
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 قىييت حىل ان ُدوةان

 " دور حفخيش انعًم في ححقيق انخىازٌ بيٍ

 االجخًاعيت "وانخًُيت االقخصاديت 
 (3172 انثاَي/ حشريٍ  َىفًبر  71 – 71 ،  شرو انشيخ )
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 يُظًـت انعًـم انعربيـت
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 انُدوة انقىييت حىل 

 في ححقيق انخىازٌ بيٍ" دور حفخيش انعًم 

 االجخًاعيت "وانخًُيت االقخصاديت 

 (3172 ثاَي/ حشريٍ  َىفًبر 71 – 71،  شرو انشيخ)

 

  حقـــديى :حقـــديى :أواًل : أواًل : 

إم إصدار الزشرٓعبد أٍ اللعبٓٔر ال رؤرْ ثلبرًب ٍال ٓزحمك هفعٌاب كاب لاق رمزارم ثبلزوفٔا       

رطجٔمٌااب رحمٔماابغ لل بٓااخ كاان إصاادارًب ج لٌاا ا الفعلااْ كامبكٌااب ج ٍردااد كاان ٓكااٌر  لااِ  فبلااخ 

ثرزد أًلٔخ الحبخخ إلِ أخٌسح رفزأ  العلاا الزاْ رزاَلِ كرالجاخ الزشارٓعبد العلبلٔاخ الزاْ         

ركزٌدف البٓخ شخص العبكا ٍرحكٔن شرٍط ٍظرٍف العلا ٍ الج رشًَبد ٍاخازالالد  

 سَق العلا .

ح هزٔدااخ إثاابر الكاالجٔخ لعَللااخ  رسآااد االًزلاابف ثزفزاأ  العلااا اااْ الكااوَاد اكخٔاار  ٍلااد  

االلزصااابت ٍرحرٓااار الزدااابرح الدٍلٔاااخ ٍرااادا ٔبد اكزكاااخ االلزصااابتٓخ العبللٔاااخ ٍالزطاااَراد    

الزموَلَخٔخ  لِ  بلق العلا ٍالزْ رلثلذ كظبًرًاب ثبلخصاَف ااْ رفابلق الجطبلاخ ٍاهزشابر       

االهزٌب اابد اكشاامبا الٌشااخ ٍأاار الولطٔااخ للزشاا ٔا ٍرَساار االلزصاابت أاار اللااوظق ٍرسآااد    

 ا .بلحمَق العل

ٍٓعااَت  ااا ًاا ا االًزلاابف ثااال شااظ لطجٔعااخ الَظاابش  اللَ َلااخ للفااز  العلااا ٍأًلٔزٌااب       

ٍرأثٔرارٌب الجبل خ  لِ كخزل  اكصعدح االخزلب ٔاخ كوٌاب ٍااللزصابتٓخ ج الان اللفارٍ  أم      

ٓماَم للفاز  العلاا تٍر ثابرز ااْ رحكأن شارٍط ٍظارٍف العلاا ٍرَسأر كظلاخ الحلبٓااخ            

خزلب ٔخ ٍرمرٓ  الحمَق اكسبسٔخ اْ العلا ٍرَأر اللوب  اللالشاق لالسازثلبر ٍالزشا ٔا    اال

 ٍرحمٔك الزَازم اْ الزولٔخ االخزلب ٔخ ٍااللزصبتٓخ ٍرأكٔن االسزمرار ٍالكلق االخزلب ْ.

ٍراق اكًلٔخ الجبل اخ لادٍر كفزشاْ العلاا اائم ٍالار الحابا ٓشأر إلاِ أم أخٌاسح رفزأ             

الجلدام رشمَ العدٓد كن الصعَثبد ٍاإلشمبالد الزْ رحد كن لدررٌب ٍرحَا  العلا اْ أالت

تٍم رلموٌب كن أتاء كٌبكٌب  لِ الَخي اللأكَا ال ّ روشدى كعابٓٔر العلاا العرثٔاخ ٍالدٍلٔاخ     

 ٍرشرٓعبد العلا .

ٍازِ ال رجمِ رشرٓعبد العلا اْ إطبرًب الوظرّ ٍرزحماك ال بٓاخ كان إصادارًب ااال ثاد        

كان كجابتا ٍلَا اد ج  لاب      يالزطجٔك الفعلْ كامبف هصَصٌب ٍاازراف كاب رزمالو  كن ضلبم 

أم ضااالبم اكااان الزطجٔاااك ٓاااؤتُ إلاااِ رحمٔاااك الزاااَازم ثااأن أًاااداف الزولٔاااخ االلزصااابتٓخ      

 االخزلب ٔخ ٍٓحمك الزولٔخ الشبكلخ ٍاللكزداكخ .    ٍ
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  األهـــداف :األهـــداف :ثاَيًا : ثاَيًا : 

ٍرحمٔااك الزااَازم ثاأن الزولٔااخ  الماابهَمالزعاارف  لااِ تٍر كفزشااْ العلااا اااْ رطجٔااك  -1

 .   االلزصبتٓخ ٍاالخزلب ٔخ

كوبلشااخ  ٔفٔااخ رفعٔااا تٍر رفزاأ  العلااا للوٌااَ  ثلٌبكااي اااْ ظااا كرالااخ الزحااَا      -2

 . االلزصبتّ لزحمٔك الزطجٔك الكلٔق للمبهَم

  اللبد العلا . اْ اسزمرارالَلبشْ لزفزٔ  العلا  الزأ ٔد  لِ الدٍر -3

 العلا تٍرح ثبلشما اللأكَا. رأتٓخ رفزٔ َلبد الزْ رحَا تٍم الزعرف  لِ اللع -4

ثشاأم رفزأ     1998( لكاوخ  19كمبرهخ الزشرٓعبد الوبا ح كر االرفبلٔخ العرثٔخ رلق ) -5

 العلا ج ٍرحدٓد كدُ االهكدبف ٍاالخزالف كعٌب . 

