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  قـــــدٌم 

 

 خع جتتو ًشلوتتندو  تت   2018/  2017يستتد م  وتتخًة منتتة  لع تتة عرب تتل عربخ يتتة ربتت     : أخال

 قً   يأمذ  بي  عالعد  خ عر ًعثيق عرقً ية عرد رية : لعًخ 

 عسدخعديجية عرب ل عالقدص مي عربخ   عر ودخك . -

 عالسدخعديجية عربخ ية ردل ية عرقًى عرب  لة ًعردوغيل . -

 رلدأ يل ت عالجد  عية . ةعالسدخعديجية عربخ ي -

عر ستت ى ة  تتف دلميتتذ  تت  شقخدتتو دلتتك عاستتدخعديجي ت عردتتف دتتممل  تتف  نتت خ  فًذرتتك  يتتم

  مدص ص عر لع ة ذعت عربالقة  قض ي  عرب ل ًعرب  ل .

ًقم دت   عتمعم  وتخًة عرمنتة  بتم عستدنالة خشي شنتخعف عالدت   عرثالثتة  تف ع لوتنة 

ع لونة عردت   ًعر خع ج عردف يخً  شى ية  مخعجي   ف عرمنة ، ك   د  عرخجًة  رف دًصي ت

ة ًمنن عرخ ن  ي     دًصلت  ريو ىذه ع لون فعقمدي  عر لع ة  ف عرب  ي  عر  ضيي   يم

 .ع ل عر لع ة عر سدق لية 

ًحخصت عر لع ة عثل ء ًضع عرمنة علف دلميذ قخعخ عر جلس عالقدص مي ًعالجد ت ع  

ل علتف عردًستع (   رب ت59عر دمتذ  تف عرتمًخل عرب ميتة ) 19/2/1997(  د خيخ 1313خق  )

 %     ج ًعة ع لونة ًعر خع ج .70 ف عر و خيع عرقً ية  حيث ال دقل ع  

 

عجد بتتت رجلتتة عرمنتتة ًعر ًعنلتتة   لع تتة عرب تتل عربخ يتتة  خد ستتة ستتب مل عر تتميخ عربتت     قتتخ  : ث لٌاا 

عر لع تتة ً حضتتًخ عرستتيم عر تتميخ عربتت   عر ساتتا عم ً تتمخعء عامعخعت عرمليتتة ً تتمخعء عر ب ىتتم 

رغتتخا عرمخعستتة  2016  خعيتتخ / وتت  ن  22 -20ًعر خعكتتن عرد  بتتة رل لع تتة متتالل عرمدتتخل 

 . ع ة ًعردلسيق رمنة عر ل

 

 :ابعمم ابعربٌة على ابمح خر اب  بٌة   م  خزٌع ألشمة  مة ملعمة   : ث بث 

  حًخ عرح  ية عالجد  عية . -

  حًخ عردل ية عر وخية ًعردوغيل . -

  ح ًخ عردب ً  عرمل  . -
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  ح ًخ عاعال  ًعردًثيق ًعر بلً  ت . -

  ح ًخ عربالق ت عربخ ية ًعرمًرية . -

 ًعرلع  ية . ح ًخ عالجد  ع ت عرمسدًخية  -

 

 ٌلقسم يم محخر إبى عدة مج الت  مثم ابدع ئم االس سٌة اب ى  ر يز على مح خر اب مة . : رابع   

 بت ييخ دوتخيب ت عرب تل / عردأ يلت ت عالجد  عيتة / : مج الت محخر ابحم ٌة االج م عٌة  -

عرب  ريتتة / عرحتتًعخ عالجد تت ع  / عرحخيتت ت عرلق  يتتة / عردب ًليتت ت / عرمتتم  ت عالجد  عيتتة 

عرصحة ًعرسال ة عر يليتة ً يدتة عرب تل / وتدً  ع تل عر تخشل عربخ يتة / ع  رتة ع نمت ل / 

 عر ب قً  .

عردوتتغيل  / عردتتمخيا / عريجتتخل / عرثق  تتة  مجاا الت محااخر اب لمٌااة اببشاارٌة خاب شاا ٌم : -

 عرب  رية / عردصليف عر يل  .

عاعتتتال  ًعرلوتتتخ / عردًثيتتتق ًعر بلً تتت ت /  مجااا الت امعاااتم خاب خثٌااام خابمعلخمااا ت : -

 . حص ءعت عرب ل / عر كد ة 

 .عالق ت عخ ية / عالق ت مًرية  مج الت محخر ابعتق ت ابعربٌة خابدخبً : -

 .م سة عجد  ع ت خديسية لع  ية  مج الت محخر االج م ع ت ابدس خرٌة خابلع مٌة : -

ًقتتم دتت   عتتمعم  وتتخًة عرمنتتة  وتتكل  دك  تتل كمنتتة ع تتل ًعحتتمل رل كدتتا ًعر ب ىتتم 

ًعر خعكتتن عرد  بتتة رل لع تتة حيتتث شمخجتتت ك  تتة عر وتت خيع ضتت   عر حتت ًخ عرستتدة رلمنتتة ، 

  عد  خ ش   كدا عرب ل عربخ   ًعر ب ىم ًعر خعكن عرد  بة رو جنء ال يدجتنء  ت   لعً تة 

 ًعحمل ىف  لع ة عرب ل عربخ ية .

 

يبد تم رحتم ك يتخ علتف  2018/  2017ًلح  علف يقي   أ  عردقم   ت  دلميتذ منتة عت       مس   :

دج ًا عرييد ت عرمسدًخية رل لع ة ، ًمعت  شنتخعف عاللدت   عرثالثتة ر خع جيت  ًشلوتندي  ، 

ع  خ عرذي ي ك   لع ة عرب ل عربخ يتة  ت  متالل  ت  د دلكتو  ت  خصتيم عردجخ تة ًعرم تخل 

 علف  مى شكثخ    م سة عقًم    دلميذ ىذه عرمنة  كل   علية ًكم ءل .
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علتتف  2018ً  2017عتتخا  وتتخًة منتتة ع تتل  لع تتة عرب تتل عربخ يتتة رلبتت  ي   دتت  : س دساا 

ج يًخيتة  صتخ عربخ يتة  – جلس عامعخل    مًخدو عرب مية عرخع بتة ًعرث ت لي  وتخ  عروتيخ 

( ، ً بتتم عرمخعستتة ًعر ل قوتت ت ًعر الحعتت ت عدمتتذ عرقتتخعخ  2016 تت خس / اذعخ  10 – 9)

 عرد رف :

 . 2018 – 2017ععد  م  وخًة منة ع ل  لع ة عرب ل عربخ ية رلب  ي   -1

دًجيو عروتكخ رستب مل عر تميخ عربت   ر كدتا عرب تل عربخ ت  علتف عرجيتًم عردتف  تذرت  ت   -2

  عد  خىت   2018 – 2017 عمعم  وخًة منة ع ل  لع تة عرب تل عربخ يتة رلبت  ي  

 تتتة عر لع تتتة رل ستتتدجمعت د ثتتتل لقلتتتة لًعيتتتة  تتت  ع لوتتتنة ًعر تتتخع ج ، ًد كتتتم  ًعك

ًعر دغيتتخعت عاقلي يتتة ًعرمًريتتة ًدحقتتق شىتتمف عر لع تتة ًعحدي جتت ت شنتتخعف عاللدتت   

 عرثالثة .

رلتتمًخل  2018 – 2017 ح رتتة  وتتخًة منتتة ع تتل  لع تتة عرب تتل عربخ يتتة رلبتت  ي   -3

(  تتتع عردًصتتتية  2016( ر تتت د خ عرب تتتل عربخ تتت  ) عرقتتت ىخل ، ش خيتتتل / ليستتت   43)

 .   ر ص مقة عليي 

 بللعر خا   ذ ابقرار ابمل س  . ابمؤ مر ابع م: األمر معرخض على  س بع 

 

 

 ف ٌز على ابممٌري

 ابمدٌر ابع م
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 اٌّححٛيات

 

 7108 - 7107 ؼاٌِٝ اٌخطة اٌسٕٛية ٌألٔشطة

 

 سلُ اٌصفحة اٌّٛضٛع

 3 جمذيُ 

 6 ٌّحة جاسيخية

 8 أ٘ذاف إٌّظّة 

 9 اٌّؤششات ٚاٌسّات اٌؼاِة ٌٍخطة 

 07 ٚسائً اٌحٕفيز ٚأدٚاجٗ

 03 دٌيً اٌخطة

 "0ٍِحك سلُ "     7107ػاَ ِٕظّة اٌؼًّ اٌؼشبية خطة  ِشاسيغ

 "7ٍِحك سلُ "     7108ػاَ ِٕظّة اٌؼًّ اٌؼشبية خطة  ِشاسيغ
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 جمذيـــُ

 

اٌاىٜ ٠ٕطٍاك  ِفٙاَٛ اٌذططا١ا اتراذراد١ظٝ 2018ـ  2017أذٙظخ ِٕظّج اٌعًّ اٌعرة١ج فٝ خطذٙا ٌعااِٝ 

دذفاارإ ىٌااٝ ةااراِض ٚأٔسااطج ٚٚرااا ً ٚو١ٌاااح ٚأ٠ٌٛٚاااح  أرارااام ِاآ ماااأل ِاآ اع٘اااال اٌع١ٍااا اٌى١ٍااج ٚاٌظ  ١ااج اٌذااٝ

ِٚعٍَٛ أْ ِؼاألاح خطا إٌّظّج ِٚىٛٔادٙا اعرار١ج دعذّا ةاعراس مٍٝ دؼم١اك غبتااح أاارال اتٔذااص اٌماةٍاج 

 ٌٍذٕف١ى ٚذٌه فٝ ضٛء اتِىا١ٔاح ٚاٌصالػ١اح اٌّسٕاث ٌٍّٕظّج ٚفمام ١ٌّشاق اٌعًّ ٚاٌارذٛغ .

ٚلذ جاءت أٌٚٝ ِشاحً اٌحخطيط األسحشاجيجٝ ِٓ خالي استحطالع سأٜ أرتشاف اتٔحتال اٌةالفتة  تٝ 

يشْٚ أّ٘ية إدساجٙا  ٝ اٌخطة ٌىتٝ جتىجٝ ٍِبيتة يححياجتاجُٙ  تٝ متً اٌّح يتشات اٌحي األٔشطة ٚاٌبشاِج 

طة اٌحتٝ ػمتذجٙا اٌجاسية ػٍٝ اٌساحة ػشبياً ٚدٌٚياً ، وّا جُ اٌشجٛع إٌتٝ أ٘تُ جٛاتيات ٚجٛجٙتات األٔشت

إٌّظّتتة ػٍتتٝ ِتتذٜ اٌؼتتاِيٓ اٌّاضتتييٓ بٙتتذف اٌتتشبط بتتيٓ ِتتا جٛاتتٍث إٌيتتٗ ٘تتزٖ األٔشتتطة ٚخطتتط ػّتتً 

 .ٚاٌسؼٝ ٌٛضغ جٛايات اٌّشاسويٓ  يٙا ِٛضغ اٌحٕفيز بمذس اتِىاْ،إٌّظّة اٌّسحمبٍية 

ٚ تٝ ِمتذِحٙا اٌمِٛيتةاٌّٛافيتك وّا اسحّذت خطة إٌّظّة جصٛسات جٕفيز بشاِجٙا ٚأٔشطحٙا ِتٓ ختالي 

ٚاتػالٔتات اٌصتادسع ػتٓ ِٕظّتة  تٔحائج ايستحشاجيجياٚة اٌؼشبٝ اٌّشحشو اسحشاجيجية اٌؼًّ ايلحصادٜ

 ٚ٘ٝ وّا يٍٝ :ـ بٙذف اٌّساّ٘ة  ٝ جٕفيز ِا ألشجٗ جٍه ايسحشاجيجيات اٌؼًّ اٌؼشبية 

 .   اٌؼشبية ٌٍحىِيٕات ايجحّاػية ايسحشاجيجية .0

 .  ٌحّٕية اٌمٜٛ اٌؼاٍِة ٚاٌحش يً ايسحشاجيجية اٌؼشبية .7

 .  إػالْ ِبادئ بشىْ جيسيش جٕمً األيذٜ اٌؼاٍِة اٌؼشبية .3

 .  إػالْ اٌذٚحة .4

 . بياْ اٌجزائش .5

 .   األجٕذع اٌؼشبية ٌٍٕٙٛض باٌحش يً .6

 . ايسحشاجيجية اٌؼشبية ٌٍحذسيب ٚاٌحؼٍيُ اٌحمٕىٛإٌّٙٝ .7

 . ٚفيمة اٌشياض .8

 اٌؼمذ اٌؼشبٝ ٌٍحش يً .9

 . اٌؼشبية ٌٍحذ ِٓ ػًّ األرفاي ايسحشاجيجية .01

 .  إػالْ ِبادئ بشىْ اٌحٛاس ايجحّاػىفٝ اٌبٍذاْ اٌؼشبية .00
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 .  إػالْ بيشٚت بشىْ اٌحمٛق ٚاٌحشيات إٌمابية .07

 . إػالْ اٌشياض ٌٍحّٕية ٚاٌحش يً .03

ٌذٛطٙاااح ٌظٕااج إٌّظّاااح ٌٍذٕساا١ك اٌططااج ٍِت١ااج  ٔؼاارأ أْ دىااْٛوّااا 

/ 09/  11ةذااغ٠   2026ٚاتطذّاامٝ غلاُ  ٚاٌّذاةعج ٚلراغ اٌّظٍس اتلذصاألٜ

 .  ةسأْ دطت١ك ِؤشراح ل١اس اعألاء فٝ إٌّظّاح اٌعرة١ج اٌّذطصصج  2014

ٌذؼم١ك اع٘اال ٚاٌغا٠اح اٌّرراِٛج ٌٙاا فٝ ٘ىا اٌس١اق إٌّظّج  ٚدسعٝ 

اٌذٝ ٔص م١ٍٙا اٌارذٛغ ٚا١ٌّشاق اٌعرةاٝ ٌٍعّاً وخاىث فاٝ اامذتااغ اٌّذغ١اراح ٚ

 .  اٙا ةعإٌّا اٌعرةٝ ِٚاٜ دأسرٖ ةٙا رٍتا ٚى٠ظاةااٌا١ٌٚج ٚاغدتا

اعٔساطج ٚاٌتاراِض  2018ـ  2017أ٠ضاام دضإّخ خطاج إٌّظّاج ٌعااِٝ 

اٌا١ٌٚاج ٚاتل١ّ١ٍاج اٌعرة١اج ِٚع إٌّظّااح اٌذٝ دٙال ىٌٝ دع ٠  ٚدفع١ً اٌذعاْٚ 

مااِٝ اٌططاج ٚدٕف١اى ةاراِض إٌظ١رث ِٓ خاالي ىفاراأل ةعاأل اعٔساطج اٌذاٝ دذا١غ اٌذعاِاً ِاع ٘اىٖ إٌّظّااح خاالي 

ٚدٕف١اىام ٚذٌاه ةٙاال ىساراء اٌعّاً اٌفٕاٝ  ٚدعظا١ُ ااراذفاألث ِٕٙاا ٚدٛرا١ع لامااث اٌفدااح اٌّساذٙافج  ،ِسذروج ِعٙاا 

 ٚاتطذّامٝ ٔؼٛ ضرٚغث اٌذٕس١ك ِع إٌّظّاح ذاح اع٘اال اٌّسذروج . ٌذٛطٙاح اٌّظٍس اتلذصاألٜ

وّا ادسّخ اٌططج ةذطص١ص اٌّٛاغأل ٚاتِىا١ٔاح ةطر٠مج فعاٌج ػ١ز ٠ذُ ارذطااَ اٌّاٛاغأل اٌّذاػاج ةطر٠ماج 

 .  أارال اتٔذاص دذال ُ ٚاػذ١اطاح 

 وىٌه دٛف١ر فرأ اٌّساغوج ٌظ١ّع اٌّسذ٠ٛاح اتألاغ٠ج فٝ دطط١ا ٚدٕف١ى أ٘اال إٌّظّج . 

 سساٌة إٌّظّة

دذّؼٛغ   2018ـ  2017ِٓ خالي اعٔسطج ٚاٌتراِض ٌعاِٝ اٌططج  إٌّظّج ج دعىسٙا خطاٌذٝ ػإٌٚا أْ 

 : ػٛي 

 جؼزيز دٚس اٌحٛاس اتجحّاػٝ ِٓ أجً جّٕية ِسحذاِة

 ػٍٝ إٌحٛ اٌحاٌٝ : إسحشاججييٓ، ٘ذ يٓ  ػٕٙاٚيحفشع 

 سيىْٛ ِحؼٍماً بـ :ـ  7107اٌشئيسٝ ٌخطة ػاَ  اٌٙذف اتسحشاجيجٝ

اٌة ٚخٍك ِٓ أجً ِىا حة اٌبط اٌحذسيب إٌّٙٝ ٚاٌحؼٍيُ اٌحمٕٝٚ دػُ جٙٛد اٌحش يً

  شص ػًّ ٚبٕاء اٌمذسات

 سيىْٛ ِحؼٍماً بـ :ـ  7108اٌشئيسٝ ٌخطة ػاَ  اٌٙذف اتسحشاجيجٝ

 ٚجطٛيش أٔظّة اٌحّاية اتجحّاػية اٌؼشبيةاٌحٛاس اتجحّاػٝ  ِبذأ إسساء
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أوتار لااغ دؼم١اك  2018ـ  2017ِآ خاالي دٕف١اى خطذٙاا ٌعااِٝ دذٛلاع ٚ ِٕظّج اٌعًّ اٌعرة١اج ٚأخ١رام فإْ 

، وىٌه دفع١ً اٌذعاْٚ ِاع أاارال اتٔذااص  اٌّرػ١ٍج ٚاٌذماَ خطٛاح ٔؼٛ اع٘اال اترذراد١ظ١جِّىٓ ِٓ اع٘اال 

ؼسا١ٓ ٚإٌّظّاح اٌعرة١ج ٚاتل١ّ١ٍج ٚاٌا١ٌٚج ةٙال اتراذفاألث ِآ وافاج اتِىا١ٔااح اٌّذاػاج ةغ١اج درشا١ا اتٔفااق ٚد

 ِٕٙا.  اعألاء ٚدعظ١ُ ىرذفاألث اٌاٚي اٌعرة١ج 

ةاٌااامُ  اٌاىٜ دماِااٗ اٌاااٚي اٌعرة١ااج ٌٍّٕظّااج فاٝ ٘ااىا اٌصاااأل اٌااىٜ ٔذّٕااٝ أْ  ٔساا١ا ٚا ٠فٛدٕاا فااٝ اٌطذاااَ أْ 

٠ذٛاصً ٚأْ ٠سذّر خاِج ٌمضا٠ا اعِج اٌعرة١ج ذاح اٌصٍج ةامُ اٌذساغ١ً ٚاٌؼاا ِآ اٌتطاٌاج ٚداأ١ِٓ فارأ اٌعّاً 

 ىر٠ُ ٌىافج أةٕاء اٌٛآ اٌعرةٝ . ٚاٌع١ش اٌ

 

 

 

 فاٌز على المطٌرى

 المدٌر العام
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 ٌّحة جاسيخية

 

اٌّحخصصة اٌؼاٍِة  ٝ ٔطاق جاِؼة اٌذٚي اٌؼشبية، ٚ٘ٝ أٚي ِٕظّة  اٌؼشبية ٘ٝ إحذٜ إٌّظّات

دْٚ ستتائش إٌّظّتتات  -، ٚجٕفتتشد ػشبيتتة ِحخصصتتة جؼٕتتٝ بشتتلْٛ اٌؼّتتً ٚاٌؼّتتاي ػٍتتٝ اٌصتتؼيذ اٌمتتِٛٝ

بحطبيك ٔظاَ اٌحّةيً اٌةالفٝ اٌزٜ يمتَٛ ػٍتٝ استاش إشتحشان اٌحىِٛتات ٚااتحا   -اٌؼشبية اٌّحخصصة 

فٝ وً ٔساااح إٌّظّج ٚأطٙ دٙا اٌارذٛغ٠ج ٚإٌظا١ِج، ى٠ّأا ةأ١ّ٘ج دىادف أارال اتٔذااص فاٝ  اٌؼّاي ٚاٌؼّاي

ةأْ اٌذعاْٚ فٝ ١ِااْ اٌعًّ ٘ٛ افضً ضاّاْ  ٚامذرافاٌٍٛػاث اٌعرة١ج، اٌٛآ اٌعرةٝ، وضرٚغث ٚألماِج أرار١ج 

، ٚرات١ٍٙا اٌذعااْٚ اٌفعااي ٌذطا٠ٛر اٌّظذّاع ااطذّام١اجفٝ ػ١اث ػرث ور٠ّج، أرارٙا اٌعااٌج  ٌؼمٛق اتٔساْ اٌعرةٝ

 ..اٌعرةٝ ٚد١ّٕذٗ مٍٝ أرس ِذ١ٕج ٚر١ٍّج

، ٚافك اٌّؤدّر اعٚي ٌاٛرغاء اٌعّاً اٌعارا، اٌاىٞ مماا فاٟ ةغاااأل، ٠1965ٕا٠ر / وأْٛ اٌشأٟ ماَ  12 فٟ

 مٍٝ ا١ٌّشاق اٌعرةٟ ٌٍعًّ، ٚمٍٝ ِسرٚإ ألرذٛغ ِٕظّج اٌعًّ اٌعرة١ج.

