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 ـقـديـــم:أوال: ت** 

وب رالقيين عييت بمذعنعنذتيين وذ  طيي من  ،2019فييإ اريينف ذ خطييم ظرييا ع لعييا بيةعييا بيةف طييا يةيين  

بيعذغطييييفب  بيتط  طييييا بيعسييييذعف يذ عطييييا وذ مطييييا بية وييييف بي رييييف  يطوب يييي  بيذرييييوفب  و

أسيينا بيذ عطيييا بيرييينع ا فيييإ بيييورت بيةف يييإ ط  ييي  عفمو ييين بت وبالقذويين طا، وذ  طييي ب   ييي  

  ذ عطا بيعوبف  بي رفطا. 

و حييو  ي ث نفييا بيةعنيطييا  بيةف ييإ  يي   ع لعييا بيةعييا بيةف طييا  نيذةيينوت وبيذ سييط  عيي  بيعةتيي  

يط طيين مييمن بي يي و   –يذ عطييا بيعييوبف  بي رييفطا  رييفب  ا  بيةف ييإ يينيائب ف وبيعف ييئ بيةعييا 

وظنوييا فطعيين طذة يي  يذ عطييا بيعسييذ بعا يذ خطييم ظرييا ببيتنعييا يو يي  فشطييا ريينع ا وعذ نع ييا 

ذ عطيييا بيعيييوبف  بي ريييفطا بيف طيييئ  بقسنسيييطا يذح طييي  بقمييي ب  بيسييي ةا  ريييف  ع تييين  عحيييوف

 ي ذ عطا بيعسذ بعا.

 

 :الندوةأهداف  ثانيا:** 

 :إلى الندوةتهدف هذه 

 بيذةف      ذ ثطف ذ عطا بيعوبف  بي رفطا     ع لوعا بإل ذنج بيةف طا. -

 ذةئطئ ق ف  بيع ذان  بيةف طا     عوب  ا بيذ    وبيذروف بيذ  ويواإ. -

 بمعطا بالسذظ ب  بقعثا ي عوبف  بي رفطا فإ ب سن  بي وا بيعطئ  بيذ نفسطا.  -

 ذةئطئ بيث نفا بال ذ نفطا وئطن   عوبئ ن  بي ح  بية عإ يعسنطف  بيذح ط  وبيذروطف بيعسذعف. -

 بيذف طئ     بقذون  بيعةففا  ن ذ نفن بيعحفك بيف طسإ ي  عو بالقذون ي. -

بيذيي فط  فييإ  نفييا بيعفبحييا يذ مطييا وذرييوطف بي ييو  بيةنع ييا بي يينا بي ييوا   يي  أمعطييا  -

 يعسنطف  بيذ    بيذ  إ وبيثوف  بية عطا وذورط تن يذح ط  بيذ عطا بيرنع ا.

ذح طيي  بيذييوبئت فييإ سييوا بي ييو  بيةنع ييا  تيي   بيذووييا اييي  بالسييذظ ب  بقعثييا ي ييو   -

 بيةعا يذوفطف أ  ف ق ف عت ففص بيةعا.

بيةعنيطيييا  تييي   بي تيييوا  عسيييذو  بيعيييوبف  بي ريييفطا  ريييف بيث نفيييا بيذ  طييي    ييي   -

 وذ عطذتن.

 . طت بيعرنف طت ذةعط  بيخن    وذ ن ا بيظ فب  وبيذانف   -
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 محــاور النــدوة  ثالثا:** 

 ذ عطا بيعوبف  بي رفطا: بيوبق  وبيعخنمط  -1

 بيذ فط  بيعسذعف  ةنعا أسنسإ يذ عطا بيعوبف  بي رفطا. -2

 وأمعطذتن فإ فف  عسذو  بإل ذناطا.ذ عطا بيعوبف  بي رفطا  -3

  وف ذ عطا بيعوبف  بي رفطا فإ بالفذ نا  نيعطئ  بيذ نفسطا. -4

 بقذون  بيعةففا و وفن فإ بي عو بالقذون ي. -5

ذ عطيييا بيعيييوبف  بي ريييفطا و وفمييين فيييإ بي تيييوا   ط يييا بق عييينا وئطييين   فيييفص  -6

 بيذرغطا وبيح  عت بي رنيا وبيخ ف.

