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 ورقة المعلومات األساسية 

 حول ندوة قومية

 اإلجتماعي مؤسسات الضمان داء آتطوير  الحوكمة الرشيدة فيدور " 

 "التدريب التقني والمهني  التشغيل و ومؤسسات

 ( 2019األول ديسمبر / كانون    9 –  8، القاهرة) 
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 ديم :ــــتق **  

يتصددددمفه م الح كمةلامر كمه دددديمم ك اتموموة كمملمير ااةم كمهاوية ك  ددددو ددددير 

لتةريق أعلى معم ة كآلمكء ف  كمعميم من كممؤ د دوة كمت  تعمف ف  مال دترهكه كمموم   

كمتمهيب  كمت غيف ل لمؤ  وة  ك جتموع مجوف كمعمف لكمعموف مثف مؤ  وة كمضمون  

الح كمةلامدر كمه ددددديدمم  ددددديؤمء كمى ك هتردوء  بدععتبدوه أن تيبيق م كمترن  لكممان ، 

لمن ثح تة ددين أمكياو لرمهتاو على تجولة ك ةموة،    اذه كممؤ دد ددوةبم ددتلإ امكهم  

كمت   لكن كمتيبيق ك مثف ممبومإء كمةلامر يمثف خيوً مفوعيوً صددددلبوً مملكجار ك ةموة

 . تامم ك رتصوميوة كمعوممير

كمم ددؤلميوة لكممموه ددوة كمت  يرلح باو مجل   تعهف كمةلامر بانفاو مجملعر من ل 

  :بهدف (ك مكهم كمتن يذير )ايير كمةلامرك مكهم ل 

 تلفيه كمتلجيه ك  تهكتيج . -

 ضمون تةريق ك امكف. -

 كمتاام من امكهم كممخويه ب اف صةيح . -

 كمتةرفق من ك تخمكح ملكهم كممن ام ب اف م ؤلف. -

لك متةكح ف  كمةلامدر، امدو تعهف بدانفادو تلمي در  ليعا  ادذك كمتعهيف جدونب ف ك مكء 

 من كمرونلن لكمتنظيح لكممموه وة ك مكهير كم ليمر.

ةلكنيالردو من كادمكف  ل العربـي ة العـم ف  تيليه أنظمدر كمةمدويدر ك جتمدوعيدر   منظـم

ف  كمملف كمعهبير من خالف معح لتن ددددديق جالم  كمتمهيب كمترن  لكممان  كمت دددددغيف ل ل 

ف  ك ددتثموه أملكماو لتنمير رمهكتاو   ددتمهكه ترميح  ف  اذك كممجوف  كمعوملرمؤ دد ددوة كم

كمعهبير ف  تةريق كامكف كمتنمير    كما وءكةمن  كمعهب  لك  دددت وممخمموتاو  بنوء كملين 

كمم دتمكمر لتة دين كمرمهكة كمتنوف دير ملمؤ د دوة كمعهبير ف  ظف كمتغيهكة ك رتصدومير 

ــــــ منظكاتموح يات   كممت دوهعر ــ بعرم اذه كمنملم كمرلمير كماومر ةلف   مة العمل العربيةــــ

  مؤســســاتومؤســســات الضــمان ايجتماعي تطوير اداء الحوكمة الرشــيدة في  دور"

ف    لعالروتاو بوامكف كمتنمير كمم ددددتمكمر لذم  "التدريب التقني والمهنيالتشــــغيل و 

 .     2019مي مبه / اونلن ك لف  9 – 8خالف كم تهم   كمرواهم
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 األهداف ** 

ك جتموع   ت دليي كمضدلء على مله كمةلامر كمه ديمم ف  تيليه كنظمر كمضدمون   -1

 من خالف تةميم مهتاةكة لمبومئ عمف كمةلامر لكمتةميوة كمت  تلكجه تيبيراو.

متمايناو من تلفيه   كمتمهيب كمترن  لكممان تعةية مله مؤ دددد ددددوة كمت ددددغيف ل  -2

   فهص عمف  يرر

 دددديو ددددوة كمتعليح لكمتمهيب كمترن   كمروء كمضددددلء على مو ي ددددتجم من بهكم  ل  -3

 .لكممان  ف  كمملف كمعهبير

،  كمهكيدمم ف  مجدوف كمةلامدر كمه ددددديدممك  دددددت دومم من كمتجدوهب كمعهبيدر لكمدملميدر  -4

 لكبهكة ملهاو ف  خيي كمتنمير كمم تمكمر.