 

 

 

 

 

 

 

 

، أصاااغ اٌّااؤدّر اٌطاااِس ٌااٛرغاء اٌعّااً اٌعاارا، اٌااىٞ ممااا فااٟ ٠1970ٕااا٠ر / وااأْٛ اٌشااأٟ ماااَ  8فااٟ  

ٌمااا٘رث، لااراغام ةااإمالْ ل١اااَ ِٕظّااج اٌعّااً اٌعرة١ااج ةعااا اوذّاااي اٌعاااأل اٌااالرَ ِاآ دصااا٠ماح اٌاااٚي اعمضاااء مٍااٝ ا

 . ا١ٌّشاق اٌعرةٟ ٌٍعًّ ٚألرذٛغ إٌّظّج
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 ضٛيحٙا اٌذٚي اٌؼشبية اٌحاٌية :ٚجضُ ِٕظّة اٌؼًّ اٌؼشبية  ٝ ػ

 1 المملكة األردنٌة الهاشمٌة

 2 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

 3 مملكة البحرٌن

 4 الجمهورٌة التونسٌة

 5  الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌةالجمهورٌة 

 6 جٌبوتًجمهورٌة 

 7 المملكة العربٌة السعودٌة

 8 جمهورٌة السودان

 9 الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 10 جمهورٌة الصومال

 11 جمهورٌة العراق

 12 سلطنة عمان

 13 دولة فلسطٌن

 14 دولة قطر

 15 دولة الكوٌت

 16 الجمهورٌة اللبنانٌة

 17 دولة لٌبٌا

 18 جمهورٌة مصر العربٌة

 19 المملكة المغربٌة

 20 ةالمورٌتانٌاإلسالمٌة  الجمهورٌة

 21 الٌمنٌة الجمهورٌة

http://www.mol.gov.jo/DefaultA.asp
http://www.mol.gov.jo/DefaultA.asp
http://www.mol.gov.ae/
http://www.mol.gov.ae/
http://www.bah-molsa.com/
http://www.bah-molsa.com/
http://www.emploi.nat.tn/fo/ar/global.php
http://www.emploi.nat.tn/fo/ar/global.php
http://www.mtss.gov.dz/
http://www.mol.gov.sa/
http://www.mol.gov.sa/
http://www.manpower.gov.om/links.asp
http://www.manpower.gov.om/links.asp
http://www.mol.gov.ps/
http://www.mol.gov.ps/
http://www.mcsah.gov.qa/
http://www.mcsah.gov.qa/
http://www.frdep.com/
http://www.frdep.com/
http://www.clu.gov.lb/
http://www.clu.gov.lb/
http://www.manpower.gov.eg/
http://www.manpower.gov.eg/
http://www.emploi.gov.ma/def.asp?codelangue=30&po=2
http://www.emploi.gov.ma/def.asp?codelangue=30&po=2
http://www.yemen.gov.ye/egov/labour-arabic/index.html
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 . ِيةاق اٌؼًّ ٚاٌذسحٛس  ٝ  ٚسدتوّا أ٘ذاف ِٕظّة اٌؼًّ اٌؼشبية 

 : جٕسيك اٌجٙٛد  ي ِيذاْ اٌؼًّ ٚاٌؼّاي ػٍٝ اٌّسحٛييٓ اٌؼشبي ٚاٌذٌٚي.       أٚيً 

 : جّٕية ٚايأة اٌحمٛق ٚاٌحشيات إٌمابية.      فأياً 

 : جمذيُ اٌّؼٛٔة اٌفٕية  ي ِياديٓ اٌؼًّ إٌٝ أرشاف اتٔحال اٌةالفة  ي اٌذٚي األػضاء.      فاٌةاً 

 : جطٛيش جششيؼات اٌؼًّ  ي اٌذٚي األػضاء ٚاٌؼًّ ػٍٝ جٛحيذ٘ا.     سابؼاً 

 مشٚف ٚششٚر اٌؼًّ  ي اٌذٚي األػضاء بّا يحمك: : جحسيٓ   خاِساً 

 .دأ١ِٓ ٚرا ً اٌسالِج ٚاٌصؼج ا١ٌّٕٙج ٚضّاْ ة١دج مًّ ِال ّج 

  دٛر١ع لاماث اٌذأ١ِٕاح ااطذّام١ج ٌذسًّ اٌفداح اٌعّا١ٌج فاٟ ِطذٍاف اعٔساطج االذصااأل٠ج ٚشاّٛي

 وافج فرٚإ اٌذأ١ِٕاح ٌٍٛصٛي ىٌٝ اٌضّاْ ااطذّامٟ اٌساًِ.

 .دٛف١ر اٌطاِاح ااطذّام١ج ٌٍعّاي ٚدؼس١ٓ ِسذٛا٘ا 

 .دم١ٕٓ اٌؼا اعألٔٝ ٌألطٛغ ٚضّاْ أطر ٌٍعاًِ ٠ذٕارب ِع اٌّذغ١راح االذصاأل٠ج ٚااطذّام١ج 

 .ًّد١ّٕج ماللاح اٌع 

 .دٛف١ر اٌؼّا٠ج اٌالرِج ٌٍّرأث اٌعاٍِج ٚاعػاار 

الاجٙتا اٌىاٍِتة  تي اٌحّٕيتة ايلحصتادية ٚايجحّاػيتتة، : جّٕيتة اٌّتٛاسد اٌبشتشية اٌؼشبيتة ٌالستحفادع ِتتٓ ر   سادستاً 

 ٚرٌه ِٓ خالي:

 .دطط١ا اٌمٜٛ اٌعاٍِج 

 .دط٠ٛر اارذطااَ ِٚىافؼج اٌتطاٌج ةظ١ّع أشىاٌٙا 

 .د١ٙدج فرأ اٌعًّ ٌٍّرأث ةّا ٠ذٕارب ٚلاغادٙا ٚظرٚفٙا 

 ٛا١١ٕٓ فاٟ اٌؼماٛق د١س١ر دٕمً اٌمٜٛ اٌعاٍِج اٌعرة١ج ألاخاً اٌاٛآ اٌعرةاٟ، ِٚسااٚادٙا ةاٌعّااي اٌا

 ٚاٌٛاطتاح، ٚاٌعًّ مٍٝ ىػالٌٙا ِؼً اع٠اٞ اٌعاٍِج اعطٕت١ج.

  اا٘ذّاَ ةأٚضاإ اٌعّاي اٌعارا اٌّٙااطر٠ٓ، ٚاٌاافاإ مآ ػماٛلُٙ، ٚاٌؼفااظ مٍاٝ ٘ا٠ٛذُٙ اٌشماف١اج

 ٚأذّا ُٙ اٌمِٟٛ، ٚاٌعًّ مٍٝ دؼف١ ُ٘ ٌٍعٛألث ىٌٝ اٌٛآ اٌعرةٟ ٌٍّساّ٘ج فٟ اٌذ١ّٕج ٚاٌتٕاء.

 : جّٕية اٌمٜٛ اٌؼاٍِة اٌؼشبية ٚس غ وفاءجٙا اتٔحاجية ٚرٌه ػٓ رشيك:    ؼاً ساب

 .دط٠ٛر ىألاغاح اٌعًّ، ٚألمُ أطٙ ث ِٕظّاح اٌعّاي ٚأصؼاا اعمّاي 

 .ٗدٛر١ع لاماث اٌذاغ٠ب إٌّٟٙ، ٚدط٠ٛر أرا١ٌتٗ ٚةراِظ 

 .ٟٔسر اٌشمافج اٌعّا١ٌج اٌّسذّاث ِٓ خصا ص اٌّظذّع اٌعرة 

 ٌٌٍّّٟٕٙعال١ٓ، ٚوفاٌج فرأ اٌعًّ إٌّارتج ٌُٙ. اٌذأ١ً٘ ا 

 ٚٚضغ أسس اٌحصٕيف ٚاٌحٛايف إٌّٙي. : إػذاد دٌيً      فإِاً 

 ب ِصطٍحات اٌؼًّ ٚاٌحذسيب : جؼشي    جاسؼاً 
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 -** أُ٘ اٌّالِغ ٚاٌسّاح :

( دعاااا خطاااج اّٛػاااج، ٚدذ١ّااا  ةعااااث راااّاح ِااآ أّ٘ٙاااا دّذعٙاااا 2018 – 2017خطاااج إٌّظّاااج ٌعااااِٟ  

ةاٌا٠ٕا١ِى١ااج ٚاٌّرٚٔااج ٚوٛٔٙااا ارذسااراف١ج دٕظاار ىٌااٝ اٌّسااذمتً ِاآ خااالي لراءدٙااا ٌٍٛالااع فااٝ ضااٛء اٌّذغ١ااراح 

  .اح اٌّا١ٌج ٚاالذصاأل٠ج ٚاٌذطٛغاح اٌعرة١ج ٚاتل١ّ١ٍج ٚاٌا١ٌٚج ٚاارِ

 -ا اٌىّٝ ٚاٌّاٌٝ :مٍٝ اٌصع١

 (  2018 – 2017ةٍغ ماأل اٌتراِض ٚاعٔسطج اتطّاٌٟ اٌذٝ دضّٕذٙا خطذٟ ماِٟ  

 -( ٔسااا ة١أٙا وّا ٠ٍٟ :   171      

 ( ٔسااا   83      2017خطج ماَ دضّٕخ ـ 

 ( ٔسااا 88      2018خطج ماَ دضّٕخ ـ 

 % 32    ِؼٛغ اٌؼّا٠ج ااطذّام١ج ف١ٙا ِا ٔستذٗ : ٠ّشً

  %   35  ٠ّشً ِؼٛغ اٌذ١ّٕج اٌتسر٠ج، 

 % 17  ف١ٙا ِا ٔستذٗاٌذعاْٚ اٌاٌٚٝ ٠ّشً ِؼٛغ ، 

 % 11 ف١ٙا ِا ٔستذٗ ٠ّٚشً ِؼٛغ اتمالَ ٚاٌذٛس١ك

 %   5ل١ّذٗ  ٠ّٚشً ِؼٛغ اتطذّاماح اٌارذٛغ٠ج ف١ٙا ِا

 

ّٕظّااج ٚاٌعا٠ااا ِاآ ٚلااا غٚمااٝ فااٝ اخذ١اغ٘ااا ماااث ِرطع١اااح ِاآ أّ٘ٙااا ١ِشاااق اٌعّااً اٌعرةااٝ ٚألرااذٛغ اٌ

ٌٚذؼم١ك ماث أ٘ااال ٚبا٠ااح،  . اارذراد١ظ١اح ٚاامالٔاح ٚلراغاح اٌّظٍس االذصاألٞ ٚااطذّامٟ ذاح اٌصٍج

  اٌساةع(.اح خاصج ة١ٓ اٌتاة١ٓ  اعٚي( ٚوّا أخا فٝ اامذتاغ لاغ ااِىاْ دصؼ١غ ةعأل ااخذال

 -** اٌصع١ا اارذسرافٟ ٚاٌّسذمتٍٟ :

اامذتاغ اٌّذغ١راح ٚاٌذطٛغاح مٍٝ اٌساػج اٌا١ٌٚج ِٚاا شاٙاٖ اٌعااٌُ ِآ أرِااح ِا١ٌاج ٚالذصااأل٠ج  أخاام فٝ

ٚارااذظاةج ٌذٛطٙاااح اٌذطاا٠ٛر ٚااصااالع اٌذااٝ  .  ااػٕاج اراٌااخ وساغ٘ااا اٌسااٍت١ج دٍمااٝ ةظالٌٙااا مٍااٝ اٌاااٚي اٌعرة١ااج

عّاً اٌعرةاٝ اٌّساذرن ٚاٌساعٝ ٔؼاٛ ألفاع ٠ذتٕا٘ا اٌّظٍس االذصاألٞ ٚااطذّامٟ، ٚاٌرا١ِج ىٌٝ اصالع ِٕظِٛج اٌ

امذّااح اٌططاج ٚعٚي ِارث  ٌاىٌه ، دؼم١ك أوتر لاغ ِّىٓ ِٓ اٌّٛاغأل اٌىاد١اج   إٌّظّاح اٌعرة١ج اٌّذطصصج ىٌٝ

( ٚمٍٝ إٌؼاٛ 2018 – 2017خط١ٓ ِذٛار١٠ٓ ف١ّا ٠ذعٍك ةٕٛم١ج ٚأرٍٛا اعٔسطج اٌّ ِع دٕف١ى٘ا خالي اٌعا١ِٓ  

 .اٌذاٌٟ 
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% ٚفماا ٌٍإّا اٌساا ا ٌصااٌغ أاارال اتٔذااص فاٝ ضاٛء اٌذا اَ إٌّظّاج ِٚساد١ٌٛذٙا 80دٕف١ى أٔساطج ةٕساتج 

بٕٟ مٕٙا ةإٌستج ٌٙىٖ اٌفدااح ٚداأدٟ فاٝ اااطذّام١ج ٌذما٠ُ خاِاح ٌصاٌغ ٘ىٖ اٌفداح ٚةسىً ِظأٟ ٟٚ٘ أٔسطج 

 ىااغ اٌرراٌج اٌذٝ دؤأل٠ٙا إٌّظّج.

اعلً ةّماةً ِاألٜ فٝ ىااغ دٛف١ر ِٛاغأل ةا٠ٍج ِٚذٕٛمج ٌسا اٌعظا  اٌّذٛلاع  % م20ٍٝدٕف١ى أٔسطج ٚةٕستج 

 .ٚةسىً ِذاغص ِٚاغٚس ِسذمتال 

طج ٍِت١ٗ ى٠ضام ٌذٛطٙاح إٌّظّج اٌرا١ِج ٌٍذٛطٗ ٔؼٛ إٌّاػٟ اٌع١ٍّاج فاٝ اٌتاراِض ٚاعٔساطج طٚلا طاءح اٌ

اح ٌظٕاج إٌّظّااح ٌٍذٕسا١ك اٌّذاةعاج اٌااٚغث دٕابّام ِع دٛطٙاح اٌّظٍس االذصاألٞ ااطذّاامٟ ٚذٌاه ٚفاك دٛصا١

 .2015رتذّتر 15( إٌّعماث فٟ 96(، ٚاٌذٝ أمذّا٘ا اٌّظٍس االذصاألٞ ااطذّامٟ فٟ ألٚغدٗ اٌعاأل٠ج  24 

 

 -** و١ٌاح اٌذٕف١ى ٚأألٚادٗ :

 

٘اىا ىٌاٝ دؼم١اك لااغ أوتار ِآ اٌذٕسا١ك ةا١ٓ و١ٌااح دٕف١اى اٌططاج اٌااخ١ٍاج ٚاٌطاغط١اج فىااْ  راعخ اٌططاج فاٝ

 :ـ مٍٝ ماث امذتاغاح ِٓ أّ٘ٙا  اا٘ذّاَ ِٕصتام 

ىمطاء أ٠ٌٛٚج ٌذٕف١ى اعٔسطج اٌذٝ دذٕاٚي لضا٠ا ٘اِج ٚػ٠ٛ١ج ٚذاح ِؼاٚغ ِذٕٛماج، ٠عاا ٌٙاا اتماااأل اٌظ١اا 

 .  ح فا اث لصٜٛ ٌٍاٚي اٌعرة١جٚدسذٙال فداح مر٠ضج ِٚذسعتج ٚذا

اٌذرشاا١ا فااٝ اأفاااق ٚضااتا اٌذىااا١ٌف ِاآ خااالي ىراإاأل دٕف١ااى دٍااه اعٔسااطج عوشاار ِاآ أألاث أٚ و١ٌااج ألاخ١ٍااج 

 ٚخاغط١ج.

 ات٘ذّاَ ةاٌظٛألث ٚإٌٛم١ج ٚدغ١ٍتٙا مٍٝ ِتاأ اٌىُ.

 -** ٚضع ِعا١٠ر ٌم١اس اعألاء :

( امذّاأل٘ااا ِظّٛمااج ِاآ اٌّعااا١٠ر ٌم١اااس اعألاء، 2018 – 2017  إٌّظّااج ٌعاااِٝ  خطااجِاآ اةاارر رااّاح 

َ ٠ٚسذطرص ِٕٙا ِؤشراح دساما اتألاغث ٚاٌّع١ٕا١ٓ ةاٌذٕف١اى مٍاٝ اٌّذاةعاج ٚاٌّراطعاج اٌّساذّرث ٚاٌذااخً مٕاا اٌٍا 

ٌٍذص٠ٛب، ضّأا ٌٍٛصٛي ىٌاٝ اع٘ااال اٌّتذغااث ٌٚاىٌه فماا داُ اا٘ذّااَ ةظأاب اٌّذاةعاج فاٝ دٕف١اى اٌططاج ةاإٌص 

 -ٍٝ ماأل ِٓ اٌّعا١٠ر أطاللا ِٓ:صراػج م
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 -اع٘اال اارذراد١ظ١ج اٌى١ٍج  و١ّج ٚٔٛم١ج( ِشً :

مااااأل ـ أِؤشاراح و١ّااج : ٠ٚاااخً ضإّٙا  ِؤشااراح ِا١ٌااج أٚ ماأل٠ااج ِشاً اعمااااأل اٌّسااذٙافج فااٟ اعٔساطج 

ٔساتج اٌٍّذؼما١ٓ ةااٌذع١ٍُ  ـ ٔساتج اٌتطاٌاج  ـ  اٌذصا١ٕف اٌعرةاٟ اٌّع١ااغٞ ٌٍّٙآ ـ اٌااٚي اٌّصااأللج مٍاٝ اادفال١ااح 

 أمااأل اٌّس١ٌّٛٓ ةاٌؼّا٠ج ااطذّام١ج، ٚاٌمطاإ ب١ر إٌّظُ. ـ اٌفٕٟ 

ِؤشراح ٔٛم١ج، دؼس١ٓ ظرٚل اٌعًّ، اٌشمافج اٌعّا١ٌاج، دؼسا١ٓ ٚضاع اٌذسار٠عاح، ٚضاع مّاٌاج اعافااي 

 اٌعْٛ اٌفٕٟ ٌٍاٚي اعوشر اػذ١اطام.،  ٚمًّ اٌّرأث 

اٌؼاٛاغ ااطذّاامٟ ٚاٌّفاٚضاج  –اع٘اال اٌفرم١اج : ٠ٕٚااغص دؼذٙاا، اا٘ذّااَ ةذسار٠عاح ِٚعاا١٠ر اٌعّاً  

 –اٌصؼج ٚاٌسالِج ا١ٌّٕٙاج  –اٌّتاألئ ٚاٌؼمٛق ٚاٌؼر٠اح اعرار١ج  –اٌظّام١ج دٛر١ع ِظٍج اٌذأ١ِٕاح ااطذّام١ج 

اٌذٕمااً  –اٌذسااغ١ً ٚاٌتطاٌااج  –ٜ ٚاٌّذٛرااطج اا٘ذّاااَ  ةاٌصاإاماح اٌصااغر –صاا١أج اٌؼر٠اااح ٚاٌؼمااٛق إٌماة١ااج 

 ٚاٌٙظرث.  
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 ٚأدٚاجٗٚسائً اٌحٕفيز 

 

دسعٝ إٌّظّج ٌذٕف١ى ةراِظٙا ٚخطا مٍّٙا اٌّمرغث ِٓ خالي اتِىأاح اٌّاأل٠ج ٚاٌتسر٠ج اٌّذٛافرث 

ا٢خاارٜ ِشااً اٌذعاااْٚ ٌااا٠ٙا ، ٚدعذتاار إٌاااٚاح ٚاٌاااٚغاح ٚاٌؼٍماااح ٚااطذّاماااح ٚاٌاغاراااح ٚاعٔسااطج 

 . 2018/  2017اٌفٕٝ ِٓ أُ٘ ٚرا ً دٕف١ى اٌتراِض ٚإٌساااح اٌّاغطج فٝ خطج مًّ إٌّظّج ٌعاِٝ

 ٠ٚأدٝ دٕف١ى ٘ىٖ اٌططج ِٓ خالي ِىذب اٌعًّ اٌعرةٝ ةإألاغادٗ اٌذا١ٌج :

 ٚدسر٠عاح اٌعًّ .ىألاغث اٌؼّا٠ج ااطذّام١ج  .1

 ىألاغث اٌذ١ّٕج اٌتسر٠ج ٚاٌذسغ١ً . .2

 اٌعاللاح اٌطاغط١ج ٚاٌذعاْٚ اٌاٌٚٝ .ىألاغث  .3

 ٚاٌذٛس١ك ٚاٌّعٍِٛاح .اتمالَ  ىألاغث .4

 شدْٛ ِظٍس اتألاغث.ِىذب اٌّؤدّر ٚ .5

٘ىا ةاتضافج ىٌٝ  اٌّراو  ٚاٌّعا٘ا اٌذاةعج ٌٍّٕظّج ةامذتاغ٘ا  اعذغإ اٌف١ٕج ٚاعألٚاح اٌٙاِج ٌذٕف١ى 

 :ٚ٘ٝ مٍٝ إٌؼٛ اٌذاٌٝاٌتراِض ٚاعٔسطج اٌف١ٕج ٌٍّٕظّج وً ػسب اخذصاصادٗ ، 

 . اٌّعٙا اٌعرةٝ ٌٍصؼج ٚاٌسالِج ا١ٌّٕٙج / ألِسك 

 . اٌّعٙا اٌعرةٝ ٌٍشمافج اٌعّا١ٌج ٚةؼٛر اٌعًّ / اٌظ ا ر 

 . اٌّرو  اٌعرةٝ ٌذ١ّٕج اٌّٛاغأل اٌتسر٠ج / اراةٍس 

 . َٛاٌّرو  اٌعرةٝ ٌٍذأ١ِٕاح ااطذّام١ج / اٌطرا 

 *  *  * 
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 7108 - 7107اٌؼشبيةٌؼإِِٝظّة اٌؼًّ  دٌيً خطة

 

 ّا يٍٝ :ويؼبش اٌشِز اتشاسٜ ٌبشاِج ٚأٔشطة اٌخطة 

 :  اٌظٙج اٌّع١ٕج ةاٌذٕف١ى .  اٌشِز

 :  غلُ اٌذسٍسً اٌعاَ ٌٍٕساا فٝ اٌططج .  اٌشلـُ

 اٌذٕف١ى . :  ماَ  اٌؼاَ

 

 جشِز اٌحشٚف إٌٝ ِا يٍٝ :

 

 **  اتداسات ٚاٌّىاجب :

 ااطذّام١ج ٚماللاح اٌعًّ .ىألاغث اٌؼّا٠ج  :    ح . إ

 ىألاغث اٌذ١ّٕج اٌتسر٠ج ٚاٌذسغ١ً . :  ت .  

