
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورقت انمعهىماث األساسيت

 حـــــــىل 

 اننذوة انقىميت نمخططى انتشغيم

 فى ضىء األوضاع انعزبيت انزاهنت
 ( 5105سبتمبز / أيهىل  52 – 52عمان/ انممهكت األردنيت انهاشميت ،  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمـت انعمـم انعزبيـت

 

 انعزبيـت جامعت انذول
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 األساسيتورقت انمعهىماث 

 حـــــــىل 

 اننذوة انقىميت نمخططى انتشغيم

 ضىء األوضاع انعزبيت انزاهنتفى 

 ( 5105 أيهىل/  سبتمبز )

 

 

 تـقـذيـــم :

ٍَااالشك االشأناأشيُشالاااليالشأىبحااتنوشي االويشتبخاا اشيٗى٘يااال ش  اا شأىبَْناا شأااٚششش

تاا٘أن شأاا عشأىةَااوشٗأىواا شٍااِشت ااالاٌشٍةاا ك شأىل الىاا ش ششش ٖاا  شيغياااشأىاا ٗهشأىة  ناا شش

 أعيٚشٍة ك شأىل الىا شعياٚشٍواب٘ٙشألااالىنٌشأى ةنوان شششششششتوب ظىَْ ق شأىة  ن شٍالزأىيشأال

أٚشأىةالىٌشٗذىالشىةقا يِشٍاِشأىا،ٍِش شٗ ٘اأش االعش  الىا شأىحالال شٗتا ي ٚشأىب ا  ش ششششششششششش

ٚشىإل قاال شعياٚشٍةا هششششأ عشأىةَوشأىبٚشيبٌشت٘أن ٕالشسْ٘ياًلشغن شمالأن شتباششتنثشٍالزأىي

 ش0252%شيٗشيم ا شايانً شتباٚشّٖاليا ششششش5.41ٗأىذٙشيقا اش ْوا٘ششششعيٚشتالىٔشأىل الى شأىةالً

أأّاأشيَنااِشيُشّقاا اشش يثاا شأىبتناا أ شٗألٗضااالبشأىة  ناا شأل ناا  ششإىااٚشذىاالشٗإذأشيضاا ْال

شأات االبشٍةا هششش-أاٚشأىة يا شٍاِشأىا ٗهشأىة  نا  شششششششأىو ي ا ششأىلنالّاال ششأٚشغنال تق ي ًأشيٗىناًلش

أىواالك شإىاٚشٍاالشششش% شٗاا شيخاوشأاٚش ةا ششششش54إىٚشيم ا شٍاِشششش0255أىل الى شأٚشّٖالي ش

 شألٍاا شأىااذٙشش%شأااٚش ةاا شأىاا ٗهشذأ شأىلاا ٗ شأى ال اا ششش12%ش51ٗيباا أٗبش اانِشش

ا ا ششتوالع شعيٚشاأعشت ةنوشأىجٖ٘دشأىبَْ٘ي شٗتةلئ شٍ٘أادشتَ٘يين شٗأسب َالاأ شيب يا

ششش4عَوشا ي  ب٘ىن شأ عشىأكابخالدأ شأىة  ن ش

ٗ ا عٌشششىبٖال شٗتلذىٖالشٍْلَ شأىةَوشأىة  نا شذأىجٖ٘دشأىبٚش شٗأّ  ااًلشٍَالشتق ًشمالّي

 شأاٚشإااالاشٍْلٍ٘ا شأىةَاوشأىة  اٚششششششٍب٘أ وشٍِشألٍالّا شأىةالٍا شىجالٍةا شأىا ٗهشأىة  نا ششششش

ىونالساال شأىبحاتنوش ٖا  ش يامشأىَ،يا شششششششأىَحب ك شٍِشياوش انالغ شإااالاشع  اٚش االٍوشششش

ٍِشأ عشأىةَوشٗ  ا شٍةا هشأىل الىا شإىاٚشأىْخانشٍاعشّٖاليا شأىةقا شأىة  اٚشىيبحاتنوششششششششششش

ٔشٗأىاذٙشع ضابٔشٍْلَا شأىةَاوشأىة  نا ششششششش0202إىاٚششش0252أىََب شٍِش أىقَا شششٗأعبَ تا

ٔشش0225أىة  ن شأكابخالدي شٗأىبَْ٘ي شٗأكابَالعن شأٚشدٗاتٖاالشألٗىاٚش الىن٘يايشششش شٗيم تا

ش02554َ شأى الّن شأٚش  ًشأىحنخشأىق
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شششأهذاف اننذوة :

ش-تٖ  شأىْ ٗ شإىٚش6

عيٚشٍة ك شأىبحتنوشٗأىل الىا شأاٚشششأى إْٔ شآث شأىبتن أ شأىة  ن ششأىبة  شعيٚ -5

 أى ٗهشأىة  ن 4

حااا ٗبشأااٚشأت الذٕااالش ااا هشششأإلااا أ أ شأىباااٚشتااٌشأت الذٕااالشيٗشأىشششأى٘ااا٘ شعيااٚششش -0

ٍااِشياااوشدعااٌشسنالسااال شأىبحااتنوشششبجالاااال شأىحااةلن شأىة  ناا ششتٗأكشأكّب الضااال 

ٔش ّواا٘شأإل اا بشأىوقنقااٚشٗأىة أىاا شأكابَالعناا شٗتاا٘أن شأاا عشششششٗتة،ياا،شأىب٘ااا