 بيذ عطا بي رفطا  طت بيوبق  وبيع عوا.فشطا  ف طا رنع ا فإ عانا  -7

  المشاركـــون: رابعا: **

أرييفب  بإل ذيينج بيثالثييا فييإ  طعث ييوتعريينفك  54 بي يي و أ عيينا مييمن بفذذيين   فييإريينفك 

 نيعع  ييا بقف  طييا وفايينا بال ييال   طيين ب   يي   عييت بياييي    نإل يينفا- بييي وا بيةف طييا

 بي  و . عانا  عا وبيظ فبا بيعة ططت وبيعذظووطت و ميك  بيتنرعطا،

  الصياغة: خامسا: لجنة** 

بييي وا بيةف طييا بيعريينف ا وميييك  وععث ييإذيي  ذريي طا يا ييا بيوييطنسا عييت بيسيين   بيظ ييفبا 

 بيذنيإ:    بي حو 

 وع ففب ف طسن -بيعع  ا بقف  طا بيتنرعطا –ستن  بية وبت / بيسط   -1

   طاذو سبياعتوفطا بي –  فطوعتن بيعئ   /بيسط   -2

  ويا ف سرطت –رح   بيئفو بيذعطع   بيسط  / -3

  ويا ف سرطت –عحع  عحعو  بحع  ونيح بيسط  /  -4

 بياعتوفطا بي   ن طا –بيطنا  وت بيسط  /   -5

 اعتوفطا بيةفبا –بيسط  / سنف  من   س    -6

 بيعع  ا بيةف طا بيسةو طا  –حسطت عرطف روف طه بيسط  /  -7

 اعتوفطا عوف بيةف طا –بيسط  / عحع   نر   -8
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 -من: المكون  منظمة العمل العربيةوفد ضال عن ف

  مســـــتشـــــار ســـــعادة الســـــيد المدير العام - السيد / محمد شريف  -
ة  ة البشـــــرـي والمشـــــرف على إدارة التنمـي

 والتشغيل.

 حامدالسيدة / رباب طلعت  -

 االنسة / نسرين خليل -

والـتدرـيب والتصـــــنيف رئيس وـحدة التنمـية   -
 المهني.

 لوالتشغيإدارة التنمية البشرية  -

د  - السيد / حبيب زعاف  - دير المعـه ال ـم معـم ائم ـب ة  العربيالـق اـف للثـق
 بالجزائر العمالية وبحوث العمل

  لتنمية الموارد البشرية العربيمدير المركز  - ر ال صفي السيد الدكتور / الحسين   -
 بطرابلس ليبيا

 

 : جلسات العمل** سادسا :

بيا سا بالفذذنحطا وبيا سا بيظذنعطا   عا رع   ( ا سن  5) طوعطت     ع بف  بي  و  ذ ع   
   بيذنيإ:     بي حو  بيعط ب طا و فا ي ذانف    بي  و ظاليتن ع نقرا عحنوف  ذ وا سن   عا  

 جلسة االفتتاح:** 

ــاح أعمــال            بيعوبفيي   بالحيي  عييت ويي ن  طييو   بيةنرييف فييإ ذعيين  بيسيين ا  النــدوةتــم افتت

 التالية:بالكلمات  13/10/2019

حطيي   بالذحيين  بيةيين  ي  ن يين   عيينا بالف ت ف ييطا--المعايطــةمــازن الســيد / ســعادة   -

  يي    يي   ب   يي  عش ني يي و ، طت بإل ذيينج بيةف طييا بيعريينف  أرييفب فحيي   نيسيين   ععث ييإ 

و  يي  حسييت ي نفييا بق رييرا وبي ييفبع  بيذييإ ذة يي من ع لعييا بيةعييا بيةف طييا  بالذحيين  

ذةذ ييف بسييذفبذطاطا بيعييوبف  بي رييفطا أريينف بييي  بت ذ عطييا  بيعو ييوح حطيي  بظذطيينف مييمب 