 ىألاغث اٌعاللاح اٌطاغط١ج ٚاٌذعاْٚ اٌاٌٚٝ . :  ع . خ

 ىألاغث اتمالَ ٚاٌذٛس١ك ٚاٌّعٍِٛاح . :  إ . ت

 : ىألاغث اٌسدْٛ اٌّا١ٌج ٚاتألاغ٠ج . ش . َ . إ

 شدْٛ ِظٍس اتألاغث.ِىذب اٌّؤدّر ٚ :    َ . إ

 

 **  اٌّؤسسات :

 اٌّعٙا اٌعرةٝ ٌٍصؼج ٚاٌسالِج ا١ٌّٕٙج / ألِسك . :  د

 اٌّعٙا اٌعرةٝ ٌٍشمافج اٌعّا١ٌج ٚةؼٛر اٌعًّ / اٌظ ا ر . :  ل

 اٌّرو  اٌعرةٝ ٌذ١ّٕج اٌّٛاغأل اٌتسر٠ج / اراةٍس . :  ر

 اٌّرو  اٌعرةٝ ٌٍذأ١ِٕاح ااطذّام١ج / اٌطراَٛ . :  خ

 

 *  *  * 
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 7107ػاَ خطة  ِحاٚس
 

 

 

  

 

 

 

 المحور األول الحماٌة االجتماعٌة وعالقات العمل

 المحور الثانى التنمٌة البشرٌة والتشغٌل

 واحصاءت العمل  المحور الثالث االعالم والتوثٌق

المحور الرابع العالقات العربٌة والدولٌة والتعاون 
 الدولى

 المحور الخامس االجتماعات الدستورٌة
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 7107خطة ػاَ  ِشاسيغ

 

 

 اداسات ِىحب اٌؼًّ اٌؼشبي ٚ اٌّؼا٘ذ ٚ اٌّشاوز  ػذد األٔشطة اٌحىٍفة اٌّاٌية

 ىألاغث اٌؼّا٠ج ااطذّام١ج ٚ ماللاح اٌعًّ  14 425000

 ىألاغث اٌذ١ّٕج اٌتسر٠ج ٚ اٌذسغ١ً  10 400000

 اٌعاللاح اٌطاغط١ج ٚاٌذعاْٚ اٌاٌٟٚ  ىألاغث 6 370000

 ىألاغث اامالَ ٚاٌذٛس١ك ٚاٌّعٍِٛاح 7 240000

 شؤْٚ ِظٍس ااألاغث ّٚؤدّرِىذب اٌ 1 100000

 اٌّعٙا اٌعرةٝ ٌٍصؼج ٚاٌسالِج ا١ٌّٕٙج ةاِسك 11 122000

 اٌّعٙا اٌعرةٝ ٌٍشمافج اٌعّا١ٌج ٚةؼٛر اٌعًّ ةاٌظ ا ر 8 100000

 اٌعرةٝ ٌذ١ّٕج اٌّٛاغأل اٌتسر٠ج ةطراةٍساٌّرو   11 287675

 اٌّرو  اٌعرةٝ ٌٍذأ١ِٕاح ااطذّام١ج ةاٌطراَٛ 15 137000

 إجّاٌي ػذد ائشطة ٚاٌحىٍفة اٌّاٌية اٌحمذيشية 83 2181675
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18% 
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 والتعاون الدولً 
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6% 

 النسب المالٌة للتكلفة التقدٌرٌة
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    2017 ادارات مكتب العمل العربً و المعاهد و المراكز أنشطة  

 االجمالً

اٌّشوز 

اٌؼشبٝ 

ٌٍحىِيٕات 

ايجحّاػية 

 باٌخشرَٛ

اٌّشوز 

اٌؼشبٝ 

ٌحّٕية 

اٌّٛاسد 

اٌبششية 

 بطشابٍس

اٌّؼٙذ 

اٌؼشبٝ 

ٌٍةما ة 

اٌؼّاٌية 

ٚبحٛخ 

اٌؼًّ 

 باٌجزائش

اٌّؼٙذ 

اٌؼشبٝ 

ٌٍصحة 

ٚاٌسالِة 

إٌّٙية 

 بذِشك

ِىحب 

اٌّؤجّش ٚ 

شؤْٚ 

ِجٍس 

 ايداسع

إداسع 

ايػالَ 

ٚاٌحٛفيك 

 ٚاٌّؼٍِٛات

إداسع 

اٌؼاللات 

اٌخاسجية 

ٚاٌحؼاْٚ 

 اٌذٌٚي

إداسع 

اٌحّٕية 

اٌبششية ٚ 

 اٌحش يً

إداسع 

اٌحّاية 

ايجحّاػية 

ٚ ػاللات 

 اٌؼًّ

ػذد 

ائشطة 

ٚ ٔٛع 

 إٌشار

83 15 11 8 11 1 7 6 10 14 
عدد 

 االنشطة

 قطري 5 5 3 - - 1 2 - 2 18

 قومً 9 5 3 7 1 10 6 11 13 65

 إجتماع 1 - - - - 3 1 1 - 6

11 1 1 1 2 - - 5 - 1 
تعاون 
 عربً

3 1 - - - - - - - 2 
حلقة 

 نقاشٌة

11 2 3 2 1 - 2 - - 1 
دورة 

 تدرٌبٌة

 ندوة 8 2 - - - 2 2 1 1 16

6 - 1 - - - - - 5 - 
 ورشة

 تدرٌبٌة

 مؤتمر - 1 - - 1 - - - - 2

 منتدى - - - 1 - - - 1 1 3

11 4 2 - - - 3 - 1 1 
مشارٌع 
 مستمرة

10 5 1 2 1 - 1 - - - 
إصدارات 
 و دراسات

2 - - - 2 - - - - - 
تعرٌب 
 وترجمة

 تقارٌر - 1 1 - - - - - - 2
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔٛع إٌشار عدد االنشطة

 إجتماع 6

 تعاون عربً 11

 حلقة نقاشٌة 3

 دورة تدرٌبٌة 11

 ندوة 16

 ورشة تدرٌبٌة 6

 مؤتمر 2

 منتدى 3

 مشارٌع مستمرة 11

 إصدارات و دراسات 10

 تعرٌب وترجمة 2

 تقارٌر 2

 ايجّاٌي 83
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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تعاون  إجتماع
 عربً

دورة  حلقة نقاشٌة
 تدرٌبٌة

ورشة  ندوة
 تدرٌبٌة

مشارٌع  منتدى مؤتمر
 مستمرة

إصدارات 
 و دراسات

تعرٌب 
 وترجمة

 تقارٌر

  نوع النشاط

 إجتماع
 تعاون عربً 7%

13% 

 حلقة نقاشٌة
4% 

 دورة تدرٌبٌة
13% 

 ندوة
19% 

 ورشة تدرٌبٌة
7% 

 مؤتمر
3% 

 منتدى
4% 

 مشارٌع مستمرة
13% 

 إصدارات و دراسات
12% 

 تعرٌب وترجمة
3% 

 تقارٌر
2% 

 عدد االنشطة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 قومً قطري

 القطرٌة والقومٌة  عدد االنشطة

 قطري
22% 

 قومً
78% 

 نسبة األنشطة القطرٌة والقومٌة  



 

 
 7102 - 7102خطة منظمة العمل العربية                                                                 7102 – 7102خطة منظمة العمل العربية 

 

22 

 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 غٌر مشتركة  مشتركة 

عدد األنشطة المنفذة بالتعاون بٌن اإلدارات والمعاهد والمراكز 
     2017فً خطة 

 %35; مشتركة 

 %65; غٌر مشتركة 

نسبة األنشطة المنفذة بالتعاون بٌن اإلدارات والمعاهد والمراكز 
     2017فً خطة 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 إداسع اٌحّاية ايجحّاػية

 

 اٌّٛضٛع َ

  ي ِجاي ِؼاييش ٚجششيؼات اٌؼًّ أٚيً : 

 ٔاٚث ل١ِٛج ػٛي " دفذ١ش اٌعًّ أألاث اٌذطت١ك اٌظ١ا ٌٍمأْٛ ٚدط٠ٛرٖ  .0

7.  
ٔاٚث ل١ِٛاج ػاٛي " ألٚغ ِعاا١٠ر اٌعّاً اٌعرة١اج فاٟ دٛػ١اا دسار٠عاح اٌعّاً 

 اٌعرة١ج ٚدماغةٙا

 ِسذّر ِسرٚإ اٌعًّ ة١دج دؼس١ٓ ةرٔاِض  .3

 اٌّع١ٕج ةّعا١٠ر اٌعًّ اٌعرة١ج"" اٌذعاْٚ اٌشٕا ٟ ِع اتألاغاح   .4

 ػٍمج ألغارج لطر٠ج  ػٛي " دسر٠عاح اٌعًّ اٌٛا١ٕج "  .5

 اطذّاإ ٌظٕج اٌطتراء اٌما١١ٔٛٔٓ  .6

 اطذّاإ ٌظٕج اٌؼر٠اح إٌماة١ج  .7

 فأياً :   ي ِجاي اٌحٛاس ايجحّاػي 

 ٔاٚث ل١ِٛج ػٛي "اٌؼٛاغ ااطذّامٝ ٚألٚغث فٝ دؼم١ك اٌذ١ّٕج اٌساٍِج". .8

 ػٍمج لطر٠ج ػٛي "ألٚغ أارال اتٔذاص فٝ ألمُ اٌّفاٚضج اٌظّام١ج". .9

 فاٌةاً :   ي ِجاي اٌحىِيٕات ايجحّاػية 

 ٔاٚث ػٛي "ِا ٚدٛر١ع ِظٍج اٌذأ١ِٕاح ااطذّام١ج: اٌصعٛةاح ٚاٌؼٍٛي". .10

 ٔاٚث لطر٠ج ػٛي "اٌؼّا٠ج ااطذّام١ج ٌٍعا١ٍِٓ فٟ اٌمطاإ اٌ غامٟ". .01

  ي ِجاي اٌّشأع ٚاٌفلات اٌخااة سابؼاً : 

 ٔاٚث ل١ِٛج ػٛي " ٘ظرث اٌّرأث اٌعرة١ج اٌعاٍِج " .12

13. 
ٔااٚث ل١ِٛاج ػاٛي "و١ٌااح ٚراتً اٌااِض االذصااألٞ ٚااطذّاامٟ ٌالشاطاأ 

 ذٚٞ اامالج "

 ألٚغث داغ٠ت١ج لطر٠ج ٌّسدٌٟٛ اٌذفذ١ش مٍٝ مًّ ااافاي .14

 15اٌّرأث اٌعرة١ج اٌاٚغث  اطذّاإ ٌظٕج شؤْٚ مًّ .15

 خاِساً :  ي ِجاي اٌحؼاٚٔيات 

 ٔاٚث ل١ِٛج ػٛي " ألٚغ اٌذعا١ٔٚاح فٟ ألمُ االذصاأل اٌٛإٟ" 16.
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد  المجاالت

 15000 1 قطرى التأمٌنات االجتماعٌة

 
 35000 1 قومى

 35000 1 قومى التعاونٌات

 15000 1 قطرى الحوار االجتماعى

 
 35000 1 قومى

 15000 1 قطرى المرأة والفئات الخاصة

 
 85000 3 قومى

 30000 2 قطرى معاٌٌر وتشرٌعات العمل

 
 160000 3 قومى

 إجمالى عدد المشارٌع
  والتكلفة المالٌة

14 425000 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 15000 1 اجتماع 

 15000 1 عربً تعاون

 30000 2 حلقة

 15000 1 دورة تدرٌبٌة

 260000 8 ندوة

 90000 1 برنامجقومً

 425000 14 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 برنامج قومً ندوة دورة تدرٌبٌة حلقة تعاون عربً اجتماع 

   عدد األنشطة

 اجتماع 
7% 

 تعاون عربً
7% 

 حلقة
15% 

 دورة تدرٌبٌة
 ندوة 7%

57% 

 برنامج قومً
7% 

 نسب عدد األنشطة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 برنامج قومً ندوة دورة تدرٌبٌة حلقة تعاون عربً اجتماع 

  التكلفة المالٌة

 اجتماع 
3% 

 تعاون عربً
4% 

 حلقة
7% 

 دورة تدرٌبٌة
4% 

 ندوة
61% 

 برنامج قومً
21% 

 نسب التكلفة المالٌة 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 إداسع اٌحّٕية اٌبششية ٚاٌحش يً

 

 الموضوع م

 -حول : " التشغٌل والبطالة فى الدول العربٌة " السادس التقرٌر العربى  .0

المعٌىارى للمهىن  التصنٌف العربىى استخدامات حول " ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌة   .7

8002 " 

المعٌىارى للمهىن  التصنٌف العربىى استخدامات حول " ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌة   .3

8002 ." 

ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌىة   شىمال رفرٌقٌىا ش بشىأن دعىم المبىادرٌن " دعىم وتنمٌىة   .4

 المشروعات الصغٌرة .

ورشىىة تدرٌبٌىىة إقلٌمٌىىة   لىىدول المشىىرق العربىىً ش حىىول " المشىىروع العربىىً   .5

 لدعم القدرات فً مجال إنشاء وتطوٌر المنشآت الصغٌرة "   الرٌادي ش  .

ورشة تدرٌبٌىة إقلٌمٌىة   لىدول الخلىٌج العربىً ش بشىأن دعىم المبىادرٌن " دعىم   .6

 . وتنمٌة القدرات فً مجال إنشاء وتطوٌر المنشآت الصغٌرة "

نىدوة قومٌىة حىول " الٌىات المواءمىىة بىٌن مخرجىات التعلىٌم والتىدرٌب المهنىىً   .7

 واالحتٌاجات الفعلٌة لسوق العمل العربً " .

 المؤتمر العربىالثانى حول   تشغٌل الشباب العربى ش  .8

9.  

 

" تسهٌل التبىادل المىن م للقىوى العاملىة العربٌىة فىً الىوطن  ندوة قومٌة  حول

العربىىً وتنمٌىىة التصىىدٌق علىىى االتفاقٌىىات والمواثٌىىق والقىىرارات واإلعالنىىات 

 العربٌة  ذات العالقة بتنقل األٌدي العاملة العربٌة " .

 مشىىروع" للمهىىن المعٌىىاري العربىىً للتصىىنٌف العملىىً االسىىتخدام " برنىىامج  .01

 .   مستمر
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد  المجاالت

 165000 3 قومى التشغٌل وسوق العمل

 105000 3 إقلٌمى التنمٌة والتدرٌب

 
 30000 1 قومى

 70000 2 إقلٌمى العمالة المتنقلة والمهاجرة

 
 30000 1 قومى

إجمالى عدد األنشطة والتكلفة 
  المالٌة

10 400000 

 

 

 المالٌةالتكلفة  العدد طبٌعة النشاط

 50000 1 إصدار تقرٌر

 60000 2 ندوة

 175000 5 ورشة تدرٌبٌة

 00111 0 مؤتمرات 

 90000 1 قومً برنامج

 401111 10 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 برنامج قومً مؤتمرات  ورشة تدرٌبٌة ندوة إصدار تقرٌر

   عدد األنشطة

 إصدار تقرٌر
10% 

 ندوة
20% 

 ورشة تدرٌبٌة
50% 

 مؤتمرات 
10% 

 برنامج قومً
10% 

 نسب عدد األنشطة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 برنامج قومً مؤتمرات  ورشة تدرٌبٌة ندوة إصدار تقرٌر

  التكلفة المالٌة

 إصدار تقرٌر
 ندوة 12%

15% 

 ورشة تدرٌبٌة
43% 

 مؤتمرات 
6% 

 برنامج قومً
24% 

 نسب التكلفة المالٌة 



 

 
 7102 - 7102خطة منظمة العمل العربية                                                                 7102 – 7102خطة منظمة العمل العربية 

 

31 

 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 اٌؼاللات اٌخاسجية ٚاٌحؼاْٚ اٌذٌٚٝإداسع 

 

 اٌّٛضٛع َ

ةراِض دعاْٚ فٕٝ ٚأٔسطج لطر٠اج ٌذٍت١اج اػذ١اطااح أاارال اتٔذااص فاٝ اٌااٚي   .0

 اٌعرة١ج   ِسرٚإ ِسذّر ( .

 أٔسطج لطر٠ج ٚألمُ اادؼاألاح إٌماة١ج اٌعّا١ٌج فٝ اٌٛآ اٌعرةٝ .  .7

 أصؼاا اعمّاي فٝ اٌاٚي اٌعرة١ج . ِٕظّاح ٌصاٌغ فٕٟ دعاْٚ أٔسطج  .3

ىااااغ اٌذعاااْٚ ٚاٌذٕساا١ك ِااع إٌّظّاااح اٌعرة١ااج  أٔسااطج ٚةااراِض ف١ٕااج ٔفااى  فااٝ  .4

 ٚاٌا١ٌٚج اٌّذطصصج ذاح اا٘ذّاَ اٌّسذرن .

