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 آفاق تشغيم انًزأة انعزتية ودورها في تحميك انتًُية انًتىاسَة "  " 

  2012اتزيم / َيساٌ  11 – 11شزو انشيخ ، 

 

 أوال : تمديى : 

 

إن الزىمٕخ المزُاصوخ ٌٓ االصالػ الؾقٕقيٓ اليزْ رزغ يل إلٕيً المغزمايبد الاشثٕيخ ٌَيٓ الزيٓ         

فال ٔمكيه الىريش إليّ الزىمٕيخ ثبعزجبسٌيب عم ٕيخ        رؾقق إوسغبمب مزُاصوب ثٕه كبفخ عىبصش الزىمٕخ ،

اقزصبدٔخ مؾضخ ؽٕش رزاذد الشَاثظ َالاالقبد ثٕه الىشبط االقزصبدْ َاألوشغخ االعزمبعٕيخ ،  

فبلزىمٕخ فال ؽضبسْ شبمل َمزكبمل لزا ٔزؾمل مسئُلٕزٍب الفشد َالمغزمل مابً  . َرازمذ الزىمٕخ 

لمزييُفشح ٌَييٓ الضييشَح الجشييشٔخ الزييٓ ٌييٓ المؾييش  االٌيي  فييٓ المقييبو االَى ع ييّ الضييشَح الؾقٕقٕييخ ا

َالشافايخ األقيُِ ل زىمٕيخ ٌَيُ اليزْ ٔازجيش مىغ قييًب لكيل ثيشامظ الزىمٕيخ َفيٓ وفي  الُقيذ الٍييذ              

 الشئٕسٓ لكل رىمٕخ وبعؾخ ؽٕش أن االسزضمبس ثز ك المُاسد ٌُ المذخل ل ىغبػ المؤكذ . 

َاوغالقًب مه ان الزىمٕخ رشركض فٓ مىغ قبرٍب ع ّ َفٓ إعبس االٌزمبو ثقضٕخ الزىمٕخ الشبم خ ، 

ؽشذ الغبقبد الجششٔخ المُعُدح فٓ المغزمل دَن رمٕٕض ثيٕه الىسيبو َالشعيبى ، ٔصيجؼ االٌزميبو      

ثبلمشأح َثذَسٌب فٓ رىمٕخ المغزمل عيضاًو أسبسيًٕب فيٓ عم ٕيخ الزىمٕيخ رارٍيب ،َقيذ اصيجؼ لضاميب ان          

قذو المسبَاح ميل الشعيبى ، ثيل لقيذ اصيجؼ رقيذو أْ مغزميل         رسٍ  الىسبو فٓ الام ٕخ الزىمُٔخ ع ّ

مشرجغييًب اسرجبعييًب َصٕقييب ثمييذِ رقييذو الىسييبو َقييذسرٍه ع ييّ المشييبسكخ فييٓ الزىمٕييخ االقزصيييبدٔخ            

  َاالعزمبعٕخ ، َثقضبو ٌزا المغزمل ع ّ كبفخ اشكبى الزمٕٕض ضذٌه .

        ٍ ب ، ثيل أٔضيب راىيٓ مابلغييخ    إن قضيٕخ مشيبسكخ الميشأح فيٓ الزىمٕيخ ال راىيٓ فقييظ رىمٕيخ قيذسار

قضبٔب الىُع االعزمبعٓ َالزٓ ال رازجش فقيظ مســـيـةلخ عذاليخ اعزمبعٕيخ أَ مسيبَاح ، َاوميب راىيٓ        

مسةلخ ثقبو َرغُس مه أعل الخشَط مه ؽ قخ صيبلُس الفقيش َالغٍيل َالزخ يل َاليذخُى الؾقٕقيٓ       

َمفٍيُو الفيُاسب ثيٕه الغىسيٕه     فٓ الزىمٕخ ثمفٍُمٍب الشبمل َالكبمل . َاوغالقًب مه عال الغىذس 