وذولطييي  وبسيييذثعنف ي حن يييف وبيعسيييذ  ا ذذر ييي  بالمذعييين  بيعذئبطييي  يتيييمن بيعيييوبف  

وفيي   تنطييا  بيعئبطيين بيذ نفسييطا فييإ بيسيي   وبيظيي عن   بي يي فب  بيمم طييا وبال  ب طييا يظ يي 

 وبت ذح   بي  و  أم بفتن بيعفاو    عذه ذع   ذةعط  بيخن    

ــعادة  - ــدس سـ ــر  /المهنـ ــي الجغبيـ بقف ت وييي ن ا  اسففييي عا يييا ا بف   ف يييطا-فتحـ

وعرييينف طتن عيييت  ن ع ييينعط تعةف ييين  يييت سيييةن ذه يوايييو ن فيييإ ميييمن بي ييي و  بي طعيييا 

طوباييه اع ييا عييت بيذحيي طن   بيةف ييإعظذ يي  بققريينف بيةف طييا وأريينف بييي  بت بيييورت 

بيذييإ ال ذ ذوييف   يي  بيوييةط  بميي ب  بيذ عطييا بيعسييذ بعا بيذييإ ذحييوا  وت ذح طيي  
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بيسطنسييطا وبالاذعن طييا وبيث نفطيييا اعطيي  بيعاييينال  فحسيي  ب عييين رييع    بالقذويين ي

، مييمن بيذحيي طن  بيذييإ ذةييني  ذظييفج مييمن بي يي و   عاعو ييا عييت بيح ييوا  تب وذع يي 

وأريينف بييي  بت  ع طييا ذ عطييا بيعييوبف  بي رييفطا ذ عييت فييإ ظ يي  بيذييوبئت  ييطت ايين  إ 

بالقذويين  وفيي  ظذيين    عذييه ذ يي   بيةييفا وبير يي  فييإ سييوا بيةعييا وئطيين   ا ذناطييا 

 ائطييا بيريي ف بييي  ع لعييا بيةعييا بيةف طييا   يي  بياتييو  بي طييف  بيتن فييا بييي  ذح طيي  

 . بيةف إبيذ عطا بالقذون طا وبالاذعن طا بيعسذ بعا فإ بيورت 

ــيكلمــة    - ــايز عل بيعيي طف بيةيين  يع لعييا بيةعييا بيةف طييا  –المطيــر   ســعادة الســيد / ف

ــد  / ه الســيدمستشــاربيذييإ أي نميين  طن ييا   ييه   نيذفحطيي  حطيي  بسييذت تن  ،شــريفمحم

 بيعرييينف طت فيييإ ميييمن بي ييي و  بإل ذييينج بيثالثيييا  ريييفب ععث يييإ ببيعرييينف طت  سييين  ي ن

وذ مط تيين  ذ عطييا بيعييوبف  بي رييفطابيييم  ذ ة ييه  بيحطييويبييي وف ذةييفا  جطايينئ اييي  و

بييي  بياتييو  بيذييإ ذ ييميتن بيع لعييا يذ  طييا عرييطفب ذح طيي  بميي ب  بيذ عطييا بيعسييذ بعا فييإ 

فسيينيذتن بي وعطييا بي  ط ييا يذةئطييئ بيذ سييط  وبيذةيينوت فطعيين  ييطت بي  يي بت بيةف طييا فييإ 

عظذ يي  عايينال  وق يينطن بيةعييا وبيةعيينا، و واييه ظيينص بيعسيين      يي  عةنياييا 

و يي  بيذرييغطا فييإ ويي بف  يسييةطتن وبويي   بيع لعييا  حطيي  عريي ال  بيخ ييف وبي رنيييا 

يذ عطيييا ، ومييييك عيييت ظيييالا اوييي بفبذتن بيعذظوويييا وعظذ ييي  بق ريييرا أويوطييين  ب

وبيخةنيطييين  بيذيييإ ذ لعتييين   ييي  أ ثيييف عيييت عسيييذو  قريييفي واق طعيييإ وقيييوعإ عيييت 

 . عاوع ذ طن  و  وب  ووفش عشذعفب  

ــةكلمــة معــالى الســيد /  - بيتنرييعطا  نيعع  ييا بقف  طييا وئطييف بيةعييا  – نضــال فيصــل البطاين

