مىظمت انعمم انعربيت

جامعت انذول انعربيـت

انىتائج وانتىصياث
انىذوة انقىميت نمخططي انتشغيم في ضىء األوضاع انعربيت انراهىت
( عمان  /انممهكت األردويت انهاشميت )5105/9/52 – 52 ،

أوالً  :تقذيـــم :

إهطالقاً من الجٌَد الرْ ذثرلٌا موظمح العمل العستٔح  ،فْ إطاز موظَمح العمل العستْ
المشرسك  ،من أجل صٔاغح إطاز عستْ شامل لعٔاظاخ الرشغٔل تٌدف إٓجااد المصٓاد مان
فسص العمل ٍخفض معدل الثطالح إلِ الوصف مع هٌآاح العداد العستاْ لغرشاغٔل الارّ تادأ
عام ٍٓ 2202مرد حرِ عام ٍ ، 2222الرّ عسضري موظمح العمل العستٔح ٍاعرمدذي الدمح
العستٔااح الرومَٓااح االقرصااادٓح ٍاالجرماعٔااح فااْ دٍزذٌااا اكٍلااِ تال َٓااد ٍ ، 2229أكدذااي
الدمااح الناهٔااح فااْ شااسم الشاأ  ، 2200قامااد موظمااح العماال العستٔاح تالرعاااٍم مااع الدطااا
االقرصااادّ لجام عااح الاادٍل العستٔااح تعدااد الواادٍج الدَمٔااح لم ططااْ الرشااغٔل فااْ ضااَ
اكٍضااا العستٔــااـح الساًوـــااـح فااْ الممغ ااح اكزدهٔااح الٌاشاامٔح خااالل الفرااسج ماان -25
ٍ 2202/9/26ذلك تٌدف -:
 الرعسف عغاِ آثااز الرغٔاساخ العستٔاح الساًواح عغاِ أٍضاا الرشاغٔل ٍالثطالاح فاْالدٍل العستٔح .
 الَقَف عغِ اإلجسا اخ الرْ ذم اذ اذًا خالل االهرفاضاخ ٍاالحرجاجاخ الشاعثٔحالعستٔح من أجل دعام ظٔاظااخ الرشاغٔل ٍ ،ذاَفٔس فاسص العمال ٍمَاجٌاح مشااكل
الثطالح ٍالفدس .
 ذثادل ال ثساخ ٍالرجازب السائدج تٔن المشازكٔن مان خاالل عاس همااذن هاج احكطااساف اإلهرااان النالثااح فااْ مجااال ظٔاظاااخ دعاام الرشااغٔل ٍال ااد ماان الثطالااح
ٍخاصح دٍل الستٔع العستْ .

