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 لخقزٍز الخخامٌ والخوصَاثا

 حول  الوطىَت لىدوةل

 "" المظاواة فٌ االجور 

 (( 2012طبخمبز / أٍلول  22 – 22)) عمان ، 

 

 :م ــدٍـقـأواًل : ح

 

الجمينعُيي  ل رهؽييل عيعييل ربيين    فييٍ اؼيينف ذ مُيي  لعمييا اربييي  اربة ييٍ ا ة اف  ار ينَيي  ا    

حيىل   ارىؼ ُي   عقدت ار يدو   ،    االذ ن  اربن  ر قن نت عينل االف ن  و نرمبنون لع ،2012

 "المظاواة فٌ االجور " 

نقن نت اربينل فٍ ارييعع  االف نُ  ارهنشيُ   نالظينف   لشنفكًن َيثعىن   48حعة ار دو  

خيلل   ج ُمن ت ار دو  فٍ ف دق عقد.   ليثعُن عن وزاف  اربي  وغةف  ص نع  االف ن  ةرً

 .   2012سبميبة / أَعىل  27 - 26ارممة  لن 

 

 : : حفل االفخخاح  ثاوًَا

 

سيبميبة /   25 اريىافي     االف بين  لن صبنح َى   اربنشة  دأ حم  االفممنح فٍ ارسنع  

 واشمي  ععً كعينت رع  لن :   2012أَعىل 

 

  معععاسن المعاٍ عععت   رتعععَض االح عععا  الععععا  لىقابعععاث عمعععال /  االطعععخا  طععععا ة

 االر ن. 

   فخ عععٌ اليربَعععز عسعععو ميلعععض ا ارة  زفعععت صعععىاعت  /  طععععا ة المسىعععدص

 ر ن .   اال

  خلَل أبو خزمت  مدٍز ا ارة ال ماٍت االجخماعَعت وعقاعاث   /  االطخا  طعا ة

المععدٍز العععا  لمىظمععت عععه معععالٌ االطععخا / أحمععد م مععد لقمععان   وَابععتالعمععل 

 . العمل العزبَت 

 االطععخا / حمععا ة أبععو ويمععت االمععَه العععا  لععوسراة العمععل فععٌ الممل ععت    طعععا ة

 . االر وَت الساشمَت 
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 : طَز أعمال الىدوة : ًا ثالث

 

  حىل لسنوا  االجىف ل نظة   حَدر رشَد . فُهن  قد :  االوليجلظت العمل

اٍمععان /  الععدوخورة، ذييةأا اعييينل ايي س ار عسيي   فييٍ  يي   رُيي  أسييىاق اربييي  

 .  الخم َه االاخصا ً بوسارة العمل باالر نالع ور رتَض اظم 

 

 ار يىاف االجميينعٍ     / ماسن ععو ة   االطخا : ذ نول فُهن  لظت العمل الثاوَتج

 ةاالطعخا  ، ذةأا اعينل اي س ار عسي     و وفس فٍ ذ قُ  اريسنوا  فٍ االجىف 

 باوَز مه وقابت الىقل اليوً . طعا  / 

 حعععول   األطعععخا / خلَعععل أبعععو خزمعععت ذ يييدال خلرهييين  ت :ثعععجلظعععت العمعععل الثال 

/  االطعخا ة  . ذيةأا اعيينل اي س ار عسي       االجىف فيٍ لبينَُة اربيي  اربة ُي      

 العشا  مه  زفت صىاعت اربد . مَظز 

 وف اذمنقُينت    أحمعد الوعواب ت   العدوخور /  فُهين   ذ نول:  جلظت العمل الزابعت 

أعينل ا س ار عسي   . ذةأا   اربي  ار ينعُ  فٍ ذ قُ  اريسنوا  فٍ االجىف 

  االطخا  / عبد اهلل اليبور رتَض اظم الخفخَش بوسارة العمل االر وَت . 

