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انندوة انقومية حول

االقتصاد االخضر وانتنمية انمستدامة فى اندول انعرتية "
( القاهزة /20-19هايى –آيار )2015 /

تقديــــــــــن

يعرثس االلرصاد االخعس نمٌذخا خديدا من نماذج الرنميح االلرصاديح سسيعح النموٌ ًيموٌع ى وَ
المعسفووح لتلرصووادياخ الثيايووح الرووَ ذيوودج الووَ معالدووح العتلووح المرثادلووح تووين االلرصووادياخ
االنسانيح ًالنظاع الثياَ من اخل السفاظ ى َ زك االخيال المادمح فَ الرنميح
ًيعسج تسنامح ا المو المرسودج ل ثياوح ىورا النوٌا مون االلرصواد تصنوو الرصواد موننفط ال ستوٌ
ًفعووال موون زيووا المووٌازد ًمووامل اخرماىيووا ًيٌخووو فيووو النمووٌ فووَ الوودخل ًالعمالووح تٌاس و ح
اسرثمازاخ فَ الم اىين العاع ًالناص ًالرَ من مصنيا ا ذفعَ الوَ ذعييوي افوااج اسورنداع
المٌازد مما يؤدٍ الَ ذسسين زالح السفاج الثشسٍ ًالعدالح االخرماىيح .
ا خعل االلرصاد مسورداما تيايوا لو يعود خيوازا تول تواخ مون العوسًزٍ زيوا مون المرٌلو ا
ذووننفط مسوورٌياخ االنراخيووح خووتل ىوواع  2030تنسووثح  %2.4تسووثة الروودىٌز الثيايووَ ًلوود
اًظسد العديد من الدزاساخ ًخٌد ىتلح مثامسج تين الظٌاىس المناخيوح ًالنسوارس المثاموسج
فَ الٌظارف ًالسمايح االخرماىيح .
ًذسٍ ًثيمح نروارح موؤذمس االمو المرسودج ل رنميوح المسوردامح  2012ا االلرصواد االخعوس فوَ
سياق الرنميح المسردامح ًالمعاا ى َ الفمس ازد االدًاخ اليامح لرسميك الرنميح ًمن المم ن ا
يروووير خيوووازاخ ىديووودج لٌاظوووعَ السياسووواخ فوووَ ذسميوووك النموووٌ االلرصوووادٍ ًذعييوووي االدمووواج
االخرماىَ ًذسسين ازٌال الثشس ًخ ك المييد من فسص العمل فوَ الٌلود ذاذوو السفواظ ى وَ
طثيعح اٌاة االزض فَ اداا ًظارفيا تش ل س ي .
ًمن من ك اىرماع منظمح العمل العستيح تدزاسح ًالرعسج ى َ ما ىوٌ خديود فوَ ىوال الرنميوح
ًااللرصاد ًخاصح فيما يرع ك تالرشغيل ًالسد من الث الح ادزخد المنظمح ظمن خ وح ىم يوا
لعاع  2015ىرج الندًج اليامح لرثادل الردازب ًالنثساخ فيما تين المعنين من اطوساج االنرواج
فَ الٌطن العستَ .
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أهداف الندوة :
ذيدج ىره الندًج إلَ:
-

