
 
 

   والنضال للتضامن  النقابية العالمية للشبكة الرابع االجتماع
 
 2020 يونيو/حزيران 7 إىل 4من   -فرنسا  –ديجون  ف

 

 ديجون – 21000 - شامبوليون شارع 1،لإلقامة الدولي التعارف مركز في ،Ethic Etape ؟ أين

http://www.ethic-etapes.fr/les-

destinations/dijon_centre_de_rencontres_internationales_et_de_sejour.77.23.htmlQuand؟ 

 

.  يونيو/حزيران 7 األحد  ، وينتهي يوم15 الساعة حزيران،/ يونيو 4 الخميس، يوم االجتماع يبدأ متى ؟ 
ً
 ظهرا

 

تيبات اتخاذ منكم نطلب ي  ء االجتماعاتلبد  الالزمة التر
 
ي  المكان إىل والوصول الخميس، يوم المحدد الوقت ف

 
 .13:00 الساعة حواىلي  ف

 
 :ويشمل الواحد للشخص يورو 170 :  التكلفة

 اإلقامة، •

 حزيران/يونيو 4 الخميس، ليلة عشاء •

 ، حزيران/ يونيو 6 والسبت 5 الجمعة يومي  والعشاء والعرصونية والغداء اإلفطار وجبات •

 .حزيران/ يونيو 7 األحد يوم والغداء اإلفطار •

 
ي  تشارك أن نأمل

 
 ستكون والمالية الشخصية الجهود أن العلم مع. شبكتنا تعزيز المهم من ؛ المنظمات من ممكن عدد أكت   االجتماع هذا ف

 نطلب بل. الحكومية االعتماد عىل المنحأو  الكاملة بعض المنظمات وحدها التكلفة تتحمل أن وال المستحسن الممكن من وليس مهمة،

 .التكلفة هذه دعم منظمة كل من

 

 التي المنظمات بمشاركة يسمح أن يمكنه ما للتضامن مشترك صندوق إلنشاء Solidaires و CGT و CSP-Conlutas خططت فقد ذلك، ومع
ي تحمل هذه التكلفة

 
ح لذلك،. تجد صعوبة ف ي  سيما ال األوروبية المنظمات عىل نقتر

أقل تكلفة من  لها بالنسبة النقل مصاريف ستكون التر
ها، اك الشخصي  األقل عىل عىل يورو 100 مبلغ إضافة غتر ك التضامن صندوق لتمويل يورو 170 مبلغ االشتر  سيكون التسجيل. المشتر

 . المبلغ هذاعبء هذا تحمل عىل القادرة األوروبية من المنظمات منظمة لكل يورو 270بكلفة  الشخصي 
ً
 كان إذا ما الرجاء إبالغنا رسيعا

ي  والمساهمة التكاليف هذه دعم بإمكان منظمتكم
 
ك، التضامن صندوق ف  .المادي الدعم يلزمها  كانت منظمتكم، إذا أو المشتر

 

 استمارة التسجيل سيتم الحقا إرسال ؛ أيلول/ سبتمت   1 من اعتبارا :التسجيل

 

اح إرسال المنظمات بإمكان: األعمال جدول ي  الموضوعات اقتر
 تسمح سوف. آب/ أغسطس 25 لغاية وذلك  للنقاش صلة ذات تبدو التر

حة الموضوعات لنا وع بوضع المقتر  .ومواقيته أعمال جدول مشر

 

ي  األعضاء المنظمات أمام سيكون :والمساهمات المناقشة
 
عىل  والمساهمة النصوص إلرسال 2019 أيلول/ ديسمت   1 لغاية الشبكة ف

 اإلدارة القمع، الخصخصة، النساء، كفاح البيئة، الدولي، الوضع:  األمثلة بعض. syndicalisme-inter@solidaires.org: التالي العنوان

 .إلخ ، الذاتية
 

 .castillan  والقشتالية الفرنسية و اإلنكليزية باللغة مترجمة إلينا سترسل التي النصوص تكون أن نطلب:  هام

 

-syndicalisme إلى واإلنجليزية، والفرنسية القشتالية باللغة المترجمة، النصوص جميع إرسال سيتم ،2020 شباط/ فبراير 1 في

inter@solidaires.org تعديالتها إجراء من الشبكة منظمات جميع تتمكن كي . 

 

ي  القطاع اجتماعات خالل من والنضال للتضامن الدوىلي  االتحاد شبكة لتعزيز فرصة الرابع اجتماعنا يعد
 حول الجماعي  والتفكتر  المهت 

ها الموضوعات ي تعتت 
 .المنظمات ذات أولوية التر