 ٍوطععإ يلَععاص  / الععدوخور   االطععخا  خلرهيين ذ يينول:  لظععت العمععل الخامظععت ج   

ايي س ار عسييل  . ذييةأا اعييينل  اريسيينوا  فييٍ االجييىف  ييُن ارمشييةَع وارمؽبُيي     

 المسىدطت / وظزٍه المواابت مه وقابت البىاء . 

  ع وفعت االطعخا  / حمعا ة أبعو ويمعت      ذ ينول خلرهين   :    الظا طتالعمل  جعس

ف  اربي  فٍ ذ قُ  اريسنوا  فٍ االجىف . ذةأا اعينل ا س  وف و رُنت وزا

  االطخا ة / بوزى م مد الظلمان مه وقابت الصىاعاث الرذاتَت ار عسل 

   عقييدت خلرهيين نييدو  حىافَيي  حييىل  وف ل  ييينت     :  جلظععا العمععل الظععابعت

سييبن   االسييمن  راصيي نا االعييينل واربييينل فييٍ ذ قُيي  اريسيينوا  فييٍ االجييىف 

ذيةأا اعيينل اي س ار عسيل     ،  ا ممثق عه اح عا  وقابعاث العمعال   ماسن المعاٍ 

 .االطخا ة / مزفج عبد ال زٍم مه وقابت الرشل والىظَج 

 

 و بد عةض أوفاق اربي  واالسمينع ةرً لداخلت ول نقشنت ار عىف اريميُي  

حععم الخوصععل يلععي ااععزار الخوصععَاث      نرمهصييو وارعميين   فييٍ لىظييىع ار ييدو     

 ت: االحَ
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 عى  االذ ن  اربن  ر قن نت اربينل رمش ُع وذ مُ  اربينل رلنهةاغ فٍ اربي  ار قن ٍ  .1

رييدعا ارم  ييُا ار قيين ٍ وزَيين   قدفذييل وقىذييل ععييً ارمميينوض ار ييينعٍ ععييً لسييمىي    

اري شيي ت وارقؽنعيينت االقمصيين َ  وععييً اريسييمىي ارييىؼ ٍ خنصيي  فييٍ ل يينل ار ييد    

 اال نً رلجىف . 

  رم قُ  ذيعُن أفع  ريشنفك  اريةأ  فٍ ارم  ُا ار قن ٍ  عنف   عى  ار قن نت اربينرُ .2

لسييمىَنذل ،وذب ييٍ ار قييىق ار ينخُيي  ارهنصيي   هيين ال يين  ذقييدَا اريؽنرييا واريمنوظيينت  

 ار ينعُ  ولىاجه  أٌ ذيُُ  سعبٍ ظدان  سبا ار ىع . 

 ُيي  ارمصييدَ  ععييً اذمنقُيينت اربييي  اربة ُيي  واردورُيي  ، وذمبُيي  اذمنقُيينت اربييي  اربة    .3

اريصن ق ععُهن خنص  ذعي  اريمبعقي   نريمنوظينت ار ينعُي  وحةَي  ارم  يُا  ايُي         

 ر  فٍ ذؽىَة ارمشةَبنت واسمقةاف فٍ االجىف وخمط حد  ار  اعينت االجمينعُي    

 وحينَ  اربينل  وٌ االجىف اري همع  . 

4.       ً  ذمبُ   وف لؤسسنت ار ىاف االجمينعٍ وارع ينن ارثللُي  فيٍ سُنسي  االجيىف وععي

ععيً  فاسينت ولبعىلينت    وجل ارم دَد ار د اال نً رلجىف ععً أن َعىن  ر  لب ًُن 

ص ُ   ، ذمينشيً وذعينرُا اريبُشي  وذ ميا كةالي  اربنلي  وأسيةذل وذ قي  اربيي           

 ارلخ  ر يُع اريىاؼ ُن . 