  ي رييشوت بيخ طييا نعسيين   بقعييطت بيةيي  – الســيد / عبــدج الجبــوربيذييإ بي نميين  طن ييا   ييه  –

حطييي  فحييي   نيسييين   بيعرييينف طت ووفييي  ع لعيييا بيةعيييا بيةف طيييا وبيظ يييفبا بيةيييف  

ي ذرييينوف حيييوا بي  ييينطن بالقذوييين طا بيذيييإ ذتييي   بي ييي وب  وأرييين   ييي وف ميييمن بيعرييينف طت 

بيعييوبرت ومييو عيين طذا يي  فييإ بييي وف بيييم  ذ ة ييه ع لعييا بيةعييا بيةف طييا فييإ بييي ف   ةا ييا 

بيح وعيييا بقف  طيييا ذ  ييي  ذوويييطن  بي عيييو وبالئ مييينف    ييي ب  ن بيةف طيييا وأو يييح بت 

ذ نع ييا يذرييوطف ع لوعييا ع 2025-2016بالسييذفبذطاطا بيور طييا يذ عطييا بيعييوبف  بي رييفطا

وفيي  ظذيين    عذييه ذع يي   سييذفبذطاطا ريينع ا ووب ييحا بيعةييني  يذ عطييا بيعييوف  بي رييف وب

 بيذوفط  وبي ان  ق عنا ممن بي  و  بيتنعا 

ــة العمل   - ــيد  :األولىجلس ــة الس ــهام العدوان /    ةرئيس الجلس  الدوليمدير ادراة التعاون    –س

 بوزارة العمل االردنية



5 

 

 المحاور االتية:عرض ومناقشة حيث تم 

 الدكتورة / ايمان العكور-ذ عطا بيعوبف  بي رفطا: بيوبق  وبيعخنمط  -1

 / احمد الشوابكة الدكتور-ذ عطا بيعوبف  بي رفطا وأمعطذتن فإ فف  عسذو  بإل ذناطا  -2

 اتحاد الصناعات المصريةممثل  –محمد عاطف رئيس الجلسة السيد /  :جلسة العمل الثانية

 ومناقشة المحاور االتية:حيث تم عرض 

  محمد شريف  /بيسط  -بي رفطا  وف ع لعا بيةعا بيةف طا فإ عانا ذ عطا بيعوبف   -

 ويييا بالعيينفب  بيةف طييا ذاف ييا ) بيعريينف ا ييفا ذايينف  عط ب طييا عييت أرييفب  بإل ذيينج  -

 بي حفطت(عع  ا -بيعذح   

 اتحاد عمال فلسطين ممثل–محمد محمود صالح رئيس الجلسة السيد /  :الثالثةلسة العمل ج

ذ عطا بيعوبف  بي ريييفطا و وفمن فإ بي توا  فطن   بق عنا وئطن   ففص بيذريييغطا وبيح   -

 الدكتور / ماهر المحروقعت بي رنيا 

 ذو ا-بيةفبا  –بي وط     –  )بقف ت فا ذانف  عط ب طا عت أرفب  بإل ذنج بيعرييينف ا    -

 بيعغف ( –عوف  –

  الرابعة:جلسة العمل 

بيذيييإ ذ بفسييي   ةعييي   يا يييا بيويييطنساميييمن بيا سيييا الاذعييينح أ  ييينا  فسييي   وقييي    

ذيي  ذالوذتيين فييإ  ف ييتن بيسيين   بيظ ييفبا وبيعريينف طت و ةيي  ااييفبا عيين ط ييئ   بيذووييطن  بيذييإ

 بيظذنعطا.بيا سا 

ــة ج ــللسـ ــة:و ةالخامـســ  العمـ ــرأس- الختاميـ ــا وتـ ــريف اعمالهـ ــد شـ ــيد / محمـ  –: السـ

 ييفا وع نقرييا فطتيين  بيةف طييا وذيي بيسييط  بيعيي طف بيةيين  يع لعييا بيةعييا سييةن   عسذريينف 

وذوئطيي  رييتن ب  بيعريينف ا   يي  بيسيين   وبيسييط ب   بي يي و وويي   يتيين بيذووييطن  بيذييإ ذ