 شأىةَوشٍٗ٘أاٖ شٍحالموشأىل الى شٗأى ق 4

ن التٖالشأى٘اْنا شٍاعشأىبخاْننششششخاْشأىبأمن شعياٚشأىا ٗهشأىة  نا شىب٘أنامشٍٗ٘أ ٍا شتششششش -5

تْ ناذًأشىقا أاأ شألاٖا، شأى ساب٘اي شىيَْلَاا شششششش0224أىة  اٚشأىَةناالاٙشىيَٖاِشششش

مّ٘ٔشيدأ شٗىت شٍحب م شأٚش ْال شا٘أع ش نالّال شسا٘ شأىةَاوشٗمَ اةنا شيسالسان ششششش

 4أىبحتنوأٚش

تلالدهشأى ل أ شٗأىبجالا شأى أة  ش نِشأىَحالامنِشٍاِش ا هشعا ٗلشىيبجاالا ششششش -.

تاا٘هش   ٖااالشٗسنالسااالتٖالشأى٘اْناا شىاا عٌشأىبحااتنوشٗأىواا شٍااِششششششأىْالاواا شىياا ٗهشش

 أىل الى شكسنَالشدٗهشأى  نعشأىة  ٚش4

ىَب يلااال شأىبواا٘ك شششاتواابجنش إيجااالدشآىنااال شا ياا  شىخاانالغ شسنالسااال شتحااتنوشش -1

أىباٚشأ ضابٖالشأىب ا٘اأ شٗأى ا٘اأ شششششش أكابخالدي شٗأكابَالعن شأىة  نا شأىج يا  شش

 أىحةلن شأل ن  4

 انمحاور انزئيسيت نهنذوة : 

 4 الىبَْن شأكابخالدي شٗأكابَالعن الاليالشأىبحتنوشٗع ابٖالش -5

 ٗآثالإالشعيٚشأىبحتنوشٗأىل الى 4شأى إْٔ أىَبتن أ شأىة  ن ش -0

 4ٍٗب يلال شأىبق ًشأٚشأّجالزٓشأىةق شأىة  ٚشىيبحتنو -5

 4ٗأىو شٍِشأىل الى شتجالا شا  ي شّالاو شأٚشت٘أن شأ عشأىةَو -.

 :  اننذوةانمشاركىن فى 

أىبحاااتنوشٍاااِشأىجٖاااال شششٍٗوااائ٘ىٚشٚ ااايحاااالاكشأاااٚشيعَاااالهشٕاااذٓشأىْااا ٗ شٍ  ش -

ّبااال ششأإلااا أ شلٗألاٖاا، شٗأىَنالتاااشأىَةْناا ش الىبحااتنوشأااٚشأىاا ٗهشأىة  ناا ششششششش

إضالأ شإىٚشأىَْلَال شٗأىٖنئال شأىة  ن شٗأى ٗىن شذأ شأىة ا ش َ٘ض٘بشش أى  ث 

 أىْ ٗ 4

 ٗأى،اأع شىيل دشأىة  ن 4أكتوالدشأىةالًشىت  شأىبجالا شٗأىخْالع ش -

 أكتوالدشأى ٗىيشىْقال ال شأىةَالهشأىة  4 -

 ٍْلَ شأىةَوشأى ٗىن 4 -
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 أكسن٘أ4 -

 أىَنباشأإلاينَيشى توالدشأى ٗىٚشىيْقال ال ش/شألادُ -

 4ٗأىبَْن شاليالشأىبحتنولٍجَ٘ع شٍِشأى ل أ شأىَ بخنِش ق -

شش: أسهىب انتنفيذ

 أىْ ٗ شى ل أ شٍب خخن4ِع لشٍْٗالاح شيٗاأ شأىةَوشأى ةنون شىَوالٗاش -

ع لشتجالا شا  ي شّالاو شأاٚشتا٘أن شأا عشأىةَاوشىةا دشٍاِشٍَ ياٚشأىا ٗهششششششششش -

 أىَحالام 4

شٍْخ شت٘أاشٍ ب٘ت 4شش -

ششش: انمنظمت نهنذوة انجهت

 أكابخالدي شٗأىة اال شاالٍة شأى ٗهشأىة  ن /شأىق البشأكابخالدٙ/شإدأا شأى اأسال  -

 إدأا شأىبَْن شأىلح ي شٗأىبحتنوش-ٍْلَ شأىةَوشأىة  ن ش -

شش: مكان وسمان عقذ اننذوة

ماا أُٗش اا زأشعَااالُشلسااة شأىت أاا شششششأااٚشأْاا  ششش0250شييياا٘هش/ساالبَل ش02ش–ش01 -
 دٗكاش الٍوشأإلأ الاشٗأىل أةا(ش503 د شأىََْ٘بشىيَْلَ ش أىَ

 0096265504430 هاتــــف :

 0096265504433 فاكــــس :

    salem.hourani@ihg.com البريد االلكتروني :

 

 :  عنىان انمزاسالث

 (: إدارة التنميت البشريت والتشغيل - ** منظمت العمل العربيت  ) مكتب العمل العربي

 00202 - 33362719/  721/  731 هاتــــف :

 00202 – 37484902 س :ــــكفا

   alo@alolabor.org البريد االلكتروني :

   www.alolabor.org موقع المنظمت علي شبكت اإلنترنت :

******* 

  مصطفي عبد الستارمحمد شريف /  
 هدى + محمد/  ط
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