ذؽبُ  ذشةَبنت اربي   دون ذيُُ  وخنص  فٍ ل نل عي  اريةأ  ، وذىفُة ار ينَي    .5

 عنفُ  رهن . االجمينعُ  ار

اربي  ععً اقةاف نيين   رعيمنوظينت ار ينعُي  ععيً اريسيمىي ارقؽينعٍ وليد ل عي           .6

االذمنقُنت رمشي  جيُع اربيينل رلسيممن س لين االذمنقُينت ار ينعُي  وذ قُي  اريسينوا         

 ُن اص نا اربي  ، حمً ال َعىن خمط االجىف وسُع  رعي نفسل فٍ ارقؽنع ارىاحد 

 او ارسعع اريمينلع  . 

اَ يين  قنعييد  لبعىليينت ذيية ػ  ييُن االسييبنف واالجييىف وذسيينعد اؼييةا  اريمنوظييل          .7

 ار ينعُ  فٍ ارىصىل ةرً نمنخج اَ ن ُ  لمىازن  . 

جب  لبدأ اريسنوا  واالنصن  فٍ االجىف ظين ل نوف ارسُنسنت ارىؼ ُ  ارهنصي    .8

 . وارمشغُ   نسىاق اربي  رسُنسنت ارمممُش وارمدفَا وارمأاُ  

فيٍ  ارقؽنعنت ارمٍ ذعثة فُهن اريهنرمنت واالنمهنكنت اريمبعق   نريسينوا    ارمةكُ  ععً .9

االجىف خنص  لن قب  جهنز ذمميُش اربيي  ووظيع اريبنر ينت ارلزلي  رملفيٍ لبيدأ        

 ارميُُ  وعد  اريسنوا  . 

ارسييبٍ قييدف اريسييمؽنع ةرييً ذقعييُو ف ييى  االجييىف  ييُن ارةجيينل وار سيين  ،         .10

 صييىل ععييً فييةف عييي  فييٍ قؽنعيينت ار شيينغ   واربييي  ععييً ذيعييُن اريييةأ  ليين ار 
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االقمصن ٌ ارمٍ ذي ح اربنلعُن فُهن أجىفًا أععً لن غُةان ، ععً قدف لمعينفٍ  ليع   

 ارةجنل . 

اجةا  اردفاسنت واال  ينال واريسيىح اريُدانُي  ارهنصي   يىظيىع اريسينوا         .11

 فٍ االجىف وارهةو    منخج وذىصُنت واقبُ  لب ُي  ععيً لبؽُينت واقبُي  وحقُقُي      

 ذةاعٍ اريمغُةات واريبنَُة اربة ُ  واردورُ  . 

 

 وفٌ الخخا  :  

  األطععخا  احمععد م مععد لقمععان   ريبيينرٍ  نرشييعة وارمقييدَة   ذىجييل اريشيينفكىن فييٍ ار ييدو   

  اربة يٍ  ار ينَي  االجمينعُي   يعميا اربيي     ة اف وأسية    ي  ي  اربي  اربة ُ  ربن  اريدَة ار

ٍ   َن ارهنلييي  فيييٍ ل نقشييي  ارقعييين  ععيييً جهيييى اا اريميُييي             ، كييي ر  ارشيييعة وارمقيييدَة ريبييينر

ععييً فعنَمييل ارعةَييي   نرييععيي  االف نُيي  ارهنشيييُ  وزَيية اربييي    عععاطإ عسععَباث الععدوخور

فخييُا االذ يين  اربيين  ر قن يينت عييينل  للظععَد / مععاسن المعاٍ ععتالعييينل ار ييدو  ، كيي ر  ارشييعة 

 ينل ا س ار دو  . الن نح اعععً جهى اا اريب ور   االذ ن  واسة   االف ن 

 الىدوة أعمالوعلي  لك اخخخمج 

 2012طبخمبز  22عمان ، 

 راوَاخلَل /  
 راوَاط/ 