دمر٠اار ػااٛي وساااغ اٌّسااذٛإاح اتراارا ١ٍ١ج مٍااٝ أٚضاااإ أصااؼاا اعمّاااي   .5

ٚاٌعّاااي اٌعاارا فااٝ فٍسااط١ٓ ٚةم١ااج اعغاضااٝ اٌعرة١ااج اٌّؼذٍااج اعخاارٜ فااٝ 

 فٝ طٕٛا ٌتٕاْ  . جاٌّؼذٍ اٌظٛاْ اٌسٛغٜ اٌّؼذً ٚةم١ج اعغاضٝ

 . 2017اٌّساغوج فٝ أٔسطج مرة١ج ٚأل١ٌٚج خالي ماَ   .6

 ِساغوج ِؤدّر اٌعًّ اٌاٌٚٝ .أ 

 اطذّاماح ىألاغث ِٕظّج اٌعًّ اٌا١ٌٚج            .ا 

 اطذّاماح اٌٍظٕج اٌّسذروج ة١ٓ ِٕظّذٝ اٌعًّ اٌعرة١ج ٚاٌا١ٌٚج  .ص 

 ِساغواح مرة١ج ٚأل١ٌٚج                                  .أل 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 التكلفة المالٌة العدد  المجاالت

 100000 2 قطرى التعاون الفنى

 50000 1 قطرى العالقات العربٌة والدولٌة

 
 220000 3 قومى

إجمالى عدد األنشطة والتكلفة 
  المالٌة

6 370000 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 10000 1 إصدار تقرٌر

 360000 5 ودولً عربً تعاون

 370000 6 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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17% 
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83% 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 تعاون إصدار تقرٌر

 التكلفة المالٌة

 إصدار تقرٌر
3% 

 تعاون
97% 

 نسب التكلفة المالٌة 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 اتػالَ ٚاٌحٛفيك ٚاٌّؼٍِٛاتإداسع 

 

 الموضوع م

 رنشطة إعالمٌة  نشاط مستمرش  .0

 .لصالح اإلعالمٌٌن العرب  تٌنتدرٌبٌ دورتٌنتن ٌم   .7

3.  
ة المستدامة بالوطن نالعربى األول حول اإلعالم والتنمٌة المتوازالمنتدى 

 العربى

4.  
واإلقتصادى لألشخاص  دراسة حول دور اإلعالم فى اإلدماج اإلجتماعى

 ذوى اإلعاقة .

 إصدار رربعة رعداد من مجلة العمل العربً  .5

 تعرٌب وترجمة  .6

 8002طباعة إصدارات مكتب العمل العربً لعام   .7

 دعم الشبكة العربٌة لمعلومات سوق العمل   مشروع مستمر ش .  .8

9.  
 دعم التوثٌق والمعلومات   مشروع مستمر ش .

 دعم وتطوٌر المكتبة بمكتب العمل العربً .  .01

 دورة قومٌة حول " تعزٌز قدرات إحصاءات العمل فً الدول العربٌة" .  .00
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد  المجاالت

 81111 4 قومى اإلعالم والنشر

التوثٌق والمعلومات وإحصاءات 
 العمل

 161111 4 قومى

إجمالى عدد األنشطة والتكلفة 
  المالٌة

8 240111 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 01111 0 دورة تدرٌبٌة

 40000 1 منتدى

 0000 1 دراسة

 135000 4 مشارٌع مستمرة

 241111 8 عدد األنشطة والتكلفة المالٌة إجمالى
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 اٌّؼٙذ اٌؼشبٝ ٌٍصحة ٚاٌسالِة إٌّٙية بذِشك

 

 الموضوع م

 " العاملة العربٌة المررة هجرة " ورشة عمل حول ندوة قومٌة  .0

 " وتطوٌره للقانون الجٌد التطبٌق رداه العمل تفتٌشندوة قومٌة حول"   .7

 .  دورتان قطرٌتان / ورشتا عمل فى مجال الصحة والسالمة المهنٌة   .3

 إصدار كتابٌن حول   مخاطر بٌئة العمل والطب المهنً ش .   .4

مشىىاركة المعهىىد العربىىً للصىىحة والسىىالمة المهنٌىىة بدمشىىق فىىً رنشىىطة ومىىؤتمرات وطنٌىىة    .5

 ش.  2017عربٌة ودولٌة خالل عام   

 رنشطة ترجمة ودعم المكتبة وبنك المعلومات فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة .   .6

 توفٌر خبرات فنٌة وإدارٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة   .7

 توفٌر وسائل إرشاد وتوعٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة وبٌئة العمل   .8

فصول موسوعة الصحة والسالمة المهنٌة الصادرة عن من مة العمل الدولٌة  ترجمة  .9

 مشروع مستمرش 

 حول" الوقاٌة من اإلجهاد الحراري"اجتماع خبراء   .01

 دورة تدرٌبٌة حول  ن ام إدارة الصحة والسالمة المهنٌةش .   .00

 

 الصحة والسالمة المهنٌةتفتٌش  دورة تدرٌبٌة حول  .07

 اإلدارة السلٌمة للكٌماوٌات ش دورة تدرٌبٌة حول    .03

 

 قومٌة حول قٌاس وتقٌٌم المخاطر الفزٌائٌة فى بٌئة العمل  دورة  .04

 دورة تدرٌبٌة حول  خدمات الصحة والسالمة المهنٌة األساسٌةش   .05

 

 دورة تدرٌبٌة حول" الصحة والسالمة المهنٌة فً قطاع النفط والغاز"  .06
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 المالٌةالتكلفة  العدد نوع النشاط

 108000 01 قومى

 04111 0 قطرى

إجمالى عدد األنشطة والتكلفة 
 المالٌة

11 122000 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 22000 3 اجتماع 

 24000 2 عربً تعاون

 20000 1 دورة تدرٌبٌة

 24000 2 ندوة

 12000 1 إصدرات

 20000 2 تعرٌب وترجمة

 122000 00 عدد األنشطة والتكلفة المالٌة إجمالى
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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28% 
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9% 

 دعر٠ب ٚدرطّج
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍِؼٛظج :

ألٚاغ أِر٠ىٝ ٠ذٛلع  129000ٚاٌسالِج ا١ٌّٕٙج ةذما٠ُ خطج ةإطّاٌٝ  لاَ اٌّعٙا اٌعرةٝ ٌٍصؼج

 ةاتضافج ىٌٝ أٔسطج اٌتاا اٌساةع .  2017دٕف١ى٘ا خالي 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 اٌّؼٙذ اٌؼشبٝ ٌٍةما ة اٌؼّاٌية ٚبحٛخ اٌؼًّ باٌجزائش

 

 الموضوع م

0.  
 ندوة عربٌة : " رن مة تفتٌش العمل فً الدول العربٌة"

7.  
 واقع عالقات العمل الجماعٌة والفردٌة فً الدول العربٌة "» ندوة عربٌة: 

3.  
 دورة لصالح رطراف اإلنتاج فً الجزائر  دولة المقرش.

4.  
فنىىً قطىىري ٌخصىىص ألطىىراف اإلنتىىاج الثالثىىة فىىً الدولىىة العربٌىىة األكثىىر  نشىىاط

 احتٌاجا.

5.  
 –دورة لصىىالح إحىىدى الىىدول اإلفرٌقٌىىة األكثىىر احتٌاجىىا  فىىً إطىىار التعىىاون العربىىً

 اإلفرٌقًش.

6.  
 .2017مشاركة معهد الجزائر فً رنشطة وطنٌة عربٌة ودولٌة خالل سنة 

7.  
 فً حٌنه.دراسة ٌحدد موضوعها مع خبٌر مختص 

8.  
 .2017نشر إصدارات معهد الجزائر لعام 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد نوع النشاط

 78000 6 قومى

 22000 2 قطرى

إجمالى عدد األنشطة والتكلفة 
 المالٌة

8 100000 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 12000 1 تعاون

 22000 2 دورة تدرٌبٌة

 48000 2 ندوة

 8000 2 ودراسات  تإصدارا

 10000 1 إجتماعات

 100000 8 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 اٌّشوز اٌؼشبٝ ٌحّٕية اٌّٛاسد اٌبششية بطشابٍس

 

 الموضوع م

 .الخامس لتنمٌة الموارد البشرٌة العربً  ؤتمرالم  .0

البرنىىامج االسىىتراتٌجً العربىًى لىىدعم القىىدرات فىًى مجىىال إنشىىاء وتطىىوٌر المنشىىآت الصىىغٌرة   .7

 والمتوسطة  الرٌاديش.

 اجتماع خبراء البرنامج العربً لدعم المنشآت الصغٌرة والمتوسطة  الرٌاديش  .3

 التحوالت العربٌة ل  ورشة عمل حول التشغٌل والبطالة فً الدول العربٌة فً  .4

 البرنامج العربً لدعم التشغٌل  .5

 ل تخطٌط القوى العاملةحوقومٌة دورة تدرٌبٌة   .6

 ة حول إعداد سٌاسات وإستراتٌجٌات التشغٌلدورة تدرٌبٌ  .7

 قومٌة فى التشغٌل الذاتى وتنمٌة المنشآت الصغٌرة والمتوسطةدورة تدرٌبٌة   .8

 التقرٌر الدوري لمن مة العمل العربٌة حول التشغٌل فً الوطن العربً   .9

 ش.لرابع العدد ا

 اإلصدارات والترجمة والطباعة والنشر  .01

 دعم وتطوٌر مكتبة المركز  مشروع مستمرش.  .00

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 7102 - 7102خطة منظمة العمل العربية                                                                 7102 – 7102خطة منظمة العمل العربية 

 

48 

 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد نوع النشاط

 287675 11 قومى

إجمالى عدد األنشطة والتكلفة 
 المالٌة

11 287675 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 10000 1 اجتماع 

 30000 1 عربً تعاون

 60000 3 دورة تدرٌبٌة

 38500 1 ندوة

 30500 1 ورشة تدرٌبٌة

 20000 1 راتاإصد

 68675 2 مشارٌع مستمرة

 30000 1 منتدى

 287675 11 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 7102 - 7102خطة منظمة العمل العربية                                                                 7102 – 7102خطة منظمة العمل العربية 

 

49 

 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 اٌّشوز اٌؼشبٝ ٌٍحىِيٕات ايجحّاػية باٌخشرَٛ

 

 اٌّٛضٛإ َ

 ألٚغاح داغ٠ت١ج أرار١ج لطر٠ج فٟ ٔظُ اٌذأ١ِٕاح اتطذّام١ج  .0

 ِٕذاٜ اٌذأ١ِٓ اتطذّامٟ  .7

 ٌٍعّاي اٌّؤلذ١ٓ ٚمّاي اتٔذاص اٌؼٍمج اٌمطر٠ج ػٛي اٌؼّا٠ج اتطذّام١ج  .3

 لِٟٛ -ألٚغ اٌرلُ اٌمِٟٛ فٟ دط٠ٛر ٔظُ اٌذأ١ِٓ اتطذّامٟ   .4

 لِٟٛ -َ( 2017ِظٍج اٌرراٌج اٌعاأل اعٚي  فٟ اٌعاَ   .5

 ألٚغث داغ٠ت١ج دطصص١ج لطر٠ج فٝ ٔظُ اٌذأ١ِٕاح اتطذّام١ج  .6

 لِٟٛ -ِظٍج اٌذأ١ِٕاح اتطذّام١ج اٌّؼىّج  أواأل١ّ٠ج(   .7

 إٌما٠ج إٌّافع ٚدما٠ُ اٌذأ١ٕ١ِج اٌطاِج دٛف١ر مٍٝ اادصاي دىٌٕٛٛط١ا أسرإٌاٚث اٌم١ِٛج ػٛي:   .8

 لِٟٛ -ةت١ٍٛبراف١ا اٌذأ١ِٕاح اتطذّام١ج اٌىذاا اٌشاٌز   .9

 لِٟٛ -َ 2017ِظٍج اٌرراٌج اٌعاأل اٌشأٟ فٟ اٌعاَ   .01

 لِٟٛ -ِسرٚإ ِسذّر - اٌستىج اٌعرة١ج ٌّعٍِٛاح اٌذأ١ِٕاح اتطذّام١ج  .00

 لِٟٛ -ِسرٚإ ِسذّر -ألمُ ٚدط٠ٛر اٌّىذتج  .07

 لِٟٛ -ِسرٚإ ِسذّر -دؼا٠ز ِٛلع اٌّرو  مٍٟ اتٔذرٔخ  .03

 لِٟٛ -ِسرٚإ ِسذّر  -اٌذعر٠ب ٚاٌذرطّج  .04

 لِٟٛ -ِسرٚإ ِسذّر  -ألمُ ٚدط٠ٛر اٌّىذتج  .05

 فٟ أٔسطج ٚا١ٕج مرة١ج ٚأل١ٌٚج ااطذّام١جِساغواح اٌّرو  اٌعرةٟ ٌٍذأ١ِٕاح   .06
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 التكلفة المالٌة العدد نوع النشاط

 90000 12 قومى

 47000 3 قطرى

إجمالى عدد األنشطة والتكلفة 
 المالٌة

15 137000 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 10000 1 تعاون

 13000 1 حلقة

 34000 2 دورة تدرٌبٌة

 25000 1 ندوة

 28000 5 راتاإصد

 21000 4 مشارٌع مستمرة

 6000 1 منتدى

 137000 15 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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دورة  حلقة تعاون
 تدرٌبٌة

مشارٌع  إصدرات ندوة
 مستمرة

 منتدى

 عدد األنشطة

 تعاون
6% 

 حلقة
 دورة تدرٌبٌة 7%

13% 

 ندوة
7% 

 إصدرات
33% 

 مشارٌع مستمرة
27% 

 منتدى
7% 

 نسب عدد األنشطة 
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مشارٌع  إصدارات ندوة دورة تدرٌبٌة حلقة تعاون
 مستمرة

 منتدى

 التكلفة المالٌة

 تعاون
 حلقة 7%

10% 

 دورة تدرٌبٌة
25% 

 ندوة
18% 

 إصدارات
21% 

 مشارٌع مستمرة
15% 

 منتدى
4% 

 نسب التكلفة المالٌة
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 فاٌةا : ايجحّاػات اٌذسحٛسية ٚإٌظاِية

 

 الموضوع م

 ش لمؤتمر العمل العربى .44الدورة    .0

 . العربٌةمجلس إدارة من مة العمل   .7

 . هٌئة الرقابة المالٌة  .3

 . ش للجنة الخبراء القانونٌٌن82الدورة    .4

 . ش للجنة الحرٌات النقابٌة83الدورة    .5
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 ٍِحك بىٔشطة إٌّظّةسابؼا : 

 ٚاٌّذسجة  ٝ أبٛا  أخشٜ غيش اٌبا  اٌسابغ

 

 الموضوع م

0.  
 الرابعالباب -  رربعة رعداد ش  مجلة العمل العربٌة

7.  
 الباب الرابع -طباعة إصدارات مكتب العمل العربى 

3.  
 الباب الرابع-تعرٌــب وترجمــة 

4.  
 الباب الخامس - دعم وتطوٌر المكتبة

5.  
 الباب السادس - مجلس إدارة من مة العمل العربٌة

6.  
 الباب السادس - هٌئة الرقابة المالٌة

7.  
 الباب السادس - ش للجنة الخبراء القانونٌٌن82الدورة  

8.  
 الباب السادس–ش للجنة الحرٌات النقابٌة83الدورة  
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 8108خطح ػاو  يحاوس
 

 

 

  

 

 

 

 

 المحور األول الحماٌة االجتماعٌة وعالقات العمل

 المحور الثانى التنمٌة البشرٌة والتشغٌل

 واحصاءت العمل  المحور الثالث االعالم والتوثٌق

المحور الرابع العالقات العربٌة والدولٌة والتعاون 
 الدولى

 المحور الخامس االجتماعات الدستورٌة
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 8108يشاسَغ خطح ػاو 

 

 

 

 

 اداساخ يكرة انؼًم انؼشتٍ و انًؼاهذ و انًشاكز  ػذد األَشطح انركهفح انًانُح

405000 14 
 إدارة انحًبَت االجتًبػُت و ػاللبث انؼًم 

380000 10 
 إدارة انتًُُت انبشرَت و انتشغُم 

370000 6 
 إدارة انؼاللبث انخبرجُت وانتؼبوٌ انذونٍ 

240000 9 
 إدارة االػالو وانتىحُك وانًؼهىيبث

100000 1 
 يكتب انًؤتًر و شؤوٌ يجهش االدارة 

122000 12 
 انًؼهذ انؼربً نهصحت وانضاليت انًهُُت بذيشك

100000 8 
 انؼربً نهخمبفت انؼًبنُت وبحىث انؼًم ببنجزائرانًؼهذ 

212875 12 
 انًركز انؼربً نتًُُت انًىارد انبشرَت بطرابهش

132000 16 
 انًركز انؼربً نهتأيُُبث االجتًبػُت ببنخرطىو

2061875 88 
 انرقذَشَح  انًانُح إجًانٍ ػذد االَشطح وانركهفح 
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 عدد األنشطة

إدارة الحماٌة 
االجتماعٌة و عالقات 

 العمل 
16% 
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11% 
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7% 
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10% 
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1% 
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 بدمشق
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 البشرٌة بطرابلس
14% 

المركز العربى 
للتؤمٌنات االجتماعٌة 

 بالخرطوم
18% 

 نسب عدد األنشطة 
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 بالخرطوم

 الموازنة التقدٌرٌة لالنشطة 

إدارة الحماٌة االجتماعٌة و 
 عالقات العمل 

20% 

إدارة التنمٌة البشرٌة و 
 التشغٌل 

18% 

إدارة العالقات الخارجٌة 
 والتعاون الدولً 

18% 

إدارة االعالم والتوثٌق 
 والمعلومات

12% 
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 مجلس االدارة 

5% 

المعهد العربى للصحة 
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6% 
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 وبحوث العمل بالجزائر
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10% 
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 االجتماعٌة بالخرطوم
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 النسب المالٌة للتكلفة التقدٌرٌة
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    2018 العربً و المعاهد و المراكزادارات مكتب العمل  أنشطة  

 االجمالً

انًشكز 

انؼشتً 

نهرأيُُاخ 

االجرًاػُح 

 تانخشطىو

انًشكز 

انؼشتً 

نرًُُح 

انًىاسد 

انثششَح 

 تطشاتهس

انًؼهذ 

انؼشتً 

نهصقافح 

انؼًانُح 

وتحىز 

انؼًم 

 تانجزائش

انًؼهذ 

انؼشتً 

نهصحح 

وانساليح 

انًهُُح 

 تذيشق

يكرة 

انًؤذًش و 

شؤوٌ 

يجهس 

 االداسج

إداسج 

االػالو 

وانرىشُق 

 وانًؼهىياخ

إداسج 

انؼالقاخ 

انخاسجُح 

وانرؼاوٌ 

 انذونٍ

إداسج 

انرًُُح 

انثششَح و 

 انرشغُم

إداسج 

انحًاَح 

االجرًاػُح 

و ػالقاخ 

 انؼًم

ػذد  

االَشطح و 

َىع 

 انُشاط

 عدد االنشطة 13 10 6 9 1 12 8 12 16 88

 قطري 6 3 3 - - 1 2 - 3 18

 قومً 8 7 3 9 1 11 6 12 13 70

 إجتماع 1 - - - - 3 1 1 - 6

 تعاون عربً 1 - 5 - - 2 1 1 1 11

 حلقة نقاشٌة 2 - - - - - - - 2 4

 دورة تدرٌبٌة 2 - - 1 - 1 2 3 2 11

 ندوة 7 1 - 1 - 3 2 - - 14

 ورشة تدرٌبٌة - 4 - 1 - - - 2 - 7

 مؤتمر - 1 - - 1 - - - - 2

 منتدى - 2 - 1 - - - - 2 5

12 4 4 - - - 2 - 1 1 
مشارٌع 
 مستمرة

10 5 1 2 1 - 1 - - - 
إصدارات و 

 دراسات

2 - - - 2 - - - - - 
تعرٌب 
 وترجمة

 تقارٌر - 1 1 - - - - - - 2

1 - - - - - 1 - - - 
أَشطح 

 إػاليُح 

 أفالو وشائقُح - - - 1 - - - - - 1
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 َىع انُشاط عدد االنشطة

 مؤتمر 2

 منتدى 5

 ندوة 14

 دورة تدرٌبٌة 11

 ورشة تدرٌبٌة 7

 حلقة نقاشٌة 4

 تقارٌر 2

 إجتماع 6

 تعاون عربً 11

 مشارٌع مستمرة 12

 إصدارات و دراسات 10

 تعرٌب وترجمة 2

 أَشطح إػاليُح  1

 أفالو وشائقُح 1

 االجًانٍ 88



 

 
 7102 - 7102خطة منظمة العمل العربية                                                                         7102 – 7102خطة منظمة العمل العربية 

 

86 

 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

تعاون  إجتماع
 عربً

حلقة 
 نقاشٌة

دورة 
 تدرٌبٌة

ورشة  ندوة
 تدرٌبٌة

مشارٌع  منتدى مإتمر
 مستمرة

إصدارات 
و 

 دراسات

تعرٌب 
 وترجمة

أنشطة  تقارٌر
 إعالمٌة 

أفالم 
 وثائقٌة

  نوع النشاط

 إجتماع
 تعاون عربً 7%

13% 
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5% 
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13% 

 ندوة
15% 

 ورشة تدرٌبٌة
8% 

 مإتمر
2% 

 منتدى
6% 

 مشارٌع مستمرة
14% 

 إصدارات و دراسات
11% 
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2% 

 تقارٌر
2% 

 أنشطة إعالمٌة 
1% 
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 عدد االنشطة 1%
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 إداسج انحًاَح االجرًاػُح

 

 انًىضىع و

 أوالً : فٍ يجبل يؼبَُر وتشرَؼبث انؼًم 

َـــذوة لىيُت حىل " انحمىق األصبصُت فٍ انؼًم وأحرهب فٍ اصتمرار ػاللبث   .1

 انؼًم " .  