ثاوياً  :االفتتـــــــاح :
ذواٍلد جغعح االفرراح ما ٓغْ -:
-0

-

كغمح معالْ العٔد  /أحمد م مد لدمام – المدٓس العام لموظمح العمال العستٔاح ألداًاا
الَشٓس المفَ العٔد  /م مد شسٓف – مدٓس إدازج الرومٔح الثشسٓح ٍالرشغٔل ٍقاد
ذواٍلاد ال غمااح تعاد الرسحٔااة تال اضاسٓن ٍفااْ مدادمرٌم معااالْ الادكرَز  /عاااطف
عضٔثاخ ٍشٓس العمل تالممغ ح اكزدهٔح الٌاشمٔح ما ٓغْ -:
الفدس ٍعالقري تالرومٔح ٍالرشغٔل .
دٍز موظمح العمل العستٔح فْ ذأشٔسم اطس الثطالح .
دٍز الموشأخ الصغٔسج ٍالمرَظطح فْ دعم الرشغٔل .
اكٍضا الساًوح لغدٍل العستٔح ٍأثسًا عغِ الرشغٔل ٍالثطالح .
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 الرموْ عغِ ال ضَز تالرَصل كفضل الورائج ٍالرَصٔاخ . -2كغمح الاَشٓس المفاَ العأد الادكرَز /ثاامس م ماَد العااهْ مادٓس إدازج الدزاظااخ
ٍالعالقاااخ االقرصااادٓح فااِ اكماهااح العامااح لجامعااح الاادٍل العستٔااح جااا فٌٔااا ذأكٔااد
الرَاصاال ٍالرعاااٍم تاأن االماهااح العامااح لجامعااح الاادٍل العستٔااح ٍم ظعاااخ العماال
العستِ المشرسك فاِ مدادمرٌا موظماح العمال العستٔاح ٍدعاِ ام ذسكاص الوادٍج عغاِ
ذواٍل الدضآا العستٔح االقرصاادٓح ٍاالجرماعٔاح ت ال جاسأج ٍذدادم مدرسحااخ ٍازا
لوأخرًا تعٔن االعرثاز لَقف الرصآد الٌائال فاِ أعاداد العااطغٔن عان العمال ٍاشااز
الِ ام م اٍز العمل الراِ ذروااٍل اًمٔاح الرعااٍم العستاِ فاِ ذاَفٔس فاسص العمال
ٍالمَا مح تٔن م سجااخ الرعغأم ٍاحرٔاجااخ ظاَع العمال ٍالعداد العستاِ لغرشاغٔل
ٍقااسازاخ الدمااح العستٔااح الرومَٓااح االقرصااادٓح ٍاالجرماعٔااح فااِ دٍزذٌٔااا االٍلااِ
ٍالناهٔح ٍغٔس ذلك من االٍزاع الٌامح ٍأكدعغِ اًمٔح ما ظٔصادز عان الوادٍج مان
ذَصٔاخ ل دمح أمروا العستٔح.
 -3كغمح معالْ الدكرَز عااطف عضأثاخ ٍشٓاس العمال  /الممغ اح اكزدهٔاح الٌاشامٔح
الداًا عطَفح العأد حماادج اتاَ هجماح االمأن العاام لغاَشازج جاا فٌٔاا هانمن عالٔاا
جٌَد موظمح العمل العستٔح فِ عدد ًرى الودٍج الدَمٔح الٌامح ًٍِ ذث ث فاِ ًارى
المسحغح الدقٔداح قضاآا الرشاغٔل ٍال اد مان الثطالاح ٍتمشاازكح كثٔاسج مان ٍشازاخ
العماال العستٔااح ٍموظماااخ اصا اب العماال ٍالعمااال فٌاارى الدضاأح اصااث د الشااغل
الشاغل لوا جمٔعا ٍالتد ام ذجد ال غَل ال فٔغح لراَفٔس فاسص عمال مجصٓاح ٍذعاالج
تعجالح قضٔح المَا مح تٔن م سجاخ الردزٓة ٍالرعغٔم المٌوِ ٍالردوِ ٍإحرٔاجااخ
ظَع العمل ٍاضااف ٍه ان اذ هعغال عغاِ الرَصأاخ الراِ ظرصادزًا ًارى الوادٍج
ه سز اظرعداد االزدم الحرضام اُ عمل عستاِ ٌٓادف الاِ شٓاادج فاسص الرعااٍم
ٍذثادل ال ثساخ لما فٔي مصغ ح الجمٔع .

ثانثاً  :انمشاركـــىن :

شازك فْ أعمال ًرى الودٍج( )58مشازكاً من م ططاْ ٍمعاوَلْ الرشاغٔل فاْ ٍشازخ
العمل العستٔح اكذٔح (االزدم ٍالث سٓن ٍذَهط ٍالجصائس ٍالعاعَدٓح ٍالعاساع ٍظـــاـغطوح
عمــــاااـام ٍ فغعــاااـطٔن ٍ قطاااس ٍ ال َٓاااد ٍ لثوــــاااـام ٍ لٔثٔـــاااـا ٍمصــــسٍالٔـــــاااـمن)
ٍممنغٔن عن موظماخ أص اب اكعمال ٍموظماخ العمال تاإلضافح إلِ الموظماخ العستٔح
ٍالدٍلٔح ذاخ العالقح فضالً عـــن ممنــــل االذ ـــاد الدٍلْ لوداتاخ العمال العسب