 رعسٓس تٍر الزوظٔلبد الومبثٔخ اْ ت ق أهشطخ رفزٔ  العلا . -6

 

  ::  انُدوةانُدوةيحاور يحاور ثانثًا : ثانثًا : 

تٍر رفزاااأ  العلااااا ٍاثاااارى اااااْ الزااااَازم ثاااأن الظاااارٍف االلزصاااابتٓخ  -1

 ٍكزطلجبد الحلبٓخ االخزلب ٔخ .

 .اللعبٓٔر العرثٔخ ٍالدٍلٔخ  ضَءالعلا ٍرفعٔلٌب اْ  كٌبف كفز  -2

 . تٍر رفزٔ  العلا اْ اسزمرار  اللبد العلا ٍرٌٔئخ كوب  كوبست لالسزثلبر   -3

 .ٍرطَٓرًب بد العلا العرثٔخ رشرٓع رطجٔك رفزٔ  العلا اْتٍر  -4

رفزٔ  العلا اْ رحكٔن اشزراطبد الصحخ ٍالكالكخ اللٌؤخ ٍأثرًب اْ الحد تٍر  -5

 .كن اللخبطر اللٌؤخ 

 . اْ ت ق ٍرعسٓس رفزٔ  العلا أصحبة اك لبا ٍالعلبا تٍر كوظلبد -6

 ردبرة لطرٓخ  -7
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  ::  انًُظًت نهُدوةانًُظًت نهُدوةانجهاث انجهاث رابعًا ": رابعًا ": 

ثبلزعابٍم كار اللعٌاد     ) إتارح الحلبٓخ االخزلب ٔخ ٍ اللبد العلاا   كوظلخ العلا العرثٔخ 

 ( .العرثْ للصحخ ٍالكالكخ اللٌؤخ / تكشك 

 

  ::  خايسًا : انًشاركىٌ في انُدوةخايسًا : انًشاركىٌ في انُدوة

  --كلثلَ الدٌبد الزبلٔخ :كلثلَ الدٌبد الزبلٔخ :

 ٍزاراد العلا اْ الدٍا العرثٔخ . -

 العرثٔخ .كوظلبد أصحبة اك لبا اْ الدٍا  -

 الدٍا العرثٔخ . ارحبتاد همبثبد العلبا اْ -

 خبكعخ الدٍا العرثٔخ . -

 االرحبت الدٍلْ لومبثبد العلبا العرة . -

 ل رف الزدبرح ٍالصوب خ ٍالسرا خ للجالت العرثٔخ . العبفاالرحبت  -

اللمزاات الزوفٔاا ّ للدلاا  ٍزراء العلااا ٍالشاائَم االخزلب ٔااخ ثاادٍا   -

 كدل  الزعبٍم لدٍا الخلٔح العرثٔخ .

 كوظلخ العلا الدٍلٔخ . -

  دت كن كوظلبد اللدزلر اللدهْ اْ خلٌَرٓخ كصر العرثٔخ . -

 

 

  ::  انُدوةانُدوةيكاٌ وزياٌ عقد يكاٌ وزياٌ عقد سادسًا : سادسًا : 

العرثٔخ  رثدلٌَرٓخ كص شرف الشٔخ اودق خَلِ أا )خلٔح هعلخ( ثلدٓوخ رعمد الودٍح اْ

 . 2013 ثبهْ/ رشرٓن  هَالجر 18 – 17خالا الفزرح كن  
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  ::  سابعًا : حكانيف انًشاركتسابعًا : حكانيف انًشاركت

 رزحلا الدٌبد اللشبر خ هفمبد سفر ٍإلبكخ كلثلٌٔب .  -      

 ٓزلزر اللشبر َم ثبلخصق اللزفك  لٔي ٍامبغ لمبشلخ اكسعبر الزبلٔخ :  -     

 اإلقايت شايهت انًبيج واإلفطار وانعشاء )َصف إقايت( " "     

 SINGLE ROOM رمرٓجب( تٍالر 80خؤي كصرُ ) 555

 DOUBLE ROOM رمرٓجب( تٍالر 94خؤي كصرُ ) 655

االسزمجبا ٍالزَتٓر ٍالزوما كن اللطبر ٍإلِ الفودق ج ٍكن الفودق إلِ اللطبر   -   

 كؤكوخ .

 

  ::    انًراسالثانًراسالثثايًُا : ثايًُا : 

  (إدارة انحًايت االجخًاعيت وعالقاث انعًم ) ** يُظًت انعًم انعربيت  

( الماابًرح / الركااس 814ف . ة ) -الدٔااسح  –الاادلِ  –كٔاادام اللكااباخ  7  انعُووىاٌ :
 خلٌَرٓخ كصر العرثٔخ  – الدٔسح( 1511الجرٓدُ )

 00202 - 33362719/  721/  731 هاحــــف :

 00202 – 37484902 كس :فا

   alo@alolabor.org انبريد االنكخروَى :

   www.alolabor.org انًىقع عهى اإلَخرَج :

■■■ 

 خبٍٓ الدّ  /  
 طـ /  جد اللوعق

mailto:alo@alolabor.org
http://www.alolabor.org/

