضةةي    نالبانةةبدعةةوة االتحةةاد التوةةاونم الورنةةم ناالدتلةةاف   .9

  للتواونياف فم كاف  اللباالف فم الدو  الورني

 دعوة  االتحاد التواونم الورنم نإعداد دراا  أولي  ضو  رنشا : .10

 مؤاس  تلويلي  عرني  تواوني  -

 مؤاس  اعالمي  تواوني  -

 مؤاس  تدري ي  تواوني  -

دعةةوة االتحةةاد التوةةاونم الورنةةم الضيةةا  فمةةر ة اللمتةةب التبةةاري التوةةاونم الورنةةم         .11

ا ةة  مةةق خةةال  اللاظلةةاف  لتسةةهيب علليةة  الت ةةاد  التبةةاري نةةيق الةةدو  الورنيةة  وخ   

 التواوني .

تطةة  ر وتحةةق ت التشةةر عات التعاو يةةة لتمكةةين التعاو يةةات مةةن م اكبةةة التطةة رات         .12

والتكيةةم مةة  المتغيةةرات وتعز ةةز مبةةا ا التعاو يةةات مةةن سياسةةات البةةاب المفتةة ح        

 والفعالة في تحييع أهقاف التعاو يات. ةوالق ميراطية والمساهمة اإل جابي

ةتةةراص لهتعاو يةةات ،ومنحاةةا اإلمفةةاءات لةة الت والمةة ا  التةةي        ةةا م تسةةايثت اال  .13

 ستخقماا األمضاء في إ تةايا  ومسةامقتا  فةي ممهيةات التسة  ع وإةامةة معةارص        

 محهية و ولية لبي  منتجاتاا.

ت فير الحما ة التأمينية وااليتمامية لهعامهين في اليطةا  التعةاو ي فةي كافةة األ شةطة       .14

ه  اليطةا  الزرامةي الةذ   شةغل ةطةا  واسة  مةن العمةا          االةتصا  ة م  التركيز م

 خاصة في الر م العربي.

العمل مه   شر الثيافة التعاو ية و  ا م ال مي المجتمعي بقور التعاو يات من خث   .15

ياةةةق تعهيمةةةي وإمثمةةةي واسةةةر  بالمشةةةاركة والتنسةةةيع مةةة  التنظيمةةةات التعاو يةةةة     

مضةةاء وتنميةةة السةةه ك والفكةةر   ومبسسةةات المجتمةة  المةةق ي لكسةةب المز ةةق مةةن األ   

 التعاو ي لقي األفرا .

تطبيع ة امق الح كمة مما  ب   ال  تحسةين اال اء وتحسةين سةمعة العمةل التعةاو ي       .16

االةبةةةا  مهةةة  النشةةةاطات  بشةةةكل  جعةةةل النةةةام اكثةةةر اطمئنا ةةةا و عمةةةل مهةةة    ةةةا م 

 التعاو ية.

شةكل ) اتفاةيةة او     م م مكتب العمل العربي إلمقا  مشرو  أ ام ةا   يةة مربيةة فةي    .17

الحق األ    من مست  ات  ت صية ( وامتما ها من ةبل مبتمر العمل العربي تتضمن

 وممل التعاو يات العربية .  ظ 
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 وفي الختام

 تيةةق  المشةةارك   فةةي هةةذه النةةقوم بالشةةكر والتيةةق ر لمعةةالي األسةةتاي / أ مةةق محمةةق ليمةةا   

الجا   المستمرم التةي    نظمة العمل العربية مهالمق ر العا  لمنظمة العمل العربية و أسرم م

تبذلاا المنظمة في مجا  التعاو يةات و تمنة  مهة  منظمةة العمةل العربيةة اسةتمرار  وتعز ةز         

هةةةذه الجاةةة   المباركةةةة  تةةة  تحيةةةع  تائجاةةةا اإل جابيةةةة  فةةةي   مةةة  التنميةةةة االةتصةةةةا  ة           

 ر لألسةتاي الةقكت ر أ مةق مبةق     وااليتمامية، كما  ت يه المشارك   في النقوم بالشةكر والتيةق  

الظةةاهر رئةةيس اإلتحةةا  التعةةاو ي العربةةي وأسةةرم اإلتحةةا  مهةة  ياةة  ه  فةةي تعز ةةز  ور           

التعاو يةةةات فةةةي التنميةةةة، والشةةةكر م صةةة   الطةةةراف اال تةةةاج وممثهةةةي الجاةةةات التعاو يةةةة   

 والخبراء المشاركين في النقوم مه  ياة  ه  واسةااما  الفامةل فةي ا جةاح اممالاةا وتحييةع       

 اهقافاا .

 وبذلك أختتمت أعمال الندوة

 25/11/2014شرم الشيخ / مصر ، في 

 

◘ ◘ ◘ 

 