 انؼربُت .انتؼبوٌ انخُبئٍ يغ اإلداراث انًؼُُت بًؼبَُر انؼًم   .2

 يضتًر يشروع انؼًم بُئت تحضٍُ برَبيج  .3

 .ودورِ فٍ اصتمرار ػاللبث انؼًم "حهمت َمبشُت لطرَت حىل " تفتُش انؼًم   .4

 حبَُبً : فٍ يجبل انحىار االجتًبػٍ 

 َذوة لىيُت حىل "انًفبوضت انجًبػُت أداة نالصتمرار وانضهى االجتًبػٍ".  .5

 لطرَت حىل "يؼبَُر انؼًم انؼربُت أداة نتطىَر انتشرَؼبث". حهمت  .6

 حبنخبً : فٍ يجبل انتأيُُبث االجتًبػُت 

 َذوة حىل "االصتذايت انًبنُت نًؤصضبث انضًبٌ وانتأيُُبث االجتًبػُت".  .7

 َذوة حىل "انحًبَت االجتًبػُت نهؼبيهٍُ فٍ انمطبع غُر انًُظى".  .8

 فٍ يجبل انًرأة وانفئبث انخبصت رابؼبً : 

 َذوة لىيُت حىل " انًرأة انؼربُت فٍ انُمبببث انؼًبنُت : انىالغ وانطًىح  "   .9

َددددذوة لىيُددددت حددددىل " ػًددددم االطفددددبل بددددٍُ انتشددددرَغ وانىالددددغ االلتصددددبدٌ    .11

 واالجتًبػٍ" 

 دورة تذرَبُت لطرَت حىل " ادارة انًشروػبث انخبصت ببنُضبء "    .11

دورة تذرَبُددت لطرَددت نهًتؼددبيهٍُ يددغ  االشددخبق روٌ االػبلددت حددىل انتأهُددم   .12

 CBRانًرتكز ػهً انًجتًغ 

 16اجتًبع نجُت شؤوٌ ػًم انًرأة انؼربُت . انذورة   .13

 خبيضبً : فٍ يجبل انتؼبوَُبث 

 َذوة لىيُت حىل " دور انتؼبوَُبث فٍ اصتمرار وتؼزَز أصىاق انؼًم"  .14
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 التكلفة المالٌة العدد  المجاالت

 15000 1 قطرى التؤمٌنات االجتماعٌة

 35000 1 قومى 

 35000 1 قومى التعاونٌات

 15000 1 قطرى الحوار االجتماعى

 35000 1 قومى 

 30000 2 قطرى المرأة والفئات الخاصة

 85000 3 قومى 

 30000 2 قطرى معاٌٌر وتشرٌعات العمل

 125000 2 قومى 

 عدد المشارٌع إجمالى
  والتكلفة المالٌة

14 405000 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 15000 1 اجتماع

 15000 1 تعاون

 30000 2 حلقة

 30000 2 دورة تدرٌبٌة

 225000 7 ندوة

 90000 1 قومً برنامج

 405000 14 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 برنامج قومً ندوة دورة تدرٌبٌة حلقة تعاون اجتماع

   عدد األنشطة

 اجتماع
7% 

 تعاون
7% 

 حلقة
15% 

 دورة تدرٌبٌة
14% 

 ندوة
50% 

 برنامج قومً
7% 

 نسب عدد األنشطة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 
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 برنامج قومً ندوة دورة تدرٌبٌة حلقة تعاون اجتماع

  التكلفة المالٌة

 اجتماع
4% 

 تعاون
4% 

 حلقة
7% 

 دورة تدرٌبٌة
7% 

 ندوة
56% 

 برنامج قومً
22% 

 نسب التكلفة المالٌة 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 إداسج انرًُُح انثششَح وانرشغُم

 

 انًىضىع و

 إطالق انتمرَر انؼربً انضبدس حىل : " انتشغُم وانبطبنت فً انىطٍ انؼربً "  .1

ورشت لطرَت حىل "تطىَر  انتصُُف انًهٍُ انىطٍُ وفك  انتصُُف انؼربٍ نهًهٍ   .2

2118." 

انًهٍُ انىطٍُ وفك  انتصُُف انؼربٍ نهًهٍ  ورشت لطرَت حىل "تطىَر  انتصُُف  .3

2118." 

ورشت لطرَت حىل "تطىَر  انتصُُف انًهٍُ انىطٍُ وفك  انتصُُف انؼربٍ نهًهٍ   .4

2118." 

 " يؤتًر دونٍ حىل انًضتجذاث فٍ يجبل انهجرة "  .5

تطبُك برَبيج انرَبدٌ " دػى وتًُُت انًشروػبث  ورشت ػًم تذرَبُت لىيُت  بشأٌ  .6

 انصغُرة .

 انًُتذي انؼربٍ انخبٍَ حىل " انتذرَب انتمٍُ وانًهٍُ واحتُبجبث صىق انؼًم"  .7

 َذوة لىيُت حىل " والغ وآفبق اإلَتبجُت فٍ انبهذاٌ انؼربُت "   .8

 انًُتذي انؼربً انخبنج حىل " انتًُُت وانتشغُم "  .9

 يضتًر يشروع" نهًهٍ انًؼُبرٌ انؼربٍ نهتصُُف انؼًهٍ االصتخذاو" برَبيج  .11
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد  المجاالت

 200000 4 قومى التشغٌل وسوق العمل

 
 60000 3 قطرى

 85000 2 قومى التنمٌة والتدرٌب

 35000 1 قومى العمالة المتنقلة والمهاجرة

إجمالى عدد األنشطة والتكلفة 
  المالٌة

10 380000 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 30000 1 إصدار تقرٌر

 30000 1 ندوة

 95000 4 ورشة تدرٌبٌة

 35333 1 مإتمرات

 133333 2 منتدٌات

 90000 1 قومً برنامج

 383333 10 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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 برنامج قومً منتدٌات مإتمرات ورشة تدرٌبٌة ندوة إصدار تقرٌر

   عدد األنشطة

 إصدار تقرٌر
10% 

 ندوة
10% 

 ورشة تدرٌبٌة
40% 

 مإتمرات
10% 

 منتدٌات
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 برنامج قومً
10% 

 نسب عدد األنشطة
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  التكلفة المالٌة
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 منظمة العمل العربية
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 انؼالقاخ انخاسجُح وانرؼاوٌ انذونًإداسج 

 

 الموضوع م

1.  

 

برامج تعاون فنى وأنشطة قطرٌة لتلبٌة احتٌاجات أطراف اإلنتاج فى 

 الدول العربٌة ) مشروع مستمر ( .

 أنشطة قطرٌة ودعم االتحادات النقابٌة العمالٌة فى الوطن العربى .  .2

 . الدول العربٌة أصحاب األعمال فىلمنظمات  فنً تعاونأنشطة   .3

أنشطة وبرامج فنٌة تنفذ  فى إطار التعاون والتنسٌق مع المنظمات   .4

 العربٌة والدولٌة المتخصصة ذات االهتمام المشترك .

تقرٌر حول آثار المستوطنات اإلسرائٌلٌة على أوضاع أصحاب األعمال   .5

 والعمال العرب فى فلسطٌن وبقٌة األراضى العربٌة المحتلة األخرى فى

 فى جنوب لبنان  . المحتله الجوالن السورى المحتل وبقٌة األراضى

 . 8102المشاركة فى أنشطة عربٌة ودولٌة خالل عام   .6
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 التكلفة المالٌة العدد  المجاالت

 100000 2 قطرى التعاون الفنى

 50000 1 قطرى العالقات العربٌة والدولٌة

 220000 3 قومى العالقات العربٌة والدولٌة

إجمالى عدد األنشطة والتكلفة 
  المالٌة

6 370000 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 10000 1 إصدار تقرٌر

 360000 5 تعاون

 370000 6 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إصذار تمرَر

3% 

 تؼبوٌ

97% 

 التكلفة المالٌة

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

 تعاون إصدار تقرٌر

 التكلفة المالٌة



 

 
 7102 - 7102خطة منظمة العمل العربية                                                                         7102 – 7102خطة منظمة العمل العربية 

 

99 

 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 اإلػالو وانرىشُق وانًؼهىياخإداسج 

 

 الموضوع م

 أنشطة إعالمٌة )نشاط مستمر(  .1

 تنظٌم دورة تدرٌبٌة لصالح اإلعالمٌٌن العرب  .2

ندوة قومٌة حول " إحداث مرصد عربً لإلعالم التنموي االقتصادي واالجتماعً   .3

 وبٌئة العمل "

عمل حول " بناء قاعدة معلومات معنٌة باإلعالم التنموي: االقتصادي  ورشة  .4

 واالجتماعً ضمن الشبكة العربٌة لمعلومات أسواق العمل"

 إنتاج أفالم وثائقٌة عن أهم القضاٌا والمشكالت المجتمعٌة فى البلدان العربٌة  .5

 إصدار أربعة أعداد من مجلة العمل العربً  .6

 تعرٌب وترجمة   .7

 8102طباعة إصدارات مكتب العمل العربً لعام   .8

 دورة قومٌة حول " تعزٌز قدرات إحصاءات العمل فً الدول العربٌة  .9
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 التكلفة المالٌة العدد  المجاالت

 83333 6 قومى اإلعالم والنشر

 130000 2 قومى والمعلوماتالتوثٌق 

 33333 1 قومى إحصاءات العمل

عدد األنشطة والتكلفة  إجمالى
  المالٌة

9 243333 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 25333 2 دورة تدرٌبٌة

 5000 1 أنشطة إعالمٌة

 30000 1 ندوة قومٌة

 15000 1 أفالم وثائقٌة

 30000 1 دورة قومٌة

 130000 2 مشارٌع مستمرة

 5000 1 ورش عمل

 240000 9 عدد األنشطة والتكلفة المالٌة إجمالى
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 ورش عمل مشارٌع مستمرة دورة قومٌة أفالم وثائقٌة ندوة قومٌة أنشطة إعالمٌة دورة تدرٌبٌة

   عدد األنشطة

 دورة تدرٌبٌة
23% 

 أنشطة إعالمٌة
11% 

 ندوة قومٌة
 أفالم وثائقٌة 11%

11% 

 دورة قومٌة
11% 

 مشارٌع مستمرة
22% 

 ورش عمل
11% 

 نسب عدد األنشطة
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 انًؼهذ انؼشتً نهصحح وانساليح انًهُُح تذيشق

 

 الموضوع م

ندوة قومٌة/ورشة عمل حول" حماٌة وحفظ سالمة وصحة المرأة العاملة فً مكان   .1

 العمل"

ندوة قومٌة/ورشة عمل حول" عمل األطفال بٌن التشرٌع والواقع االقتصادي   .2

 واالجتماعً"

 ندوة قومٌة حول" الحماٌة من مخاطر بٌئة العمل فً القطاع غٌر المنظم "  .3

 دورتان قطرٌتان/ورشتا عمل وطنٌتان/ فً مجال ) الصحة والسالمة المهنٌة ( .   .4

 

 إصدار كتابٌن حول ) مخاطر بٌئة العمل والطب المهنً ( .   .5

مشاركة المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق فً أنشطة وطنٌة عربٌة   .6

 ( .  2018ودولٌة خالل عام )

 أنشطة ترجمة ودعم المكتبة وبنك المعلومات فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة.   .7

 خبرات فنٌة وإدارٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة  توفٌر  .8

 توفٌر وسائل إرشاد وتوعٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة وبٌئة العمل   .9

ترجمة فصول موسوعة الصحة والسالمة المهنٌة الصادرة عن منظمة العمل الدولٌة   .11

 ) مشروع مستمر(

 اجتماع خبراء حول" السالمة فً أعمال اللحام"  .11

 مشروع خطة العمل االستثمارٌة للمعهد  .12

 دورة تدرٌبٌة حول )نظام اإلدارة البٌئٌة ( .   .13

 دورة تدرٌبٌة حول )تقٌٌم المخاطر فً بٌئة العمل(  .14

 دورة تدرٌبٌة حول" حماٌة أماكن العمل من الحرائق "   .15

 دورة تدرٌبٌة حول )معدات الحماٌة الشخصٌة(   .16

 تدرٌبٌة حول" تفتٌش الصحة والسالمة المهنٌة " دورة  .17

 دورة تدرٌبٌة حول" الصحة والسالمة المهنٌة فً مواقع التشٌٌد والبناء"   .18
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 

 التكلفة المالٌة العدد نوع النشاط

 102000 11 قومى

 23333 1 قطرى

 122000 12 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 22000 3 اجتماع

 24000 2 تعاون

 20000 1 دورة تدرٌبٌة

 24000 3 ندوة

 12000 1 إصدرات

 20000 2 تعرٌب وترجمة

 122000 12 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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 تعرٌب وترجمة إصدرات ندوة دورة تدرٌبٌة تعاون اجتماع

 عدد األنشطة
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 تعاون
17% 
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 يهحىظح :

 089111نهصحح وانساليح انًهُُح ترقذَى خطح إسرصًاسَح نسرح أَشطح تئجًانً قاو انًؼهذ انؼشتً

 تاإلضافح إنً أَشطح انثاب انساتغ .   8108دوالس أيشَكً َرىقغ ذُفُزها خالل 
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 تعرٌب وترجمة إصدرات ندوة دورة تدرٌبٌة تعاون اجتماع 

 التكلفة المالٌة

 اجتًبع 

18% 

 تؼبوٌ

20% 

 دورة تذرَبُت

16% 

 َذوة

20% 

 إصذراث

10% 

 تؼرَب وترجًت

16% 

 التكلفة المالٌة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 انًؼهذ انؼشتً نهصقافح انؼًانُح وتحىز انؼًم تانجزائش

 

 الموضوع م

0.  
 " أنظمة تفتٌش العمل فً الدول العربٌة" ندوة عربٌة :

8.  
 واقع عالقات العمل الجماعٌة والفردٌة فً الدول العربٌة "» ندوة عربٌة: 

3.  
 دورة لصالح أطراف اإلنتاج فً الجزائر )دولة المقر(.

4.  
نشاااط فنااً قطااري ٌخصااا ألطااراف اإلنتاااج الثالثااة فااً الدولااة العربٌااة األكثاار 

 احتٌاجا.

5.  
 –إحاادى الاادول اإلفرٌقٌااة األكثاار احتٌاجااا )فااً إطااار التعاااون العربااًدورة لصااالح 

 . ( اإلفرٌقً

6.  
 .2012مشاركة معهد الجزائر فً أنشطة وطنٌة عربٌة ودولٌة خالل سنة 

7.  
 دراسة ٌحدد موضوعها مع خبٌر مختا فً حٌنه.

8.  
 .2012نشر إصدارات معهد الجزائر لعام 
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 المالٌةالتكلفة  العدد نوع النشاط

 78000 6 قومى

 22000 2 قطرى

 100000 8 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 12000 1 تعاون

 22000 2 دورة تدرٌبٌة

 48000 2 ندوة

 8000 2 ودراسات تإصدارا

 10000 1 إجتماعات

 100000 8 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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 اجتماعات إصدارات ندوة دورة تدرٌبٌة تعاون

 عدد األنشطة

 تؼبوٌ

12% 
 دورة تذرَبُت

25% 

 َذوة

25% 

 إصذاراث

25% 

 اجتًبػبث
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 عدد األنشطة
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 تؼبوٌ

12% 
 دورة تذرَبُت

22% 

 َذوة

48% 

 إصذاراث

8% 

 اجتًبػبث

10% 

 التكلفة المالٌة
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 :  انًشكز انؼشتً نرًُُح انًىاسد انثششَح تطشاتهس

 

 الموضوع م

 )مشروع مستمر(اإلصدارات والترجمة والطباعة والنشر   .1

 توثٌق التدرٌب )مشروع مستمر(  .2

 مستمر()مشروع دعم وتطوٌر مكتبة المركز  .3

ورشة عمل قومٌة حول المنشآت الصغرى والمتوسطة ومدى مساهمتها فً الحد مان   .4

 البطالة. 

البرنامج االستراتٌجً العربً لدعم القدرات فً مجال إنشااء وتطاوٌر المنشاآت   .5

 الصغٌرة والمتوسطة )الرٌادي(.
المنشآت  اجتماع خبراء البرنامج العربً لدعم القدرات فً مجال إنشاء وتطوٌر  .6

 الصغٌرة والمتوسطة )الرٌادي(

ورشة عمل حول تشغٌل المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة )واقع   .7

 وآفاق(.

 البرنامج العربً لدعم التشغٌل من خالل العقد العربً للتشغٌل.  .8

 دورة تدرٌبٌة فً تخطٌط القوى العاملة.  .9

 . TQMدورة تدرٌبٌة فً إدارة الجودة الشاملة   .11

 دورة تدرٌبٌة فً تخطٌط وتنمٌة الموارد البشرٌة فً المنشآت االقتصادٌة.   .11

 التقرٌر الدوري لمنظمة العمل العربٌة حول التشغٌل فً الوطن العربً  .12

 )العدد الثالث(. 
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 التكلفة المالٌة العدد نوع النشاط

 212875 12 قومى

 212875 12 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 10000 1 اجتماع

 تموٌل ذاتى  1 تعاون

 60000 3 دورة تدرٌبٌة

 40000 2 ورشة تدرٌبٌة

 20000 1 راتاإصد

 82875 4 مشارٌع مستمرة

 212875 12 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة
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 مشارٌع مستمرة إصدارات ورشة تدرٌبٌة دورة تدرٌبٌة اجتماع 

 عدد األنشطة

 اجتًبع 

 دورة تذرَبُت 9%

27% 

 ورشت تذرَبُت

18% 

 إصذاراث

9% 

 يشبرَغ يضتًرة

37% 

 عدد األنشطة
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 التكلفة المالٌة

 اجتماع 
5% 

 دورة تدرٌبٌة
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 مشارٌع مستمرة
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 التكلفة المالٌة
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 :  انًشكز انؼشتً نهرأيُُاخ االجرًاػُح تانخشطىو

 انركهفح تانذوالس 2118األَشطح 

 -انربغ األول:

 يحىر انتأيُُبث اإلجتًبػُت:

 دوساخ ذذسَثُح أساسُح قطشَح فٍ َظى انرأيُُاخ اإلجرًاػُح

 

 

11.111 

 6.111 يُرذي انرأيٍُ اإلجرًاػٍ-

 -انربغ انخبٍَ:

 انحهقح انقطشَح حىل:

 دوس انرأيٍُ اإلجرًاػٍ فٍ انرًكٍُ اإلجرًاػٍ نهًشأج  

 

 

10.000 

 يجبل انذراصبث:

 قىيٍ -دساسح ػٍ ذأيٍُ األيىيح فُانذول انؼشتُح -

 

6.111 

 

 يجبل اإلػالو وانُشر:

 قىيٍ -و  8108انؼاو  يجهح انشسانح انؼذد األول فٍ

 

4.000 

 -انربغ انخبنج:

 انضًاٌ اإلجرًاػٍيؤذًش 

 

21.000 

 

  دوسج ذذسَثُح ذخصصُح قطشَه فٍ يجال انرأيُُاخ اإلجرًاػُح

11.111 

  قىيٍ -يجهح انرأيُُاخ اإلجرًاػُح انًحكًح )أكادًَُح(

8.000 

 -انربغ انرابغ:

وأششها ػهٍ َظى انضًاٌ  انرغُشاخ انسُاسُحانحهقح انقىيُح حىل: 

 اإلجرًاػٍ

 

 

20.000 

 

 -ًَىرض ذششَؼٍ ػشتٍ نهرأيُُاخ اإلجرًاػُح )ًَىرض اسرششادٌ(إػذاد 

 قىيٍ

6.111 

 4.000 قىيٍ -و8108يجهح انشسانح انؼذد انصاٍَ فٍ انؼاو 

 -يجبل انتىحُك وانًؼهىيبث:

 قىيٍ -يششوع يسرًش -انشثكح انؼشتُح نًؼهىياخ انرأيُُاخ اإلجرًاػُح

 

5.111 

 5.111 قىيٍ -يششوع يسرًش -دػى وذطىَش انًكرثح

 4.111 قىيٍ -يششوع يسرًش -ذحذَس يىقغ انًشكز ػهٍ اإلَرشَد

 7.000 قىيٍ -يششوع يسرًش-انرؼشَة وانرشجًح

 انتؼبوٌ انفٍُ:

يشاسكاخ انًشكز انؼشتٍ نهرأيُُاخ اإلجرًاػُح فٍ أَشطح وطُُح ػشتُح 

 ودونُح

 

 

6.000 

 132.000 انجًهح



 

 
 7102 - 7102خطة منظمة العمل العربية                                                                         7102 – 7102خطة منظمة العمل العربية 

 

;6 

 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 

 

 المالٌةالتكلفة  العدد نوع النشاط

 102000 13 قومى

 30000 3 قطرى

 132000 16 إجمالى عدد األنشطة والتكلفة المالٌة

 

 

 التكلفة المالٌة العدد طبٌعة النشاط

 6000 1 تعاون

 30000 2 حلقة

 20000 2 دورة تدرٌبٌة

 28000 5 ودراسات راتاإصد

 21000 4 مشارٌع مستمرة

 27000 2 ٌات ومإتمراتمنتد

 132000 16 عدد األنشطة والتكلفة المالٌة إجمالى
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 دورة تذرَبُت 12%

13% 
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 يشبرَغ يضتًرة

25% 

 يُتذَبث ويؤتًراث

13% 

 عدد األنشطة
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5% 

 حلقة
23% 

 دورة تدرٌبٌة
15% 

 إصدارات ودراسات
21% 

 مشارٌع مستمرة
16% 

 منتدٌات ومإتمرات
20% 

 التكلفة المالٌة



 

 
 7102 - 7102خطة منظمة العمل العربية                                                                         7102 – 7102خطة منظمة العمل العربية 

 

;9 
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 شانصا : االجرًاػاخ انذسرىسَح وانُظايُح

 

 الموضوع م

 ( لمإتمر العمل العربى .;:الدورة )  .0

 . مجلس إدارة منظمة العمل العربٌة  .8

 . هٌئة الرقابة المالٌة  .3

 . ( للجنة الخبراء القانونٌٌن93الدورة )  .4

 . ( للجنة الحرٌات النقابٌة93الدورة )  .5
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 يهحق تأَشطح انًُظًحساتؼا : 

 وانًذسجح فً أتىاب أخشي غُش انثاب انساتغ

 

 الموضوع م

0.  
 الباب الرابع -) أربعة أعداد (  مجلة العمل العربٌة

8.  
 الباب الرابع -طباعة إصدارات مكتب العمل العربى 

3.  
 الباب الرابع -تعرٌــب وترجمــة 

4.  
 الباب الخامس - دعم وتطوٌر المكتبة

5.  
 الباب السادس - مجلس إدارة منظمة العمل العربٌة

6.  
 الباب السادس - هٌئة الرقابة المالٌة

7.  
 الباب السادس - ( للجنة الخبراء القانونٌٌن93الدورة )

8.  
 الباب السادس - النقابٌة( للجنة الحرٌات 93الدورة )
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 منظمة العمل العربية
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  2318-2317 لعامً العربٌة العمل منظمة لخطة مقارنة إحصائٌات جداول

 

 "  2318ـ  2317"  عدد أنشطة خطة المنظمة لعامى " 1جدول "

 

عدد 
االنشطة 
2318 

عدد 
االنشطة 
2317 

 اداساخ يكرة انؼًم انؼشتٍ و انًؼاهذ و انًشاكز 

 إدارة انحًبَت االجتًبػُت و ػاللبث انؼًم  14 14

 إدارة انتًُُت انبشرَت و انتشغُم  10 10

 إدارة انؼاللبث انخبرجُت وانتؼبوٌ انذونٍ  6 6

 إدارة االػالو وانتىحُك وانًؼهىيبث 7 9

 يكتب انًؤتًر و شؤوٌ يجهش االدارة  1 1

 انًؼهذ انؼربً نهصحت وانضاليت انًهُُت بذيشك 11 12

 انًؼهذ انؼربً نهخمبفت انؼًبنُت وبحىث انؼًم ببنجزائر 8 8

 انًركز انؼربً نتًُُت انًىارد انبشرَت بطرابهش 11 12

 انًركز انؼربً نهتأيُُبث االجتًبػُت ببنخرطىو 15 16

 االجًبنٍ 83 88
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 "  2318ـ  2317"  عدد ونوعٌة أنشطة خطة المنظمة لعامى " 2جدول "

 

 

 َىع انُشاط 2317عدد االنشطة  2318االنشطة عدد 

 مؤتمر 6 2

 منتدى 11 5

 ندوة 3 14

 دورة تدرٌبٌة 11 11

 ورشة تدرٌبٌة 16 7

 حلقة نقاشٌة 6 4

 تقارٌر 2 2

 إجتماع 3 6

 تعاون عربً 11 11

 مشارٌع مستمرة 10 12

 إصدارات و دراسات 2 10

 تعرٌب وترجمة 2 2

 أَشطح إػاليُح  0 1

 أفالو وشائقُح 0 1

 االجًانٍ 83 88
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 "  2318ـ  2317"  ىالتكلفة المالٌة التقدٌرٌة ألنشطة خطة المنظمة لعام"  3جدول "

 

 

التكلفة 
المالٌة 
2318 

التكلفة  
المالٌة 
2317 

 اداساخ يكرة انؼًم انؼشتٍ و انًؼاهذ و انًشاكز 

 إدارة انحًبَت االجتًبػُت و ػاللبث انؼًم  425000 405000

 إدارة انتًُُت انبشرَت و انتشغُم  400000 380000

 إدارة انؼاللبث انخبرجُت وانتؼبوٌ انذونٍ  370000 370000

 إدارة االػالو وانتىحُك وانًؼهىيبث 240000 240000

 يكتب انًؤتًر و شؤوٌ يجهش االدارة  100000 100000

 انًؼهذ انؼربً نهصحت وانضاليت انًهُُت بذيشك 122000 122000

 انًؼهذ انؼربً نهخمبفت انؼًبنُت وبحىث انؼًم ببنجزائر 100000 100000

 انًركز انؼربً نتًُُت انًىارد انبشرَت بطرابهش 287675 212875

 انًركز انؼربً نهتأيُُبث االجتًبػُت ببنخرطىو 137000 132000

2061875 
 االجًبنٍ 2181675
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 " 2318ـ  2317"  النسب المالٌة المتوقعة لخطة المنظمة لعامى " 4جدول "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداساخ يكرة انؼًم انؼشتٍ و انًؼاهذ و انًشاكز  2317النسبة المالٌة   2318النسبة المالٌة 

20% 19% 
 إدارة انحًبَت االجتًبػُت و ػاللبث انؼًم 

18% 18% 
 إدارة انتًُُت انبشرَت و انتشغُم 

18% 17% 
 إدارة انؼاللبث انخبرجُت وانتؼبوٌ انذونٍ 

12% 11% 
 إدارة االػالو وانتىحُك وانًؼهىيبث

5% 5% 
 يكتب انًؤتًر و شؤوٌ يجهش االدارة 

6% 6% 
 انًؼهذ انؼربً نهصحت وانضاليت انًهُُت بذيشك

5% 5% 
 انًؼهذ انؼربً نهخمبفت انؼًبنُت وبحىث انؼًم ببنجزائر

10% 13% 
 انًركز انؼربً نتًُُت انًىارد انبشرَت بطرابهش

6% 6% 
 انًركز انؼربً نهتأيُُبث االجتًبػُت ببنخرطىو

100% 100% 
 انُضبت االجًبنُت
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 "  2012ـ  2012نسبة عدد األنشطة القطرٌة والقومٌة لخطة المنظمة "  "5جدول "

 َىع انُشاط 2317عدد االنشطة   2317النسبة  2318عدد االنشطة   2318النسبة 

 قطري 18 22% 18 21%

 قومً 65 78% 70 79%

 االجمالً  83 100% 88 100%
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 مشارٌع خطة 

 منظمة العمل العربٌة 

 7102-7102 لعامً

 
 7102 خطة "0ملحق رقم " : أولا 
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 المحور األول 

 الحماٌة الجتماعٌة وعالقات العمل

 

 العمل أ ـ إدارة الحماٌة الجتماعٌة وعالقات

 7102عام 
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 انًىضىع و

 أوالً : فٍ يدبل يؼبَُط وتططَؼبث انؼًم 

 ٔذٚح ل١ِٛخ ؽٛي " رفز١ؼ اٌؼًّ أداح اٌزطج١ك اٌغ١ذ ٌٍمبْٔٛ ٚرط٠ٛشٖ  .1

2.  
ٔذٚح ل١ِٛةخ ؽةٛي " دٚس ِؼةب١٠ش اٌؼّةً اٌؼشث١ةخ حةٟ رٛؽ١ةذ رؾةش٠ؼبد اٌؼّةً 

 اٌؼشث١خ ٚرمبسثٙب

 ِغزّش ِؾشٚع اٌؼًّ ث١ئخ رؾغ١ٓ ثشٔبِظ  .3

 " اٌزؼبْٚ اٌضٕبئٟ ِغ ا٦داساد اٌّؼ١ٕخ ثّؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ"  .4

 ؽٍمخ دساعخ لطش٠خ  ؽٛي " رؾش٠ؼبد اٌؼًّ اٌٛه١ٕخ "  .5

 اعزّبع ٌغٕخ اٌخجشاء اٌمب١١ٔٛٔٓ  .6

 اعزّبع ٌغٕخ اٌؾش٠بد إٌمبث١خ  .7

 ثبَُبً :  فٍ يدبل انحىاض االختًبػٍ 

 ٚدٚسح حٝ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌؾبٍِخ". ٔذٚح ل١ِٛخ ؽٛي "اٌؾٛاس ا٨عزّبػٝ .8

 ؽٍمخ لطش٠خ ؽٛي "دٚس أهشاف ا٦ٔزبط حٝ دػُ اٌّفبٚمخ اٌغّبػ١خ". .9

 ثبنثبً :  فٍ يدبل انتأيُُبث االختًبػُت 

 ٔذٚح ؽٛي "ِذ ٚرٛع١غ ِظٍخ اٌزؤ١ِٕبد ا٨عزّبػ١خ: اٌقؼٛثبد ٚاٌؾٍٛي". .10

 ٌٍؼب١ٍِٓ حٟ اٌمطبع اٌضساػٟ".ٔذٚح لطش٠خ ؽٛي "اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ  .11

 ضابؼبً : فٍ يدبل انًطأة وانفئبث انربصت 

 ٔذٚح ل١ِٛخ ؽٛي " ٘غشح اٌّشأح اٌؼشث١خ اٌؼبٍِخ " .12

13. 
ٔةذٚح ل١ِٛةخ ؽةٛي "ا١ٌةبد ٚعةجً اٌةذِظ ا٨لزقةبدٞ ٚا٨عزّةبػٟ ٩ٌؽةخبؿ 

 رٚٞ ا٨ػبلخ "

 ا٨هفبيدٚسح رذس٠ج١خ لطش٠خ ٌّغئٌٟٛ اٌزفز١ؼ ػٍٝ ػًّ  .14

 15اعزّبع ٌغٕخ ؽئْٚ ػًّ اٌّشأح اٌؼشث١خ اٌذٚسح  .15

 ذبيسبً : فٍ يدبل انتؼبوَُبث 

 ٔذٚح ل١ِٛخ ؽٛي " دٚس اٌزؼب١ٔٚبد حٟ دػُ ا٨لزقبد اٌٛهٕٟ" .16
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 أوالً : يدبل يؼبَُط وتططَؼبث  انؼًم 

 

  2017/  1ضقى انُطبط  :   ذ . أ /  

 اسى انُطبط :   

 َسوة قىيُت حىل " تفتُص انؼًم أزاة انتطبُق اندُس نهقبَىٌ وتطىَطِ " .   -

 َىع انُطبط :

 لـِٛـٝ -

 أهساف انُطبط :

 رط٠ٛش عٙبص رفز١ؼ اٌؼًّ ٌٍم١بَ ثّٙبِٗ هجمبً ٌٍّزغ١شاد اٌؾذ٠ضخ . -1

 ا٠غبد أعب١ٌت عذ٠ذح ٌزؼض٠ض اٌزؼبْٚ ث١ٓ عٙبص رفز١ؼ اٌؼًّ ٚا٤عٙضح اٌشلبث١خ ا٤خشٜ . -2

 ػٍٝ ثؼل اٌضغشاد حٟ لبْٔٛ اٌؼًّ أصٕبء رطج١مٗ ٚو١ف١خ ِؼبٌغزٙب . اٌزؼشف -3

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌقؼٛثبد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ِفزؾٟ اٌؼًّ ٚو١ف١خ ؽٍٙب . -4

 اٌٛلٛف ػٍٝ ِذٜ ٩ِئّخ اٌزؾش٠ؼبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزفز١ؼ ِغ ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ . -5

 -أسهىة انتُفُص :

 اػذاد أٚساق ػًّ . -

 ػشٚك لطش٠خ . -

 ذس٠ت اٌّؾبسو١ٓ .ر -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 +  اٌّؼٙذ اٌؼشثٝ ٌٍضمبحخ اٌؼّب١ٌخ  اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍقؾخ ٚاٌغ٩ِخ ا١ٌّٕٙخ  -

 -يكبٌ وظيبٌ انتُفُص :

 اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ. -

 -اندهبث انًستفُسة :

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ . -

 انتكهفت انًبنُت انتقسَطَت :

 د٨ٚس  35.000 -

¤ ¤ ¤ 

  2017/   2ضقى انُطبط  :   ذ . أ / 

 اسى انُطبط :   

َسوة قىيُت حىل " زوض يؼبَُط انؼًم انؼطبُت فٍ تىحُس تططَؼبث انؼًم انؼطبُت  -

   . وتقبضبهب"
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 َىع انُطبط :

 لـِٛـٝ -

 أهساف انُطبط :

 اٌؼشث١خ .اٌزؤو١ذ ػٍٝ أ١ّ٘خ ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٌزط٠ٛش رؾش٠ؼبد اٌؼًّ  -1

 اٌٛلٛف ػٍٝ اٌّؾى٩د اٌزٟ رٛاعٙٙب ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚو١ف١خ اٌزغٍت ػ١ٍٙب. . -2

 ثؾش أحنً اٌٛعبئً ٌزط٠ٛش ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ ثّب ٠زفك ِغ اٌّغزغذاد اٌؾذ٠ضخ . -3

 اٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ ِٛائّخ رؾش٠ؼبد اٌؼًّ اٌؼشث١خ ِغ ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ . -4

 ٚاٌّؾب١ِٓ حٟ رطج١ك ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌّقبدق ػ١ٍٙب .رؼض٠ض دٚس اٌمنبء  -5

 دػُ رقذ٠ك اٌذٚي ػٍٝ ارفبل١بد اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚرطج١مٙب . -6

 -أسهىة انتُفُص :

 اػذاد أٚساق ػًّ . -

 ػشٚك لطش٠خ . -

 رذس٠ت اٌّؾبسو١ٓ . -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 -يكبٌ وظيبٌ انتُفُص :

 ١خ.اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث -

 -اندهبث انًستفُسة :

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ . -

 انتكهفت انًبنُت انتقسَطَت :

 د٨ٚس  35.000 -

¤ ¤ ¤ 

 2017/   3ضقى انُطبط  :   ذ . أ / 

 اسى انُطبط :

 . يططوع يستًط  بطَبيح تحسٍُ بُئت انؼًم              

 َىع انُطبط :

 لطشٜ -

   أهساف انُطبط :

 انتؼطَف بأهًُت تحسٍُ بُئت انؼًم فً انتًُُت انًستسايت .  .1
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 تحسٍُ قسضاث يفتطً انؼًم فً انسول انؼطبُت .  .2

 تفؼُم انسوض انىقبئً نًفتطً انؼًم فً يدبل بُئت انؼًم .  .3

 انتأكُس ػهً أهًُت تىفُط إضتطاطبث انصحت وانساليت فً بُئت انؼًم .  .4

 -أسهىة انتُفُص :

 ـ تُفُص زوضاث تسضَبُت نًفتطً انؼًم ويفتطً انصحت وانساليت انًهُُت فً انسول انؼطبُت .            

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّؼٙذ اٌؼشثٝ ٌٍقؾخ ٚاٌغ٩ِخ ا١ٌّٕٙخ ثذِؾك .  اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خـ  

 -يكبٌ وظيبٌ انتُفُص :

 ـ يرتهف انسول انؼطبُت .                 

 -اندهبث انًستفُسة :

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ . -

 

 انتكهفت انًبنُت انتقسَطَت :

 أنف زوالض $  90.000           

¤ ¤ ¤ 

  2017/  4ضقى انُطبط  :   ذ . أ /  

 اسى انُطبط :   

 " انتؼبوٌ انثُبئٍ يغ اإلزاضاث انًؼُُت بًؼبَُط انؼًم انؼطبُت " .   -

 انُطبط : َىع

 لطشٜـ         

 أهساف انُطبط :

 اٌزؼش٠ف ثؤ١ّ٘خ ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚدٚس٘ب حٟ رط٠ٛش رؾش٠ؼبد اٌؼًّ اٌؼشث١خ . -1

 اٌزشو١ض ػٍٝ أ١ّ٘خ ِؼب١٠ش اٌؼًّ حٟ ظً اٌّزغ١شاد ٚاٌّغزغذاد ٚاٌزؾش٠غ اٌٛهٕٝ  . -2

 رؾذد سإ٠خ ِؾزشوخ ؽٛي ِغزمجً اٌّؼب١٠ش . -3

ثّزبثؼخ اٌّؼب١٠ش ػٍٝ و١ف١خ اٌشد ػٍٝ ّٔبرط اٌزمبس٠ش ؽٛي رذس٠ت اٌىٛادس اٌّؼ١ٕخ  -4

 ا٨رفبل١بد ِؾً اٌّزبثؼخ .

 دػٛح اٌذٚي ٩ٌ٘زّبَ ثب١ٌٙبوً اٌّؼ١ٕخ ثّزبثؼخ اٌّؼب١٠ش ٚسحذ٘ب ثبٌىفبءاد ا٩ٌصِخ. -5

اٌزؤو١ذ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌؾٛاس اٌض٩صٟ ثؾؤْ اٌّؼب١٠ش ، عٛاء ح١ّب ٠زؼٍك ثب٦ػذاد ٚاٌّزبثؼخ  -6

 ٚاٌزطج١ك .

 -أسهىة انتُفُص :

 اػذاد أٚساق ػًّ .ـ   



 

 
  7102خطة منظمة العمل العربية                                                            7102خطة منظمة العمل العربية 

 

7 

 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 رذس٠ت اٌّؾبسو١ٓ .ـ   

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خـ          

 -يكبٌ وظيبٌ انتُفُص :

 اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ. -

 -اندهبث انًستفُسة :

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ ثبٌذٌٚخ اٌّؼ١ٕخ . -

 انتكهفت انًبنُت انتقسَطَت :

 د٨ٚس  15.000 -

¤ ¤ ¤ 

  2017/   5ضقى انُطبط  :   ذ . أ / 

 اسى انُطبط :

 حهقت زضاست قططَت  حىل " تططَؼبث انؼًم انىطُُت " .  

 َىع انُطبط :

 لطشٜ -

 أهساف انُطبط :

 اٌٛلٛف ػٍٝ ِذٜ ٩ِئّخ اٌزؾش٠غ اٌٛهٕٟ ِغ ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ . -1

 اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚاٌزؾش٠غ اٌٛهٕٟ .دساعخ أٚعٗ ا٨رفبق ٚا٨خز٩ف ِغ ِؼب١٠ش  -2

 دػُ ٚرؼض٠ض دٚس اٌذٌٚخ ٌٍزقذ٠ك ػٍٝ ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ . -3

 رط٠ٛش اٌزؾش٠غ اٌٛهٕٟ ١ٌزفك ِغ ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ . -4

 اٌزؤو١ذ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌمنبء ٚاٌّؾب١ِٓ حٟ رطج١ك ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌّقبدق ػ١ٍٙب . -5

 -أسهىة انتُفُص :

 . اػذاد أٚساق ػًّ -

 ػشٚك لطش٠خ . -

 رذس٠ت اٌّؾبسو١ٓ . -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 +  اٌّشوض اٌؼشثٝ ٌٍزؤ١ِٕبد ا٦عزّبػ١خ    اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 -يكبٌ وظيبٌ انتُفُص :

 اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ. -
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 -اندهبث انًستفُسة :

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ  ثبٌذٌٚخ اٌّؼ١ٕخ. -

 انتكهفت انًبنُت انتقسَطَت :

 د٨ٚس  15.000 -

¤ ¤ ¤ 

 

 ثبَُبً :  فٍ يدبل انحىاض االختًبػٍ

 ( 2017/ 6) ػ . أ /   ضقى انُطبط :

 : أسى انُطبط

 َسوة قىيُت حىل "انحىاض االختًبػً وزوضة فً تحقُق انتًُُت انطبيهت".