 بي  و .بيعرنف طت فإ 

 التوصيات الختامية للندوة 

عيي   طييوعإ  عييا وفيي   ييوا بيةييفوا عييت ظييالا ا سيين  بيةعييا بيذييإ بسييذعف    يي  

بيع  عيييا عيييت ق يييا بيسييين   بيظ يييفبا وبية نويييف بقسنسيييطا بيذيييإ ذ يييع ذتن أوفبا بيةعيييا 

وبيذاييينف  بي ناحيييا وبقسييي و  بيععطيييئ فيييإ ا بف  بيا سييين  وبيحيييوبف بإلطاييين إ بيتييين   

 وبي  نا عت ق ا بيسن   بيعرنف طت، ذ  بيذووا بي  بيذووطن  بيذنيطا:
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 اإلنتاج الثالثة في الدول العربية الى: أوال: دعوة أطراف

ذةئطيييئ ف يييف  بت فأا بيعييينا بي ريييفي ثيييفو  ح ط طيييا قي قرييينح، وبالسيييذثعنف فطيييه ميييو  -1

  ييي  ع ييي أ بيذحخطيييئ   حييي    نويييف بيذ عطيييا  بق  ييي  وبالقييي ف   ييي  ذح طييي  بيذ عطيييا، وبيةعيييا

 .بي رفطا بيعش طا يذحسطت عسذو  بال ذناطا

بيخةنييييا ميييإ بق ثيييف  انحييين قي عريييفوح بو عشسسيييا وبالقييي ف بيذ  طييي    ييي  بت بإل بف   -2

     بيع نفسا.

السييذثعنف بقعثييا فييإ ذ عطييا بيعييوبف  بي رييفطا وذروطفميين بيعسييذعف  ييت رفطيي  و يي  ب -3

 :وو    لن  ي طنا فن  طا بيذ فط  عت ظالابي فبع  بيذ فط طا     أسا   عطا 

 بيذظرطر بيس ط  ي  و  بيةنع ا  -

 بيعسذعفبيعذن ةا وبيذ طط   -

 ا ن   ذوعط  وذو ط  بيولن   -

 ذحسطت بق با بيولطخإ  -

عييا بيعر و ييا عيين  ييطت وب ئطيين   وذطييف  بيرييفب ا  ييطت بي ريين طت بيةيين  وبيظيينص يذح طيي  بيع -4

 بي و  بيةنع ا وعذر  ن  سوا بيةعا وذح ط  بيذوبئت فإ   طا بي و  بي رفطا.

و  يي  واييه بيظوييوص وذروفميين ف يير بقميي ب  بيذ فط طييا  ذواتيين  بقسييوبا بيةنيعطييا  -5

 بيعسذ بعا.بم ب  بيذ عطا 

ذةئطييئ بيذةيينوت وبيرييفب ا  ييطت أرييفب  بيةع طييا بإل ذناطييا وبيسييةإ اييي  ذع ييطت بي ريينح  -6

 بيظنص يط وت   وفب  أسنسطن  فإ فس  بيسطنسن  بيذ عوطا بيعسذ بعا.

وذةئطييئ  بيعةففييا، ئطيين   اييي  بيتن فييا بال ذ نفطييا وبق رييرا بالمذعيين   ني حيي  بية عييإ -7

بال خييينا   طيييه وذيييوفطف ع ييين  عال ييي  عريييذفك يذ عطيييا بيعيييوبف  بي ريييفطا  ة ويييف عحيييفك 

 يةع طا بإل ذنج.

بيذ  طيي    يي  بييي وف بيعاذعةييإ ي  ريينح بيظيينص وظنوييا فييإ ذ مطييا وذيي فط  بية وييف  -8

 بي رف  وف ن قم ب  بيذ عطا بيعسذ بعا.

بالسييذفبذطاطن  بيويين ف   ييت ع لعييا بيةعييا بيةف طييا ب ذعيين  بالذخنقطيين  و ا   يي بيعويين ق -9

 ظنوا بيعذة   ع تن  ذ عطا بيعوبف  بي رفطا بيةف طا وذرغط تن.
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بيةعييا بيةف طييا وبيةعييا  اذ خطييم بيذووييطن  بيويين ف   ييت بيخن  طيين  بيذييإ ذ خييممن ع لعيي  -10

     ذر ط تن.