( مرفق قائمت بأسماء انمشاركيه )
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رابعاً  :أوراق انعمم :
أ -قدم لغودٍج أٍزاع عمل من العادج ال ثسا المر صصأن هَقشاد عغاِ مادُ ٓاَمْ
عمل الودٍج ٍعغِ الو َ الرالْ -:
 " -0دور مخططــــــي انتشــغيم فـــــــي تحذيــذ م ــــــاالث فـــــرص انعــــمم" ٍقاادمٌا
العٔد المٌودض /أحمد مصطفْ – الممغ ح اكزدهٔح الٌاشمٔح .
 -2دور مــــكاتب انتشغيــــــم فــــــي انحـــــذ مـــــه انبطانــت وســبم تطىيرهــا" ٍقاادمٌا
العٔد  /حمادج أتَ هجمح – الممغ ح اكزدهٔح الٌاشمٔح .
 " -3متطهباث تطىير مىظىمت انتذريب انتقىي وانمهىـي " ٍقادمٌا الادكرَز  /إتاسأًم
الشافْ – الممغ ح العستٔح الععَدٓح .
 -4أهميـــــت انتعـــــاون انعربــي فــي تــىفير فــرص انعمــم وانحــذ مــه انبطانــت ٍقاادمٌا
الدكرَز  /زضا قَٓعح – الجمٌَزٓح الرَهعٔح .
 -5أهمـــــــيت انمىاءمــــــت بـــيه مخرجـــاث انتعهـــيم واوتياجـــاث ســـىق انعمـــم ٍقااادمٌا
الدكرَز  /م مد عثد الشفٔع – جمٌَزٓح مصس العستٔح .
 -6إوعكـــــــاس انثــــــىراث واالوت اجـــاث انشـــعبيت عهـــا قلـــايا انتشـــغيم ٍقااادمٌا
الدكرَز  /تٌجد أتَ الوصس – جمٌَزٓح مصس العستٔح .
 -7االوت اجــاث انعربيــت وانعذانــت االجتماعيــت ٍقاادمٌا الاادكرَز  /ف ا اد الصااالحْ –
الجمٌَزٓح الٔمؤح .
 " -8انعقـــــذ انعربــــــي نهتشغـــــــيم ودور مىظمــــــت انعمـــــــم انعربيــــــت ٍقــااـدمٌا
العاأد  /م مااد شااسٓف– ماادٓس إدازج الرومٔااح الثشااسٓح ٍالرشااغٔل – موظمااح العماال
العستٔح .
ب -كما قدمد لغودٍج عدج ذجازب هاج ح ٍكما ٓغْ -:
 ظااغطوح عمااام ألداًااا العاأد/خالد حمااد السٍاحااْ – الماادٓس العااام المعاااعد تااَشازجالدَُ العامغح.
 إذ اد هداتاخ عمال مصس ألداًا العٔد /الععٔد عطٔح الودٔة. كما ذم ذعغٔم ذجازب قطسٓح من كل من العساع  ،ذَهط ،فغعطٔن ،االذ اد الادٍلْلوداتاخ العمال العسب ٍعمال لثوام .
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خامساً  :انىتائج وانتىصياث :
عغاااِ ضاااَ العاااسٍ الراااْ ذدااادم تٌاااا العاااادج ال ثاااسا ٍالمواقشااااخ الراااْ ذغرٌاااا مااان
المشازكٔن ذم الرَصل إلِ الرَصٔاخ ٍالورائج الرالٔح -:
-0