-

ذنفيوورا لمووسازاخ المم و االلرصوواديح ًالرنمٌيووح ًاالخرماىيووح تشووص الثسنووامح المر اموول لوودى
الرشغيل ًالسد من الث الح ًالسرح مشازي المنثثمح ىنو ًمراتعح ذنفير مر ثاخ العمد العستَ
ل رشغيل .
الرعسج ى َ االلرصاد االخعس ًدًزه فَ ذسميك الرنميح المسردامح فَ الٌطن العستَ.
الرعووسج ى ووَ اى و الرسوودياخ الرووَ يٌاخييووا سووٌق العموول ًاالدموواج االخرموواىَ فووَ ظووٌا
االنرمال الَ الرنميح المسردامح تيايا .
طسذ الس ٌل الرَ ذساىد صانعَ السياساخ لر ثيك ىره المنظٌمح.
ذس يل اًظاا المشازي الصغيسج ًالمرٌس ح الرَ ذٌاخو ذسدياخ خاصح نسٌ النعسنح .
الرعسج ى َ دًز الم اا الناص فَ اىرماد ىرا النٌا من االلرصاد .
الرعسج ى َ مساىمح سياساخ الردزية المينَ فَ فَ ذ يوف العمالوح ى وَ ىورا النوٌا مون
الٌظارف .
ذثادل النثساخ ًالردازب الم سيح فيما تين المعنيين ًالمرنصصين فَ مدال ىمل الندًج.

الوحــــــــــــاور :
 -1االلرصاد االخعس خياز اسرساذيدَ لث ٌغ اىداج الرنميح المسردامح.
 -2دًز االلرصاد االخعس فَ الرشغيل ًالسد من مش ح الث الح فَ الٌطن العستَ.
 -3ذسوودياخ ًاموو الياخ الرسووٌل الووَ االلرصوواد االخعووس ًالرووساذ ز ووٌل ل رغ ووة ى ووَ ىوورج
المعٌلاخ.
 -4لعايا الستمح ًالصسح المينيح ًالثيايح ذاخ الص ح تااللرصاد االخعس .
 -5المشاال الثيايح السريسيح (ذغيس المناش -ندزج المياه ً )...........ذصثيسىا ى َ ىال العمل .
 -6االلرصاد االخعس ًصمل الميازاخ ًالرسٌل االخرماىَ .
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الوشاركــىى :
 يشازن فَ أىمال ىره الندًج ىدد من اثاز المساٌلين المعنيٌ تمعايا الثياح ًالرشغيل منأطوساج االنرواج فوَ الودًل العستيووح ًىودد مون ممث و منظموواخ دًليوح ًىستيوح فعوت ىوون
خثساا ىسب مرنصصين فَ ىرا المدال.

أسلىب التنفيذ :
 ذ يف ىدد من النثساا العسب المرنصصين إلىداد أًزاق العمل السريسيح ظومن مسواًزالندًج
 ىسض أًزاق ىمل ل سيح من لثل السادج المشازاين ًاسرعساض ذدوازب الودًل فو ىوراالمدال
 -ذثادل الردازب ًالنثساخ تين السادج المشازاين ف الندًج .

هكاى وهىعد التنفيذ :
الماىسج ( فندق سفيس الدلَ) ،ختل يٌمَ / 20-11مايٌ  -آياز 2015 /

الجهت الوعنيت بالتنفيذ :
م رة العمل العست (إدازج الرنميح الثشسيح ًالرشغيل) .

أحكام عاهت :
-

المنظمح الذرسمل ليمح ذرااس السفس.
المنظمح غيس مساٌلو ىن اسرنساج الرصميساخ ل سادج المشازاين .
يسدد يٌع  2015/ 5/10آخس مٌىد السرمثال أًزاق العمل .
ذسسل أًزاق العمل ى َ المٌل االل رسًن لمنظمح العمل العستيح
alo@alolabor.org
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الوزاسالث:

يتن تىجيه الوزاسالث الخاصت بالندوة إلً هنظوت العول العزبيت علً العنىاى التالً:
 العنىاى  7 :هيداى الوساحت – الدقً – الجيزة  -القاهزة  /جوهىريت هصز العزبيت.
 ص  .ب ( )814القاهزة  /الزهز البزيدي (.)11511
 هاتف . ) 00202 ( 33362719 / 721 / 731 :
 فاكس . ) 00202 ( -3 7484902 :
 بزيد إلكتزونً :

alo@alolabor.org

 هىقع الونظوت :

www.alolabor.org

◘◘◘◘
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