 ثانيا: دعوة حكومات الدول العربية الى: 

بيسييةإ يذفسييطر ف ييف  بت بإل بف  بيخةنيييا وبيعشسسييا بي ناحييا ذذح يي  عييت ظييالا ذ عطييا  -1

وذ مطيييا بية ويييف بي ريييف  عييي  ئطييين   بيعظووييين  بيعنيطيييا إل بفب  بيذ عطيييا بي ريييفطا 

 يذذع ت عت ب با  وفمن بيع نر  تن     أ عا واه.

 بي رفطا طعثا أ  ف عرفوح بسذثعنفي  ناح.بيةعا  ع  أ ب  ب  بيعوبف   -2

بيذ  طيي    يي  و يي  بيرييظص بيع نسيي  فييإ ع ن ييه بيع نسيي  فييإ بإل بف  ععيين طةييئئ عييت  -3

  انحتن وذ نفسطذتن وط  ا عت بيات  وبيعنا.

 ييفوف  وييطنسا بسييذفبذطاطا وب ييحا فييإ ا بف  وذ عطييا بال يي بح بيعشسسييإ ي ذ ططيي  عيي   -4

 بيذغططفب  وبيذح طن  بيةنيعطا

بسيييذظ ب  ذ  ويواطييين بيعة وعييين  وبالذوييينال  فيييإ ذ عطيييا وذريييوطف بيعيييوبف   ذ ثطييي  -5

 بي رفطا و ظنوا ذولط  ممن بيذ  ويواطن فإ  ع طن  بيذ فط  وذحسطت بق با.

بياتيين  بيذييإ ذ ييو   ن ذعيين  ع يينم  بيذة ييط  وبيذيي فط  بيذ  يييإ  بيذ سييط  وبيذةيينوت  ييطت -6

وبيعت ييإ وذ  يي   ع طييا بيعوبئ ييا  ييطت  ليين  بيذة ييط  بق يين طعإ وبيذة ييط  وبيذيي فط  بيذ  ييإ 

 وبيعت إ   ف  ا بيعسذوطن  بيذة طعطا. 

بيعتييت  رييف ث نفييا بيذة ييط  بيع ذييفت  نيذيي فط  بيذ  ييإ وبيعت ييإ  عيين طيي    ف  بال ذ يينف بييي   -7

 وا الا قطعا بيةعا وئطن   ب  ب  بيع ذح طت  نيذة ط  وبيذ فط  بيذ  إ وبيعت إ.

ذحيي ط  وذرييوطف بي  طييا بيذرييفطةطا وبإل بفطييا وبالافب طييا بيذييإ ذرييا  وذحخييئ بالسييذثعنف  -8

 بيظنص  ذ عطا بيعوبف  بي رفطا.

ن ب ذريييين  وب ذ يييينا بية نوييييف بي طن طييييا بيريييين ا يع حتيييين بيخفوييييا يذحعييييا عسييييشويطنذت -9

يييي ف   ا يييا بإل ذييينج   اطييينا ا طييي   عشم يييا ذسيييذاط  يعذر  ييين  بيذ عطيييا  مييينوذةئطئ

 بيعسذ بعا. 

اطييالا بيعئطيي  عييت بالمذعيين   ع لوعييا بالفريين  وبيذواطييه بيعت ييإ وذخةطييا  وفميين فييإ  -10

 عسن    بير ن  عت بيا سطت فإ بيذ ط  ع  بيعذغطفب .

يعرييينفط  بيويييغطف  بفطييين   بال عييينا وعرييينفط  بيذريييغطا بييييمبذإ و  ييي  وذرييياط   -11

 وعذ نمطا بيوغف وذوفطف  نفا بيعسذ ئعن  بيالئعا ي ان  ممن بيعرنفط .
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 ثالثا: دعوة منظمة العمل العربية الى: 

خةطيييا قييي فبذتن فيييإ ذريييوطف  لييي  عة وعييين  سيييوا بيةعيييا فيييإ بي  ييي بت بيةف طيييا وفييي  ذ -1

  وبسذ عنا ر  ا عة وعن  سوا بيةعا بيةف طا. عذر  ن  بيذ عطا بيعسذ بعا

ذ عطييا بيعييوبف  بي رييفطا بيةف طييا يالسييذخن   عييت رنقنذتيين بي نع ييا فييإ بيذ عطييا بالقذويين طا  -2

 وبالاذعن طا.