-2

-3

-4

-5

دعَج الدٍل العستٔح لدعم جٌَد موظمح العمل العستٔح فاْ ذوفٔار المشاسٍعاخ الراْ
ذداادمد تٌااا لغدمااح الرومَٓااح :االقرصااادٓح ٍاالجرماعٔااح اكٍلااِ ( ال َٓااد )2229 ،
ٍالناهٔح تشسم الشٔ ٍ 2200المرمنغح فاْ الثسهاامج المر امال لادعم الرشاغٔل ٍال اد
ماان الثطالااح ٍٍثٔدااح العدااد العستااْ لغرشااغٔل ماان حٔااث االعرماااد ٍالرغطٔااح المالٔااح
ٍال ثساخ الثشسٓح .
دعَج الدٍل العستٔاح لمَا ماح ذصاؤفاذٌا الَطؤاح ماع الرصاؤف العستاْ المعٔاازّ
لغمٌن ٍ 2228العمل تي ٍمَافاج موظماح العمال العستٔاح تطغثااخ الر ادٓث لرم ٔوٌاا
من ذطَٓس ٍذ دٓث ٍثٔدح الرصؤف .
دعَج الدٍل العستٔح لغعمل تاكًداف الاَازدج فاْ ٍثٔداح " العداد العستاْ لغرشاغٔل "
ٍذلااك تأذثااا جمغااح ماان العٔاظاااخ ٍذوفٔاار عاادد ماان اإلجااسا اخ المسذثطااح تٌااا ماان
خالل :
 دعم جٌَد الدطا ال اص فْ مجال الرومٔح ٍالرشجٔع عغِ ذطَٓس الدطاغٔس السظمْ لٔودمج فْ الدطا الوظاامْ خاصاح تعاد ذساجاع دٍز الدٍلاح
فْ ذَلٔد فسص العمل تالدٍل العستٔح خالل العددٓن اكخٔسٓن .
 العمل عغِ شٓادج معدالخ همَ اإلهراجٔح فْ الدٍل العستٔح. زفع معرَُ الردزٓة ٍالرعغٔم المٌوْ ٍالردوْ فْ جمٔع المجااالخ تماا فاْذلااك الموااااًج الرستَٓاااح ٍهَعٔاااح الماادزتٔن ٍإم اهااااخ المساكاااص الردزٓثٔاااح
ٍاالًرمام تندافح العمل .
 العمل ما أم ن عغاِ شٓاادج حجام االظارنمازاخ العستٔاح الثٔؤاح فاْ الاَطنالعستااْ ٍذَجٌٌٔ اا إلااِ مشااازٓع ٍطؤااح ٍعستٔااح كنٔفااح العمالااح لغ ااد ماان
الثطالح .
حث الدٍل العستٔح لرعدٓل ٍذَفٔل ذشسٓعاذٌا لررواظة مع المٌام المرطَزج لم اذاة
الرشغٔل ٍلررماشاْ ماع اذجاًااخ ذوظأم الرشاغٔل عغاِ المعارَٓٔن العستاْ ٍالادٍلْ
ٍالرصدٓل عغِ االذفاقٔاخ ٍالرَصٔاخ العستٔح ذاخ العالقح تالرشغٔل ٍذفعٔغٌا .
دعم ٍذطَٓس مٌام ٍأدٍاخ عمل م اذة الرشغٔل ٍذطَٓس ٍظائفٌا ٍذ دٓث ٍظاائل
عمغٌا ٍاالزذدا تأدائٌا من خالل -:
 ذدعٔم م اذة الرشغٔل ( االظار دام) تاالمَازد الثشاسٓح الراْ ذغطاْ المٌاامالم ددج لرغك الم اذة.
 ذَفٔس ذدزٓة معرمس لغعامغٔن ٓعرٌدف الردزٓة الر َٓغِ تصفح أظاظٔح .5

