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 حول الندوة القومية

 "  القطاع التعاوني منظومةتطوير  آليات "

2 - 4/11/2015 

 

 أوال : المقدمة  

ي العالمي  التي يشهدها عالمناا ننام ننت ال ال ارم الما ا      لقييمي   اإلفى ظل المتغيرات        

في نختيل المجاالت  خاص  في تكنولوجيا المعيوناات     نتسارع نن تطورات عيمي  نمهي  

 لهااا تاام    التاي ترتااص ا اماتها عياى تافاا  ننااةي الصيااا القت اااييا  اجتماعياا        االت ااالت  

تفر ااها تياا    التاايالمنافساا   أعشااا  ره فااي نواجاا   ي  تاايرير نشا اار عيااى ال طااان التعااا  ي    

 .المتالة  التطورات 

تيا   فاي ظال     الاد ر المناوب اا     الي المي يعيشا  ال طاان التعاا  ي    نن خالل الوالقع الص      

 دتصادي   توةيا    فنياا   إيارياا   لتطوير أ ظمتفي ةاج  نيص   أصشح  المستجدات  التطورات

م تل هامه الجوا اف فاى ةاجا      اف االتالي ، نالئم    تدريشي تشريعات   تشني سياسات  ارانج 

ننها  تطاوير اللياات    االستفايا تيفي   األي ات همه  طشيع  الن اش ةول  الدراس ليمزيد نن 

 تفعيال ي رهاا    األهادا  المرجاو ننهاا   تص يا    ةتى تتمكن التعا  يات نان التى تعمل فى ظيها 

 .في التنمي 

 

وضذ   للمسذاهمة فذي    ةالهامذ  النذدوة  ههذ  مل العربية أهمية عقد الع ارتأت منظمة هناومن 

 .  العربيفي الوطن  تطوير منظومة القطاع التعاوني عملية لآليات و  أسس
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  الندوة: أهداف  ثانيا 

 في ظل المتغيرات  المستجدات. –الولقو  عيى آليات تطوير العمل التعا  ي المشترك  -

دريف  التث ياال التعااا  ي لتااوفير الكااواير الممهياا   المدرااا  إل ااا  الءااو  عيااى أهمياا  التاا -

 لرفع تفا ا المنشات التعا  ي  .

 .التعر  عيى المتطيشات التشريعي   التنظيمي   المالي   ي رها في تطوير التعا  يات -

 شر الوعي التعا  ي فاي   ت صيح المفاهيم  التعا  ي    إل ا  الءو  عيى ي ر اإلعالم في -

 تطوير نمسسات  عالمجتم

 االستفايا نن التجارب الناجص  ليتعا  يات عالميا  عرايا -

 الندوة: محاور  ثالثا 

 التعا  يات العراي  اين الوالقع  المينول  تفعيل تطوير  -1

 اللقت ايي العراي ... طموح  تصدياتاالتعا  يات  التكانل   -2

 . تص ي  اهدافها التعا  يات التطويرفي التمويل ي ر   -3

 الخدنات ال صي  التعا  ي  نا لها  نا عييها4 -

 أسس تصسين  توةيد التشريعات التعا  ي  العراي  -5

 في رفع تفا ا التعا  يات يالتعا  ي ر التدريف  -6

 التعا  يات تعظيم  تطويرإلعالم التعا  ي  ي ره في ا -7

 رائدا تجارب لقطري  تعا  ي  -8
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  :أسلوب التنفي  رابعا 

فاي   ننالقشاتها    عر اها  راق عمال نان لقشال خشارا  نتخ  اين االتعا  ياات      إعداي أ  -

 الند ا.

 .لتجارب الد ل العراي  في نجال التعا  يات  عمل لقطري  أ راقت ديم  - 

 تشكيل نجموع  عمل لدراس  ال ياغ  األ لي  لإلستراتيجي  العراي  ليتعا  يات -

 

 الجهات المشاركة:  خامسا 

 العراي .  زارات العمل في الد ل -

 العراي .في الد ل  األعمال أصصابت  ننظما -

 العراي .ننظمات العمال في الد ل  -

 جانع  الد ل العراي . -

 رب.عالد لي لن ااات العمال ال ياإلتصا -

  .االتصاي التعا  ي العراي  -

 .التعا  ي  في الد ل العراي  االتصايات -

 

 الجهة المعنية بالتنفي  سادسا : 

االتصاااي التعااا  ي  نااع ( االتعااا م  إيارا الصماياا  االجتماعياا   ) العراياا العماال  ننظماا  -

 العراي
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 الندوة دعق وموعد  مكان:  سابعا 

  ،جولي فيل ماريتيم / خليج نعمة  فندقفي تع د الند ا  -

 . 2015/ 4/11 -2ن ــخالل الفترا ن

 ي الر60الغرف  المفريا   -

 ي الر 70الغرف  المزي ج   -

 

 ولالدخ تأشيرات:  ثامنًا 

الص اول عياى تي ايرا الادخول      جمهوريا  ن ار العرايا     يمكن ليسايا المشارتين نان خاار    

فاي ايادا هم ،  ننظما      ن ار سافارات  ( نان خاالل    ) في ةال ا تراب ذلا     الم ري  لألرا ي

 العمل العراي  عيى استعداي لت ديم اي  نساعدا في هما المجال

 

 المراسالت تاسعا : 

 ادارة الحماية االجتماعية وعالقات العمل  -ة  منظمة العمل العربي** 

 ( 00202)  33362719 -21-31 : هاتف -

 ( 00202)  37484902فاكس:   -

 alo@alolabor.org بريد الكتروني : -

-  hanan@alolabor.org 

◘ ◘ ◘ 
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