 

 المحاور ** 

لكمتمهيب كمترن    كمةلامر كمه يمم ف  مؤ  وة كمضمون ك جتموع   لمبومئ  رلكعم -

 . لكممان 

 تةميم مؤ هكة ك مكء كمهيي ير ملتاام من كم المر ك اتلكهير لك  تمكمر كممومير.  -

 .امكهم عمليوة كممخويه -

 . في تحقيق الحوكمة الرشيدة للمؤسسات كممعللموتيركمبنير كثه  -

كمتمكعيوة كمت   تنجح عن كمثلهم كمصنوعير كممعللموة ل  ومتانلملجي كمبنير كمتةتير  -

 . كمهكبعر

 ك تجواوة كمم تربلير ف  مجوف تيليه منظلمر كمتعليح كمترن  لكممان . -

 كمةلامر كمه يمم.  مبومئعهض تجوهب ريهير ف  مجوف تيبيق  -
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 النتائج المتوقعة  ** 

لعلم  ي لي كمضلء على كم يو وة  كملصلف كمى بيون ختوم  تةليل   ومف 

كيهكف ك نتوج ف  كمملف كمعهبير ل  هكءكة كمت  يجب على أصةوب كمرهكه لك ج

كتخوذاو لمؤ  وة كمتمهيب كمترن  لكممان  مؤ  وة كمضمون لكمتامينوة ك جتموعير ل 

  .متعةية آمير فعومر ممموه وة كمةلامر

 الجهة المنفذة** 

 لكمتنمير كمب هير لكمت غيف كمةموير ك جتموعير كهت ام ) منظمر كمعمف كمعهبير -

 .(كممهاة كمعهب  ملتامينوة ك جتموعير بومخهيلحل 

 .كمجمعير كمعهبير ملضمون ك جتموع  -

 

 الجهات المدعّوة ** 

 لةكهكة كمعمف ف  كمملف كمعهبير .   -

 منظموة أصةوب ك عموف ف  كمملف كمعهبير. -

 منظموة كمعموف ف  كمملف كمعهبير.  -

 كتةوم كمغهف كمعهبير . -

 منروبوة كمعموف كمعهب . كمملم ك تةوم  -

 مؤ  وة كمضمون ك جتموع  بومملف كمعهبير. -

  مؤ  وة كمتمهيب كمترن  لكممان  . -

 أسلوب التنفيذ  ** 

 ترميح ألهكق عمف من ربف كم ومم كمخبهكء .  -

 كمم وهاين. ممكخالة لمنور وة من ربف كم ومم  -

 

 مكان وموعد عقد الندوة ** 

امى   8هم من دددالف كم ت ددخ ، –جمالهير مصه كمعهبير  -كمرواهم تُعرم كمنملم ف   

 . 2019مي مبه / اونلن ألف  9
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 الجوانب اإلدارية والمالية  ** 

 . يمل ايلتلن اليلبفنمق  -تالن كإلرومر لك جتموعوة ف    -

 :ملمنظمرتال ر كإلرومر ف  كم نمق لفق كم عه كمممنلح   -

 مع افيوه  وملر كمضهكيب لكمخممر$ مل ه  110غهفر م همم  •

 

  مةجة كم نمق يتح كمتلكصف: 

• Ahmed.fouad4@hilton.com  

• hilton.comBahaa.ismail@ 

 00201025555788ملبويف    –كم يم/ أةمم فؤكم  •

 

 المراسالت  ** 

 امكهم كمةموير ك جتموعير لعالروة كمعمف –منظمر كمعمف كمعهبير  -

 جمالهير مصه كمعهبير  -( كمرواهم  814كمعنلكن :  ص . ب )

 00202 - 33362719/  721/  731اوتددددف : 

  00202 –3 7484902/  33368293ا  : وف

    alo@alolabor.org:  كإلماتهلن كمبهيم 

hamdy@alolabor.org 

m.sherif@alolabor.org 

 

ان منتم 2019/ ت هين كمثون   مي مبه 5مع كمهجوء تاايم كمم وهار ربف توهيخ  

 من كجهكء كمتهتيبوة كمالةمر.
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