عضوًا مه خغخ الامل فيٓ ثيشامظ الزىمٕيخ فيال ثيذ ميه إدخيبى مفٍيُو الغىيذس ضيمه كبفيخ الجيشامظ             

َالىشبعبد الزٓ رصت فٓ عم ٕخ الزىمٕخ ، ؽٕش ان أْ ثشوبمظ مسزقج ٓ ل زىمٕخ له ٔكيُن وبعؾيًب   

 َعبقبرٍب االثذاعٕخ .  إال إرا ر  َضل المشأح فٓ ثؤسح االٌزمبو َراضٔض قذسارٍب الفشدٔخ
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 ثاًَيا :األهداف : 

إعذاد َرىفٕز خغُاد مىٍغٕـــخ لغمل الجٕبوبد َإعذاد اإلؽصبئٕبد َإعشاو  .1

الجؾـُس ع ّ المسزُِ الُعىٓ لزقٕٕ  َضل المشأح َدساسخ ؽبلزٍب َالُقُ  ع ّ 

 الماُقبد الزٓ راشقل مشبسكخ المشأح فٓ كبفخ مغبالد الزىمٕخ .  

َضل االسزشارٕغٕبد الُعىٕخ الالصمخ لؾمبٔخ ؽقُب المشأح َضمبن   .2

مشـــــــبسكزٍب الفبع خ فٓ عمٕل مغبالد الزىمٕخ ، مل المشاعاخ الذَسٔخ 

 لالسزشارٕغٕبد  لزقٕٕمٍب َرؾذٔضٍب َرغُٔشٌب.

راضٔض قٕ  الالعىل َسفل مسزُِ الُعٓ فٓ المغزمل ثةٌمٕخ المشأح َؽمبٔخ  .3

 ؽقُقٍب .

عاخ ل زاش  ع ّ مذِ الزقذو الزِ أؽشصرخ الذَى الاشثٕخ فّ رؾقٕقٍيب لهٌيذا    َقفخ مشا .4

األومبئٕييييخ لهلفٕييييخ ، خبصييييخ فٕمييييب ٔزا ييييق ثبلقضييييبو ع ييييّ الفقــييييـش،  َ رامييييٕ  الزا ييييٕ     

 األثزذائـــــــــــٓ َ المسبَاح ثٕه الغىسٕه.

أعشا  االوزبط الضالصخ فّ الُعه الاشثٓ   مىبقشخ الذَسالزِ ٔمكه أن ٔسبٌ  ثً .5

 .   2015لمب ثاذ لزؾقٕق األٌذا  اإلومبئٕخ لهلفٕخ 

 

 ثانثًا :انًحاور: 

 قضبٔب الىُع االعزمبعٓ فٓ خغظ الزىمٕخ . ادمبط  .1

 الؾُاس االعزمبعٓ َدَسي فٓ ؽمبٔخ المسبَاح َراضٔض مشبسكخ المشأح  .  .2

 مؾُ االمٕخ القبوُوٕخ ثؾقُب المشأح الاشثٕخ .  .3

 دَس القغبع الخبص فٓ رىمٕخ القذساد الزىبفسٕخ ل مشأح الاشثٕخ .  .4

 الصؾخ َالسالمخ المٍىٕخ فٓ مغبى عمل المشأح .  .5

 مذِ الزقذو فٓ رؾقٕق األٌذا  االومبئٕخ لهلفٕخ َدَس اعشا  االوزبط .  .6

  . س رشغٕل المشأح : مؾُ 2015اعىذح الزىمٕخ لمب ثاذ عبو  .7
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 راتعًا :انجهات انًدعىة نهًشاركة : 