ذخةطييا بذخنقطيين  بيذةيينوت بيعرييذفك عيي  ع لعييا بيةعييا بي ويطييا وبالسييذخن   عييت عةنميي   -3

بيذيي فط  بيذن ةييا يع لعييا بيةعييا بي ويطييا ععيين طسيين   فييإ ذ عطييا وذ مطييا بية وييف بي رييف  

 يعوب  ا بيعذغطفب  بي ويطا.

ذحيي ط  بالسييذفبذطاطن  بيويين ف   ييت ع لعييا بيةعييا بيةف طييا و  يي  واييه بيظوييوص  -4

بالسييذفبذطاطا بيةف طييا يذ عطييا بي ييوي بيةنع ييا وبيذرييغطا وبالسييذفبذطاطا بيةف طييا ي ذة ييط  

 وبيذ فط  بيذ  إ وبيعت إ.

عذظووييا فييإ عايينا ذ ثطيي  أ رييرا بيع لعييا عييت   يي  بي يي وب  وبييي وفب  بيذ فط طييا بي -5

 بيذ عطا بي رفطا وبيذرغطا.

ذ يي ط  بييي    بيييالئ  قرييفب  بإل ذيينج بيثالثييا فييإ بيييورت بيةف ييإ ي  ييفبع  بيتن فييا بييي   -6

 ع نفحا بي رنيا.ذ عطا بيعوبف  بي رفطا و

 يسجل المشاركون في الندوة والقائمين عليها شكرهم وتقديرهم لكل من:

يعيي طف بيةيين  يع لعييا بيةعييا بيةف طييا يذ لييط  ب –عةيينيإ بيسييط  / فيينطئ   ييإ بيعرطييفي  -1

مييمن بي يي و ، وعظنر ييا بيسيين   بيعريينف طت    عييا   عطييا وعو ييو طا من فييا ريي    بيعحييوف 

عسذريينفن بيسييط / عحعيي  ، وبيذييإ بي نميين  طن ييا   ييه بي يي و  مييمن وبميي ب يعوب ييط  بقسنسييإ 

 رفط .

 نيعع  يييا بقف  طيييا وئطيييف بيةعيييا -بي رنط يييا فطويييا عةييينيإ بيسيييط  بييييوئطف /   ييينا  -2

 جي يينا   ي رييشوت بيخ طييا نعسيين   بالعييطت بيةيي  –بيا ييوف  بيسييط  /   يي  هوبيييمي ذخ ييا بيتنرييعطا 

ف ييال  ييت بيعريينف ا  طن ييا  ييت عةيينيإ بيسييط  بيييوئطف   عييا قطعييا فييإ بفذذيين  ب عيينا بي يي و  

 بيففطةا ية   عت  وب ف بيوئبف .

 طييا وظ فب تيين بيييمطت ذويييوب بال يي ب  بياطيي  وبيذ لييط  بيفبقييإ  ييوب ف ع لعييا بيةعييا بيةف -3

 وي عحن فب  بيفوط ا بيذإ  ف ومن     بيعرنف طت فإ ب عنا ممن بي  و .
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ح ييف بالفذذيين   وبيييمي-بياغ طييففذحييإ سففييا ويي ن ا بالف ت ععث ييا  ف طسييتن بيسييط  /  -4

 . و بي وبي نا   عا قطعا و        عت  وب ف بيغففا ي عرنف ا فإ ب عنا 

بيةيييين  ي  ن يييين   عيييينا بالف ت  الذحيييين  بف ييييطا  –/ عيييينئت بيعةنطرييييا  سييييةن   بيسييييط   -5

 وبيعرنف ا بيخةنيا ية   عت  وب ف بالذحن .

 

 

 +محمد شريفرباب