 : لِٛٝ َىع انُطبط

 أهساف انُطبط :

 اٌزؼش٠ف ثبٌؾٛاس ا٨عزّبػٟ / أهشاحٗ / أعب١ٌجٗ / أ٘ذاحٗ. -1

لجةةٛي ِجةةذأ اٌؾةةٛاس ا٨عزّةةبػٟ وؤعةةبط ٌٍؼ٩لةةخ ثةة١ٓ أهةةشاف ا٦ٔزةةبط ٌزشعةة١  اعةةزمشاس ػ٩لةةبد  -2

 اٌؼًّ.

 ا٠غبد ِمِٛبد اٌؾٛاس ثؾىً حؼبي ٚرؾذ٠ذ دٚس ٚؽذٚد وً هشف حٝ ػ١ٍّخ اٌؾٛاس. -3

 اٌزؤو١ذ ػٍٝ ؽّٛي اٌؾٛاس ٌىبحخ اٌمنب٠ب ٚػٍٝ وبحخ اٌّغز٠ٛبد. -4

أٔغةةةبس ِزطٍجةةةبد اٌز١ّٕةةةخ، ٚا٨سرمةةةبء ثب٤ٚمةةةبع  اٌزؤو١ةةةذ ػٍةةةٝ أ١ّ٘ةةةخ اٌؾةةةٛاس ا٨عزّةةةبػٟ حةةةٝ -5

 ا٨لزقبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ.

أ١ّ٘ةةخ اٌؾةةٛاس ا٨عزّةةبػٟ حةةٝ ر١ّٕةةخ د٠ّمشاه١ةةخ اٌؾ١ةةبح ا١ٌّٕٙةةخ ٌٍٛلب٠ةةخ ِةةٓ إٌضاػةةبد اٌغّبػ١ةةخ  -6

 ٚدػُ اٌغ٩َ ا٨عزّبػٟ.

 أسهىة انتُفُص : 

 اػذاد أٚساق ػًّ.  -

 ػشٚك لطش٠خ . -

 رذس٠ت اٌّؾبسو١ٓ. -

 

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص : 

 + اٌّؼٙذ اٌؼشثٝ ٌٍضمبحخ اٌؼّب١ٌخ + اداسح ا٦ػ٩َ ٚاٌزٛص١ك  اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص : 

 أؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ.  -

 اندهبث انًستفُسة : 

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ -
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 انتكهفت انًبنُت : 

35.000 $ 

¤ ¤ ¤ 

 ( 2017/   7) ػ . أ /  ضقى انُطبط :

 : أسى انُطبط

 حهقت قططَت حىل "زوض أططاف اإلَتبج فً زػى انًفبوضت اندًبػُت".

 لطشَٜىع انُطبط :

 أهساف انُطبط :

 اٌزؼش٠ف ثبٌّفبٚمخ اٌغّبػ١خ / أهشاحٙب / ِغز٠ٛبرٙب / أ٘ذاحٙب. -1

 ر١ّٕخ ٚف١بٔخ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد إٌمبث١خ. -2

 ٚمخ اٌغّبػ١خ.أ١ّ٘خ رٛح١ش اٌٛعبئً اٌفؼبٌخ ٦عشاء اٌّفب -3

 ا٨ػزشاف اٌّزجبدي ِٓ ا٤هشاف ثؤ١ّ٘خ اٌطشف ا٢خش حٝ اٌؼ١ٍّخ ا٦ٔزبع١خ ٚاٌزفبٚم١خ. -4

اٌزؤو١ةةذ ػٍةةٝ أ١ّ٘ةةخ اٌّفبٚمةةخ اٌغّبػ١ةةخ وؤؽةةذ اٌٛعةةبئً اٌفبػٍةةخ ٌؾةةً إٌضاػةةبد اٌغّبػ١ةةخ  -5

 ٚرؾم١ك اعزمشاس ػ٩لبد اٌؼًّ.

 أسهىة انتُفُص : 

 اػذاد أٚساق ػًّ.  -

 ػشٚك لطش٠خ . -

 اٌّؾبسو١ٓ. رذس٠ت -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص : 

 + اداسح اٌؼ٩لبد اٌخبسع١خ ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٚٝ  اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص : 

 أؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ.  -

 اندهبث انًستفُسة : 

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ -

 $ 15.000انتكهفت انًبنُت : 

¤ ¤ ¤ 

 

 االختًبػُتثبنثبً :  فٍ يدبل انتأيُُبث 

 (  2017/   8 ) ػ . ا /  ضقى انُطبط :

 أسى انُطبط :

 َسوة حىل "يس وتىسُغ يظهت انتأيُُبث االختًبػُت: انصؼىببث وانحهىل".
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 لَِٛٝىع انُطبط :

 أهساف انُطبط :

ِذ ِظٍخ اٌزؤ١ِٕبد ا٨عزّبػ١خ ٚاٌزٛعةغ حةٟ حةشٚع اٌزؤ١ِٕةبد ٚفة٨ًٛ اٌةٝ اٌنةّبْ ا٨عزّةبػٟ  -

 اٌؾبًِ.

اٌزؼةشف ػٍةٝ اٌّؼٛلةةبد ٚاٌقةؼٛثبد اٌّب١ٌةخ ٌٍزؤ١ِٕةةبد ا٨عزّبػ١ةخ حةٝ اٌةةذٚي اٌؼشث١ةخ ٚاٌؼّةةً  -

 ػٍٝ ا٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ.

 أعٍٛة اٌزٕف١ز : 

 اػذاد أٚساق ػًّ ِٓ لجً اٌغبدح اٌخجشاء  -

 ػشك ٌجؼل اٌزغبسة اٌمطش٠خ  -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص : 

 ٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍزؤ١ِٕبد ا٨عزّبػ١خ / اٌخشهَٛ اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ ا -

 

 يكبٌ وظيبٌ ببنتُفُص :  -

 أؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ  -

 اندهبث انًستفُسة : 

 ِئعغبد اٌزؤ١ِٕبد ا٨عزّبػ١خ حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ -

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ -

 انتكهفت انًبنُت : 

35.000 $ 

¤ ¤ ¤ 

 (  2017/  9) ػ . ا/   ضقى انُطبط :

 :أسى انُطبط 

 َسوة قططَت حىل "انحًبَت االختًبػُت نهؼبيهٍُ فٍ انقطبع انعضاػٍ".

 : لطشٞ َىع انُطبط

 أهساف انُطبط :

رٕبٚي اٌّؼٛلةبد اٌزةٟ رٛاعةٗ ؽةّٛي أٔظّةخ اٌزؤ١ِٕةبد ا٨عزّبػ١ةخ ٌٍؼةب١ٍِٓ حةٟ لطةبع اٌضساػةخ  -

 ٚعجً ِؼبٌغخ ٘زٖ اٌّؼٛلبد.

ي اٌضساػخ ٚا٤ػّبي اٌّّبصٍخ ٠ُّىٓ ِٓ ثؾش اِىب١ٔخ ا٠غبد ٔظبَ رؤ١ِٕٟ ٠زٕبعت ِغ ظشٚف ػّب -

 رغط١زُٙ ثّظٍخ اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ.

 أسهىة انتُفُص : 

 اػذاد أٚساق ػًّ ِٓ لجً اٌغبدح اٌخجشاء. -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص : 

 اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍزؤ١ِٕبد ا٨عزّبػ١خ / اٌخشهَٛ  -
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 ٚاٌغ٩ِخ ا١ٌّٕٙخ.اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍقؾخ  -

 يكبٌ وظيبٌ ببنتُفُص : 

 أؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ  -

 اندهبث انًستفُسة : 

 ِئعغبد اٌزؤ١ِٕبد ا٨عزّبػ١خ حٟ اٌمطش اٌّؼٕٟ -

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ حٟ اٌمطش اٌّؼٕٟ -

 انتكهفت انًبنُت : 

15.000 $ 

¤ ¤ ¤ 

 

 ضابؼبً : فٍ يدبل انًطأة وانفئبث انربصت

 

 2017/  10ضقى انُطبط  :   ذ  . إ /    

 اسى انُطبط :  َسوة قىيُت حىل " هدطة انًطأة انؼطبُت انؼبيهت " 

 َــىع انُطبط  : 

 لِٟٛ -

 أهـساف انُطبط  : 

  اٌزؼةةشف ػٍةةٝ اٌزؾةةش٠ؼبد إٌّظّةةخ ٌٙغةةشح اٌؼّبٌةةخ خبفةةخ إٌغةةبئ١خ حةةٟ إٌّطمةةخ اٌؼشث١ةةخ ٚو١ف١ةةخ

 رط٠ٛش٘ب ٚحمب ٌٍظشٚف ٚاٌّغزغذاد . 

  . اٌٛلٛف ػٍٝ ؽشٚه ٚظشٚف اٌؼًّ حٟ عٛق اٌؼًّ حٟ ث٩د ا٨عزمجبي 

  ِٕبلؾةةخ و١ف١ةةخ رؾغةة١ٓ ا٨ٚمةةبع ا٨لزقةةبد٠خ ٚا٨عزّبػ١ةةخ ٩ٌعئةةبد مةةؾب٠ب اٌؾةةشٚة ٚإٌضاػةةبد

 اٌّغٍؾخ حٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ . 

  . اٌّٙبعشاد اٌؼشث١بد ٚا٨دِبط اٌمبٟٔٛٔ ٚا٨عزّبػٟ ٚا٨لزقبدٞ حٟ ثٍذاْ اٌّٙغش 

 

 ىة انتُفُص  : أسه

 اػذاد أٚساق ػًّ ِٓ لجً اٌغبدح اٌخجشاء  -

 ػشك ٩ٌرفبل١بد ٚاٌزؾش٠ؼبد اٌخبفخ ثٙغشح إٌغبء  -

 رغبسة لطش٠خ  -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص  : 

 اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -
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 اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍقؾخ ٚاٌغ٩ِخ ا١ٌّٕٙخ  -

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص  : 

 اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ -

 اندهبث انًستفُسة  : 

 اهشاف ا٨ٔزبط اٌض٩صخ حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ  -

 ػنٛاد ٌغٕخ ؽئْٛ ػًّ اٌّشأح اٌؼشث١خ  -

 $ 35.000انتكهفت انًبنُت  : 

¤ ¤ ¤ 

 2017/   11ضقى انُطبط  :   ذ  . إ /   

 شوٌ االػبقت "   اسى انُطبط :  َسوة قىيُت حىل "آنُبث وسبم انسيح االقتصبزٌ واالختًبػٍ نالضربظ

 َــىع انُطبط  : 

 لِٟٛ -

 أهـساف انُطبط  : 

  ِٕبلؾةةخ و١ف١ةةخ رؤ١٘ةةً اٌّغزّةةغ ػٍةةٝ اعةةز١ؼبة ا٨ؽةةخبؿ رٚٞ ا٨ػبلةةخ ٚدِغٙةةُ حةةٟ ِغةةبس اٌؾ١ةةبح

 اٌؼبِخ . 

  اٌزؼةةشف ػٍةةٝ و١ف١ةةخ وغةةش دائةةشح اعةةزجؼبد ا٨ؽةةخبؿ رٚٞ ا٨ػبلةةخ ٚر١غةة١ش ٚفةةٌُٛٙ اٌةةٝ حةةشؿ

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌؼًّ . 

  اٌٛلٛف ػٍٝ ا٤هش اٌّئعغ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ حٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٚو١ف١خ رط٠ٛش٘ب ٌزؼّةً ػٍةٝ رؾم١ةك

 اٌذِظ ٩ٌؽخبؿ رٚٞ ا٨ػبلخ . 

  . ًّالزشاػ ِٕبلؾخ اعزشار١غ١خ ػشث١خ ٨دِبط ا٨ؽخبؿ رٚٞ ا٨ػبلخ حٟ عٛق اٌؼ 

 أسهىة انتُفُص  : 

 اػذاد أٚساق ػًّ ِٓ لجً اٌغبدح اٌخجشاء  -

 ٠خ رغبسة لطش -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص  :

 + اداسح ا٦ػ٩َ ٚاٌزٛص١ك   اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص  : 

 اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ -

 اندهبث انًستفُسة  : 

 اهشاف ا٨ٔزبط اٌض٩صخ حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ  -

 $ 35.000انتكهفت انًبنُت  : 
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 2017/  12ضقى انُطبط  :   ذ  . إ /    

 اسى انُطبط :  زوضة تسضَبُت قططَت نًسئىنٍ انتفتُص ػهً ػًم االطفبل 

 َــىع انُطبط  : 

 لطشٞ -

 أهـساف انُطبط  : 

 . ػشك ٌٍزؾش٠ؼبد ٚا٨رفبل١بد إٌّظّخ ٌؼًّ ا٨هفبي حٟ اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

 بي .رذس٠ت ِفزؾ١ٓ اٌؼًّ حٟ اٌذٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ػٍٝ عجً ٚا١ٌبد رط٠ٛش اٌزفز١ؼ ػٍٝ ػًّ ا٨هف 

 أسهىة انتُفُص  : 

 ػشك اٚساق ػًّ ِٓ لجً اٌخجشاء ٚاٌّذسث١ٓ .  -

 رذس٠ت اٌّؾبسو١ٓ ِٓ اٌّفزؾ١ٓ ػٍٝ ػًّ ا٨هفبي .  -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص  : 

 اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 + اداسح اٌؼ٩لبد اٌخبسع١خ ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٚٝ  اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍقؾخ ٚاٌغ٩ِخ ا١ٌّٕٙخ  -

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص  : 

 اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ -

 اندهبث انًستفُسة  : 

 اهشاف ا٨ٔزبط اٌض٩صخ حٟ اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ  -

 $ 15.000انتكهفت انًبنُت  : 

¤ ¤ ¤ 

 2017/   13ضقى انُطبط  :   ذ  . إ /   

   15اسى انُطبط :  اختًبع ندُت ضؤوٌ ػًم انًطأة انؼطبُت انسوضة 

 َــىع انُطبط  : 

 لِٟٛ -

 أهـساف انُطبط  : 

  ػشك ٚالغ اٌّشأح اٌؼشث١خ حٟ عٛق اٌؼًّ ٚاٌمنب٠ب اٌّشرجطخ ثؼًّ اٌّشأح 

  ِٕبلؾخ اٌغ١ذاد ػنٛاد اٌٍغٕخ حٟ ا٠ٌٛٚبد ػًّ اٌٍغٕخ ٌٍفزشح اٌّمجٍخ 

 .   ٓٙٔاٌٛلٛف ػٍٝ أؾطخ اٌغ١ذاد ػنٛاد اٌٍغٕخ حٟ ثٍذا 

 أسهىة انتُفُص  : 

 ػشك ثٕٛد عذٚي ا٨ػّبي ػٍٝ اٌغ١ذاد ػنٛاد اٌٍغٕخ ٨رخبر اٌزٛف١بد ا٩ٌصِخ ثؾؤٔٙب .  -
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 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص  : 

 اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص  : 

 اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ -

 اندهبث انًستفُسة  : 

 ػنٛاد ٌغٕخ ؽئْٚ ػًّ اٌّشأح اٌؼشث١خ  -

 $ 15.000انتكهفت انًبنُت  : 

¤ ¤ ¤ 

 

 ذبيسبً : فٍ يدبل انتؼبوَُبث

 

  2017/   14ضقى انُطبط  :   ذ  . إ /    

 اسى انُطبط  : 

 َسوة قىيُت حىل " زوض انتؼبوَُبث فٍ زػى االقتصبز انىطٍُ"  

 َــىع انُطبط  : 

 لِٟٛ -

 أهـساف انُطبط  : 

 اٌٛهٕٟ حٟ ظً ا٤عٛاق اٌؼب١ٌّخ اٌّفزٛؽخاػذاد وٛادس ِذسثخ حٟ دػُ ا٨لزقبد  -

 رؼض٠ض دٚس اٌمطبع اٌزؼبٟٚٔ وؤؽذ اٌشٚاحذ ا٨لزقبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ اٌٙبِخ. -

دساعةةةخ اٌزةةةذاث١ش اٌٛاعةةةت ارخبر٘ةةةب ٌزفؼ١ةةةً دٚس اٌزؼب١ٔٚةةةبد حةةةٟ ِٛاعٙةةةخ اٌّؾةةةى٩د ا٨لزقةةةبد٠خ  -

 ٚا٨عزّبػ١خ اٌّزغ١شح ٚاٌّغبّ٘خ حٟ ؽٍٙب.

 ش٠خ ٚدحؼٙب ٌزى٠ٛٓ ١٘بوً رؼب١ٔٚخ ٚرؾى١ً ارؾبداد ٚه١ٕخ.رم٠ٛخ ٚدػُ ا٨رؾبداد اٌمط -

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌزغبسة إٌبعؾخ ٧ٌرؾبداد اٌزؼب١ٔٚخ حٟ ر١ّٕخ الزقبد٠برٙب اٌٛه١ٕخ.  -

 أسهىة انتُفُص  : 

 اػذاد أٚساق ػًّ -

 ػشٚك لطش٠خ -

 رذس٠ت اٌّؾبسو١ٓ -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص  : 

 اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 اٌزؼبٟٚٔ اٌؼشثٟا٨رؾبد  -
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 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص  : 

 اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ -

 اندهبث انًستفُسة  : 

 اهشاف ا٨ٔزبط اٌض٩س -

 ا٨رؾبداد اٌزؼب١ٔٚخ حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ -

 $  35.000انتكهفت انًبنُت  : 

¤ ¤ ¤ 
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 المحور األول 

 الحماٌة الجتماعٌة وعالقات العمل 

 

 للصحة والسالمة المهنٌة  ب ـ المعهد العربى

 دمشق 

 7102عام 
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 الموضوع م

 (العاملة العربٌة المرأة هجرة) حول عمل ورشة/  قومٌة ندوة  .1

 " وتطوٌره للقانون الجٌد التطبٌق أداه العمل تفتٌش"  ندوة قومٌة حول  .2

 .  دورتان قطرٌتان / ورشتا عمل فى مجال الصحة والسالمة المهنٌة   .3

 إصدار كتابٌن حول ) مخاطر بٌئة العمل والطب المهنً ( .   .4

مشاااركة المعهااد العربااً للصااحة والسااالمة المهنٌااة بدمشااق فااً أنشااطة ومااإتمرا  وطنٌااة    .5

 (.  2017عربٌة ودولٌة خالل عام ) 

 أنشطة ترجمة ودعم المكتبة وبنك المعلوما  فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة .   .6

 توفٌر خبرا  فنٌة وإدارٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة   .7

 توفٌر وسائل إرشاد وتوعٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة وبٌئة العمل   .8

ترجمة فصول موسوعة الصحة والسالمة المهنٌة الصادرة عن منظمة العمل الدولٌة )   .9

 مشروع مستمر(

 الحراري"حول" الوقاٌة من اإلجهاد اجتماع خبراء   .10

 دورة تدرٌبٌة حول )نظام إدارة الصحة والسالمة المهنٌة( .   .11

 

 الصحة والسالمة المهنٌةتفتٌش  دورة تدرٌبٌة حول  .12

 دورة تدرٌبٌة حول ) اإلدارة السلٌمة للكٌماوٌا  (  .13

 

 قومٌة حول قٌاس وتقٌٌم المخاطر الفزٌائٌة فى بٌئة العمل  دورة  .14

 دورة تدرٌبٌة حول )خدما  الصحة والسالمة المهنٌة األساسٌة(   .15

 

 دورة تدرٌبٌة حول" الصحة والسالمة المهنٌة فً قطاع النفط والغاز"  .16
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 مشـروع خطة عمل المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية  

 ( 2018 – 2017لعامي )

 

أعّد مشـروع خطة عمل المعهد العربً للصحة والسـالمــــــة المهنٌة بدمشـق لعامـــــً   

( بحٌث تم تضمٌنه مجموعة من األنشطة المتنوعة فً مجالت الصحة والسالمة  2018 – 2017)

لذي المهنٌة المختلفة؛ بما ٌلبً احتٌاجات أطراف النتاج الثالثة فً الدول العربٌة وٌواكب التطور ا

 تشهده المنطقة، كما ٌنسجم مع قرارات المجلس القتصادي والجتماعً.

 أهداف الخطة

الفنٌة المتخصصة على المستوى العربً فً مجال قٌاس  تطوٌر الخبرات العملٌة للكوادر -1

 وتقٌٌم مخاطر بٌئة العمل المختلفة.