 َصاساد الامل فٓ الذَى الاشثٕخ .  -

 مىرمبد أصؾبة األعمبى فٓ الذَى الاشثٕخ . -

 مىرمبد الامبى فٓ الذَى الاشثٕخ  .  -

 عضُاد لغىخ شئُن عمل المشاح الاشثٕخ .  -

 المغبل  الُعىٕخ ل مشأح فٓ الذَى الاشثٕخ .   -

 االرؾبد الابو لغش  الزغبسح َالصىبعخ َالضساعخ ل جالد الاشثٕخ . -

 االرؾبد الذَلّ لىقبثبد الامبى الاشة . -

 األمبوخ الابمخ لغبماخ الذَى الاشثٕخ /إداسح المشأح . -

 مىرمخ الامل الذَلٕخ. -

 ٌٕئخ االم  المزؾذح ل مشأح .  -

 ثشوبمظ الخ ٕظ الاشثٓ ل زىمٕخ ) أعفىذ (   -

 لمغزمل المذوّ الماىٕخ ثقضبٔب المشأح فّ الذَى الاشثٕخ .ممض ُ مؤسسبد ا -

 

 خايسًا :أسهىب انتُفيذ  

 إعذاد َرقذٔ  أَساب عمل مه قجل السبدح الخجشاو. -

 عشض رقبسٔش الذَى المشبسكخ فٓ مغبى رؾقٕق األٌذا  االومبئٕخ لهلفٕخ .  -

 .  2015لمب ثاذ  اإلومبئٕخ لهٌذا صٕبغخ مششَع لمؾُس رشغٕل المشأح   -

 :سادسًا: يكاٌ وسياٌ عمد انُدوة 

    راقييذ الىييذَح فييٓ مذٔىييخ شييشو الشييٕص ثغمٍُسٔييخ مصييش الاشثٕييخ خييالى الفزييشح مييه     

 . فٓ فىذب مبسٔزٕ  عُلٓ فٕل / خ ٕظ وامخ 2014اثشٔل  17 – 15
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   ساتعًا : انجىاَة اإلدارية وانًانية

َفقب ل خص  الممىيُػ   جىني فيم  ياريتيىركُن اإلقبمخ َاالعزمبعبد فّ فىذب   -

 ل سبدح المشبسكٕه َالمشبسكبد فّ أعمبى الىذَح َ ٌُ كمب ٔ ٓ :

 شبم خ الضشائت َالخذمخ . صالس َعجبددَالس مل  99غشفخ مفــــشدح :  - 

 شبم خ الضشائت َالخذمخ .صالس َعجبد دَالس مل  149غشفخ مضدَعخ :  -

 هها انسادة انًشاركيٍ.تذاكز انسفز تتحًهها انجهات انتى يًث 

  : تأشيزة اندخىل : تأشيزة اندخىل   ثايًُاثايًُا

ٔشعيييّ الؾصيييُى ع يييّ رةشيييٕشح اليييذخُى ل مشيييبسكٕه ميييه اليييذَى الزيييّ ٔؾزيييبط  -

َفييّ ؽبلييخ َعييُد أٔييخ  عمٍُسٔييخ مصيش الاشثٕييخ  مُاعىٍٕيب لزةشييٕشح دخييُى إلييّ  

صاُثخ ٔشعيّ مخبعجيخ مىرميخ الاميل الاشثٕيخ قجيل مُعيذ اواقيبد الىيذَح ثُقيذ           

 .  المصشٔخ كب  ل ؾصُى ع ّ رةشٕشح الذخُى لهساضّ 

 . الذَلٓ  فٓ مغبس ششو الشٕصالشسمٓ االسزقجبى  -

 

  : انًزاسالت وتأكيد انًشاركة :: انًزاسالت وتأكيد انًشاركة :  تاسعًاتاسعًا

رشسييل الييشدَد ثشييةن رةكٕييذ المشييبسكخ إلييّ مىرمييخ الامييل الاشثٕييخ فييّ مُعييذ ال       

 ع ّ الاىُان الزبلّ : 10/4/2014ٔزغبَص  

 ** يُظًة انعًم انعزتية :

 عمٍُسٔخ مصش الاشثٕخ –القبٌشح  814ص . ة  –الذقّ  –مٕذان المسبؽخ  7

 00202 - 33362719/  721/  731 هاتف :

 00202 – 37484902 فاكس :

alo@alolabor.orgmail: -E 

orgrania@alolabor.  

mailto:alo@alolabor.org
mailto:rania@alolabor.org
mailto:rania@alolabor.org
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