 ذ دٔل اهرشاز أٍظع لم اذة الرشغٔل حعة حاجح طالثْ العمال ٍالدطاعااخاالقرصادٓح ٍكنافح ذَشٓعٌم فْ م رغف مواطل الثالد .
 -6إعداد ٍصٔاغح خطط ٍتسامج ذشغٔل ٍطؤح تاذثا موٌج الر طٔط الدطاعِ ذرَا م
مااع المرغٔااساخ االقرصااادٓح ٍالر ااَالخ العٔاظاأح ٍالرطااَزاخ المجرمعٔااح الظاأما
االحرجاجاخ الشعثٔح العستٔح االخٔسج تما ٓ دل العدالاح االجرماعٔاح ٍٓعاصش الرَجاي
ه َ اإلصالح ال دٔدْ.
 -7دعاام العالقااح الرفاعغٔااح تاأن الم ظعاااخ اإلهراجٔااح ٍالم ظعاااخ الردزٓثٔااح ٍ ،توااا
جعَز من الندح تٔوٌا ذدعمٌا ال دماخ المٌؤح المرثادلح.
 -8ذطَٓس أهظمح الرَجٔي ٍاإلزشاد المٌوْ داخل الم ظعاخ الرعغٔمٔاح ٍخازجٌاا ٍفاْ
م اذااة الرشااغٔل تمااا ٓساعااْ قاادزاخ اكفااساد ٍاظاارعداداذٌم ٍمٔااَلٌم ماان جٌااح ،
ٍمرطغثاخ ٍحاجٔاخ ظَع العمل من جٌح أخسُ .
 -9العماال عغااِ ذَجٔااي عمغٔاااخ االظاارنماز ه ااَ المشااازٓع الرااْ ذ داال ذومٔااح الرشااغٔل
ٍذَفٔس فسص العمل .
 -02االظارفادج مان الاادٍز المرواامْ لم ظعااخ المجرمااع المادهْ فاْ خدمااح قضاآا ظااَع
العمل ٍموٌا الردزٓة ٍالرشغٔل لغثاحنٔن عن عمل.
 -00دعام الم ظعاااخ الصااغسُ ٍالصاغٔسج ٍالمرَظااطح ٍذٔعاأس عمغٔااخ االئرمااام ماان
خااالل ٍضااع ٍظااائل ذمَٓاال مسهااح ٍحااَافص مواظااثح ذرماشااْ مااع خصَصاأاخ ًاارا
الوَ من الم ظعاخ .
 -02حث الدٍل العستٔح عغِ ذعٌٔل ذودل اكٓدّ العامغح العستٔح فٔما تٔوٌا تاعرثازى مان
أٍلِ الدضآا الرْ ذواٍلٌا الرعاٍم العستْ فاْ مجاال ذاَفٔس فاسص الرشاغٔل ٍال اد
من مش غح الثطالح .
 -03دعم جٌَد ٍدٍز موظمح العمل العستٔح لرفعٔل الرعاٍم العستْ لدعم الرشغٔل ٍال د
ماان الثطالااح ٍ ،االظاارفادج ماان ٍثٔدااح انعقــذ انعربــي نهتشــغيم ٍتسهامجااي الروفٔاارّ
ٍمراتعح اعرمادى ٍطؤاً ٍذطثٔل ما ذضموي من الرصاماخ .
ٓ -04عجل المشازكَم ش سًم لغممغ ح االزدهٔح الٌاشمٔح ممنغاح تاَشازج العمال ٍغسفاح
صواعح االزدم ٍاذ اد هداتاخ عمال االزدم لما قدمَى من ذعأٌالخ ٍاالظرضاافح
ال سٓمح كعمال الودٍج ٍالمشازكٔن فٔي.
ٓ -05رَجي المشازكَم تالش س ٍالرددٓس إلِ معالْ العٔد الدكرَز  /هثٔل العستْ اكمأن
العام لجامعح الدٍل العستٔح ٍمعالْ العٔد  /أحمد م مد لدمام المدٓس العام لموظمح
العماال العستٔااح لعدااد ٍذوظاأم ًاارى الواادٍج الدَمٔااح الٌامااح ٍٓغرومااَم فسصااح اهرٌائٌااا
لدعَج أطساف اإلهران النالثح فْ الاَطن العستاْ إلاِ مَاصاغح دعمٌاا ٍم اشزذٌاا
لجٌَد م ظعاخ العمل العستْ المشارسك ٍفاْ مددمراي موظماح العمال العستٔاح تماا
ٓم وٌا من أدا معوَلٔاذٌا الدَمٔاح ٍذعصٓاص ذثاادل الرجاازب ٍال ثاساخ تأن الادٍل
العستٔح .
***
م مد شسٓف
طـ  /عثد الموعم  +م مد
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