بٌئة العمل فً عدد تطوٌر المعارف والمعلومات النظرٌة ذات الصلة بالحماٌة من مخاطر  -2

 من القطاعات.

إغناء المكتبة العربٌة بمراجع متخصصة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة وحماٌة بٌئة  -3

 العمل. 

 تبادل الخبرات بٌن الدول العربٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة. -4

 هذا وقد أخذنا بعٌن العتبار لدى إعداد الخطة ما ٌلً:

ٌع المطروحة؛ حٌث حرصنا على تضمٌنها أنشـطة متنوعة من دورات أهمٌة وتنوع المواض - 1

 وندوات قومٌة واجتماعات خبراء وإعداد كتب فً مختلف مجالت الصحة والسالمة المهنٌة.

التؤكٌد على أهمٌة التدرٌب العملً لمفتشً الصحة والسالمة المهنٌة على قٌاس وتقٌٌم أخطار  – 2

قنٌات القٌاس ذات الصلة بهدف رفع كفاءة أجهزة تفتٌش الصحة بٌئة العمل باسـتخدام أجهزة وت

 والسالمة المهنٌة على المسـتوى العربً.

إٌالء الهتمام الالزم لحماٌة الفئات الخاصة من العاملٌن من النسـاء واألطفال وذوي اإلعاقة من  -3

ٌاسـات وتوجهات مخاطر بٌئة العمل باعتبارهم من الفئات األكثر تؤثرا ؛ابما ٌنسـجم مع سـ

منظمة العمل العربٌة، وٌسـاهم بالمحصلة فً تحقٌق أهدافها فً حماٌة القوى العاملة فً 

 مختلف مواقع العمل واإلنتاج. 
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 التعاون الفنً مع مختلف الجهات والمنظمات العربٌة والدولٌة ذات الهتمام. -4

 الناجمة عن بٌئة العمل. بحث المسائل المتعلقة بحماٌة البٌئة المحٌطة من الملوثات -5

كما سٌقوم المعهد بتلبٌة احتٌاجات الجهات ذات الصلة بقضاٌا الصحة والسالمة المهنٌة فً الدول   

العربٌة عبر توفٌر خدمات مؤجورة تنفذ باإلضافة لما هو وارد فً الخطة المرفقة بناء على طلب جهة 

مع الجهة المستفٌدة. وسٌقوم المعهد باستضافة محددة بحٌث ٌتم تحدٌد مكان وزمان انعقادها بالتفاق 

عدد من ممثلً أطراف النتاج الثالثة فً الدول العربٌة األكثر احتٌاجاا للمشاركة فً هذه األنشطة كلما 

 كان ذلك ممكناا.

وعلٌه فإن خطة عمل المعهد هذه سوف تلبً احتٌاجات أطراف اإلنتاج الثالثة فً الدول العربٌة 

لجهات ذات الهتمام األخرى حٌث تضمنت خطة للتموٌل الذاتً مدروسة فنٌاا ومالٌاا باإلضافة إلى ا

آملٌن أن تحقق هذه الخطة األهداف التً تصبو منظمة العمل العربٌة لتحقٌقها فً خلق بٌئة عمل آمنة 

ٌزة وصحٌة لكافة العاملٌن فً كافة مواقع العمل من جهة وتعزز الموارد المالٌة للمعهد مما ٌشكل رك

 أساسٌة لتطوٌر عمله والرتقاء بخدماته.

 

 مشـروع خطة عمل

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق

 ( 2017لعام ) 

 

 الكلفة المالٌة )ندوا  ودورا  وأنشطة عربٌة ودولٌة

 $ 122000 و مشروعا  و بحوث تطبٌقٌة و إصدار كتب(: 

 $ 29000$ )آ(  129000 -الكلفة المالٌة ألنشطة التموٌل الذاتً:

 $ )تموٌل ذاتً( 100000)ب(                                                   

 $ 251000: (2017اجمالً الباب السابع للعام )
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 ( . 2017/    15) د /   رقـم البرنامـج :   

  ندوة قومٌة/ورشة عمل حول" هجرة المرأة العربٌة العاملة"اسـم البرنامـج : 

 أهداف البرنامـج :

 .توفٌر المعلوما  األساسٌة حول قضاٌا الصحة والسالمة المهنٌة لعمل المرأة المهاجرة -1

 إدراك المخاطر المهنٌة النوعٌة وتؤثٌرها على صحة وسالمة المرأة المهاجرة -2

 

 المحاور الرئٌسٌة:

 االتفاقٌا  العربٌة والدولٌة ذا  الصلة بسالمة وصحة المرأة. - 1

 مخاطر بٌئة العمل ذا  التؤثٌر النوعً على صحة وسالمة المرأة المهاجرة- 2

 الصناعا  األكثر خطورة على صحة وسالمة المرأة -3

 أسالٌب السٌطرة والوقاٌة من المخاطر. -4

 

 أسـلوب التنفٌذ :

 .دعوة الخبراء ذوي االختصاص لتقدٌم أوراق عمل وفق المحاور المطلوبة – 1

 جلسا  نقاش وحوار تتناول المواضٌع المطروحة.إدارة  – 2

 الجها  المسـتفٌدة :

 أطراف اإلنتاج الثالثة فً الدول العربٌة. -

 الهٌئا  والمنظما  المعنٌة بعمل المرأة -

 .وبٌئة العمل الكوادر العاملة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

دارة معهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بالتعاون مع إالمنظمة العمل العربٌة/ -

 الحماٌة االجتماعٌة.

 مكان وزمان التنفٌــذ :  

 القاهرة أو أي عاصمة عربٌة أخرى

 $ 12000التكلفـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2017/  16) د /    رقـم البرنامـج :          

  أداة التطبٌق الجٌد للقانون وتطوٌره" ندوة قومٌة حول" تفتٌش العملاسـم البرنامـج : 
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 أهداف البرنامـج : 

 تطوٌر المعارف المتصلة بتفتٌش العمل والصحة والسالمة المهنٌة فً المنشآت -

 المحاور الرئٌسٌة: 

 مبادئ تفتٌش العمل والصحة والسالمة المهنٌة  -1  

 أهداف تفتٌش العمل والصحة والسالمة المهنٌة  -2  

 مفتش العمل والصحة والسالمة المهنٌة  دور ومهام -3  

 تقارٌر التفتٌش الخاصة بالعمل والصحة والسالمة المهنٌة-4  

 التفاقٌات الخاصة بتفتٌش العمل والصحة والسالمة المهنٌة -5 

 أسـلوب التنفٌذ : 

عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضمن المحاور الرئٌسـٌة للندوة من قبل خبراء عرب باختصاصا   -1     

 مختلفة . 

 إدارة جلسا  نقاش وحوار تتناول المواضٌع المطروحة. – 2

 الجها  المسـتفٌدة : 

 مختلف المعنٌٌن والمهتمٌن بقضاٌا الصحة والسالمة المهنٌة وحماٌة بٌئة العمل -1

 المإسسات والشركات المهتمة بموضوع الندوة على المستوى العربًمختلف -2

 ممثلو عدد من أجهزة تفتٌش بٌئة العمل فً الدول العربٌة.-3

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق،بالتعاون مع إدارة الحماٌة االجتماعٌة.  -

 مكان وزمان التنفٌــذ :

  2017دمشق أو أي عاصمة عربٌة أخرى، خالل عام-                    

 $ 12000التكلفـة المالٌـة   

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2017/  17رقـم البرنامـج :  ) د /   

 اسـم البرنامج : 

 دورتان قطرٌتان/ورشتا عمل فً مجال ) الصحة والسالمة المهنٌة (  
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

)بالتعاون مع إدارة الحماٌة والعالقا  دورة قطرٌة لمسإولً التفتٌش على عمل األطفال  -

 الدولٌة والتعاون الفنً(

دورة قطرٌة للعاملٌن فً القطاع الزراعً )بالتعاون مع إدارة الحماٌة االجتماعٌة ومركز  -

 الخرطوم(

 أهداف البرنامـج : 

ل دعم النشاطا  الوطنٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة الرامٌة إلى تطبٌق معاٌٌر العم – 1

 العربٌة،والوطنٌة الخاصة بحماٌة العمال وفق احتٌاجا  هذه الدول. 

تدرٌب الكوادر العاملة من أطراف اإلنتاج الثالثة فً الدول العربٌة األكثر احتٌاجاً فً مجاال  – 2

 الصحة والسالمة المهنٌة المختلفة . 

 المهنٌة .  تطوٌر قدرا  الكوادر الوطنٌة العاملة فً مجال الصحة والسالمة  – 3

 أسـلوب التنفٌذ : 

 إعداد وعرض أبحاث وأوراق عمل مختارة وفق أهداف النشاط من قبل خبراء عرب.  – 1

 تنفٌذ تطبٌقا  عملٌة فً مختلف مجاال  الصحة والسالمة المهنٌة وحماٌة بٌئة العمل.  – 2

 الجها  المسـتفٌدة : 

 كوادر الصحة والسالمة المهنٌة وأجهزة التفتٌش فً دولتٌن عربٌتٌن.  – 1

 أطراف اإلنتاج الثالثة فً الدول العربٌة المستفٌدة.  – 2

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة / دمشق بالتعاون مع إدارة العالقا  الخارجٌة والتعاون  -

 ٌة االجتماعٌة. الدولً وإدارة الحما

 مكان وزمان ومدة التنفٌذ : 

(، وٌحدد مكان وزمان تنفٌذ النشاط بناء  على طلب 2017تنفذ دورتان خالل عام )  -

 الجهة المستفٌدة فً إحدى الدول العربٌة. 

 $ 20000التكلفـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2017/   18رقـم البرنامـج :  ) د /   

 اسـم البرنامـج : 

 إصدار كتابٌن حول ) مخاطر بٌئة العمل والطب المهنً (. 

 نوع البرنامــج : 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 قومً .  -

 أهداف البرنامـج : 

مواجهة النقص فً المراجع المتخصصة فً مجال علوم الصحة والسالمة المهنٌة وحماٌة بٌئة  – 1

 العمل على المستوى العربً . 

توفٌر احتٌاجا  المراكز الوطنٌة ومعاهد التدرٌب المتخصصة من الكتب المرجعٌة لالعتماد  – 2

 علٌها فً التدرٌب وتطبٌق قواعد السالمة والصحة المهنٌة. 

 رفد المكتبة العربٌة بمرجع علمً متخصص فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة.  – 3

 أسـلوب التنفٌذ : 

والسالمة المهنٌة وبٌئة العمل أو الطب المهنً بإعداد  تكلٌف خبٌر فً مجال الصحة -

الكتاب أو ترجمة كتابٌن ٌعالجان بعض المواضٌع المتخصصة بعد الحصول على 

 الموافقا  الالزمة. 

 الجها  المستفٌدة : 

 أطراف اإلنتاج الثالثة وكافة الجها  المعنٌة بمسائل حماٌة بٌئة العمل فً الدول العربٌة.  -

 معنٌة بالتنفٌذ : الجهة ال

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة / دمشق.  -

 زمان ومكان التنفٌذ : 

 ( . 2017دمشق خالل عام )  -

 $ 12000التكلفـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2017/    19رقـم البرنامـج :  ) د /     

 اسـم النشـاط :  

مشاركة المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق فً أنشطة ومإتمرا  وطنٌة      

 (.  2017عربٌة ودولٌة خالل عام ) 

 نوع البرنامـج : 

 قومً .  -

 أهداف البرنامج : 

المشـاركة والمسـاهمة فً األنشـطة العربٌة والدولٌــــــــــة التً ٌدعى المعهد  – 1

 ( ذا  الصلة بؤنشـطته الفنٌة. 2017ــــام ) إلٌها خـالل عـــــ
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 متابعة آخر التطورا  العلمٌة والتقنٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة عربٌاً ودولٌاً.  – 2

 تبادل الخبرا  والتجارب فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة.  – 3

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق .  -

 $ 8000التكلفـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2017/    20رقـم البرنامـج :  ) د /  

 اسـم البرنامج : 

 أنشطة ترجمة ودعم المكتبة وبنك المعلوما  فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة .  

 نوع البرنامـج : 

 قومً .  -

 أهداف البرنامج : 

 توفٌر المادة العلمٌة الحدٌثة فً علوم بٌئة العمل والصحة والسالمة المهنٌة.  – 1

 دعم المكتبة العربٌة بمراجع علمٌة متخصصة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة.  – 2

 تلبٌة احتٌاجا  الدول العربٌة فً مجال الترجمة والتعرٌب.  – 3

   المتصلة بحماٌة صحة العمال وبٌئة العمل. توفٌر أحدث اإلصدارا – 4

 أسـلوب التنفٌذ : 

ترجمة عدد من الوثاق والمنشورا  الصادرة عن المراكز العلمٌة والدولٌة فً مجال الصحة  – 1

 والسالمة المهنٌة بعد الحصول على الموافقا  المطلوبة. 

 شر وتبادل المعلوما . تدعٌم الموقع الخاص بالمعهد على شبكة اإلنترنٌ  لتسهٌل ن – 2

 شـراء البرامج والنظم المعلوماتٌة.  – 3

تدعٌم عالقا  التعاون مع مكتب العمل الدولً باعتبار المعهد مركزاً إقلٌمٌاً لمعلوما  الصحة  – 4

 والسالمة المهنٌة، وعضواً فً اللجنة االستشارٌة الدولٌة للصحة والسالمة المهنٌة. 

 الجها  المسـتفٌدة : 

 المعنٌون بشـإون الصحة والسالمة المهنٌة وتفتٌش بٌئة العمل فً الدول العربٌة. -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق بالتعاون مع إدارة اإلعالم والتوثٌق  -

 والمعلوما  بمكتب العمل العربً. 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 مكان وزمان التنفٌذ : 

 ( .  2017خالل عام )  -

 $ 8000التكلفـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2017/   21رقـم البرنامـج :   ) د /   

 اسـم البرنامج : 

 توفٌر خبرا  فنٌة وإدارٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة 

 نوع البرنامـج : 

 قطري.  -

 أهداف البرنامـج : 

ة بؤمور حماٌة بٌئة العمل فً الدول تلبٌة احتٌاجا  أطراف اإلنتاج الثالثة والجها  المعنٌ – 1

 العربٌة فً مجال التدرٌب والتثقٌف فً مختلف مجاال  الصحة والسالمة المهنٌة.

توفٌر الدعم الفنً والتقنً لتلبٌة أطراف اإلنتاج الثالثة فً الدول العربٌة فً مجال مراقبة  – 2

 وحماٌة بٌئة العمل.

المختلفة المتعلقة بالصحة والسالمة المهنٌة وبٌئة العمل  المشاركة والمساهمة فً تنفٌذ األنشطة – 3

 على المسـتوٌٌن العربً والدولً. 

 الجها  المستفٌدة : 

أطراف اإلنتاج الثالثة والجها  المعنٌة بمسائل حماٌة بٌئة العمل فً الوطن العربً  -

 وتحدٌد الجها  المستفٌدة بناًء على طلبها. 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة / دمشق .  -

 مكان وزمان ومدة التنفٌذ :

 ( وٌحدد مكان وزمان التنفٌذ بناًء على طلب الجهة المستفٌدة.  2017خالل عام )  -

 $ 14000التكلفـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 ( .2017/    22رقـم البرنامج :  ) د /  

 اسـم البرنامج : 

 توفٌر وسائل إرشاد وتوعٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة وبٌئة العمل 

 نوع البرنامـج : 

 قومً .  -

 أهداف البرنامج : 

المساهمة فً دعم برامج التوعٌة الموجهة لحماٌة العمال من أخطار مهنٌة محددة وتنمٌة الوعً  – 1

 العمل .  الوقائً والصحً لفئا  العمال المختلفة فً مختلف قطاعا 

 رفد المكتبة العربٌة بمجموعا  من وسائل التوعٌة واإلرشاد فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة  – 2

 أسـلوب التنفٌذ : 

تحدٌد احتٌاجا  أطراف اإلنتاج الثالثة والمراكز الوطنٌة للصحة والسالمة المهنٌة من وسـائل  – 1

 اإلرشاد والتوعٌة المتنوعة . 

بً أو أكثر فً مجال بٌئة العمل والتدرٌب للمساهمة فً اإلعداد واإلشراف تكلٌف خبٌر عر – 2

 على التنفٌذ.

 الجها  المسـتفٌدة : 

 أطراف اإلنتاج الثالثة وكافة الجها  المعنٌة بمسائل حماٌة بٌئة العمل فً الدول العربٌة .  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة / دمشق .  -

 مكان وزمان ومدة النشاط : 

 ( . 2017خالل عام )  -

 $ 10000التكلفـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

 (.2017/    23رقـم البرنامج :  ) د /  

 اسـم البرنامـج : 

ترجمة فصول موسوعة الصحة والسالمة المهنٌة الصادرة عن منظمة العمل الدولٌة ) مشروع   

 مستمر(

 نوع البرنامـج : 

 قومً.  -
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 أهداف البرنامـج : 

توفٌر الموسوعة وإتاحتها لجمٌع المهتمٌن بعلوم بٌئة العمل والصحة والسالمة المهنٌة  فً  – 1

 السالمة المهنٌة.. إطار مبادرة اللجنة الدولٌة للصحة و

 دعم المكتبة العربٌة بمراجع علمٌة متخصصة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة.  – 2

 تلبٌة احتٌاجا  الدول العربٌة فً مجاال  الصحة والسالمة المهنٌة.  – 3

 الجها  المسـتفٌدة : 

 المعنٌون بشإون الصحة والسالمة المهنٌة فً الدول العربٌة .  -

 ٌة بالتنفٌذ : الجهة المعن

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق  -

 مكان وزمان التنفٌذ : 

 (.   2017دمشق خالل عام )  -

 $ 12000التكلفـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

  ( 2017/    24) د /     البرنامـج :  

  حول" الوقاٌة من اإلجهاد الحراري"اسـم البرنامـج : اجتماع خبراء 

 . قومً -نوع البرنامـج : 

 أهداف البرنامـج : 

 تطوٌر المعرفة المتصلة باإلجهاد الحراري/أسبابه وأنواعه -1

 التعرف على طرق الوقاٌة والعالج  -2

 إعداد كتٌب بعنوان الوقاٌة من اإلجهاد الحراري -3 

 المحاور الرئٌسٌة: 

 أسباب اإلجهاد الحراري  -1

 أنواع اإلجهاد الحراري -2

 طرق الوقاٌة من اإلجهاد الحراري -3

 عالج األنواع المختلفة من اإلجهاد الحراري   -4

 أسـلوب التنفٌذ : 

تكلٌف عدد من الخبراء العرب من ذوي االختصاص فً مجال الصحة والسالمة   .1

 المهنٌة 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 تعمٌم نتائج عمل االجتماع عبر موقع المعهد االلكترونً .2

 ترونٌاً طباعة الكتٌب ونشره ورقٌاً والك .3

 الجها  المسـتفٌدة : 

 حماٌة بٌئة العملالصحة والسالمة المهنٌة ومختلف المعنٌٌن والمهتمٌن بمسائل  -

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوع الدورة على المستوى العربً -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق .  -

 مكان وزمان التنفٌــذ : 

 2017دمشق أو أي دولة عربٌة أخرى خالل عام  -                        

 $ 10000التكلفـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

 مشروع خطة التموٌل الذاتً للمعهد

 فً مجال التدرٌب والتؤهٌل -أولا 

المختلفة تختلف مدتها تبعاا تنفٌذ برامج تدرٌبٌة متنوعة فً مجالت الصحة والسالمة المهنٌة 

لموضوع الدورة والهدف من التدرٌب، على أن تغطً هذه البرامج مختلف الجوانب اإلدارٌة 

والقتصادٌة والفنٌة للصحة والسالمة المهنٌة وتستهدف كافة الشرائح العاملة فً مختلف قطاعات 

 العمل واإلنتاج وفقاا لما ٌلً:

ف بعلم الصحة والسالمة المهنٌة، وأهدافه ومجالت دورات تدرٌبٌة عامة تتضمن التعرٌ •

عمله، بهدف زٌادة الوعً والهتمام بمسائل حماٌة بٌئة العمل لدى أطراف العمل الثالثة 

 ومختلف الجهات ذات الهتمام فً الدول العربٌة.

دورات موجهة لإلدارات وأصحاب العمل تتناول الجوانب اإلدارٌة والقتصادٌة للصحة  •

 ة المهنٌة )نظم إدارة بٌئة العمل، اقتصادٌات الصحة والسالمة المهنٌة..(. والسالم

دورات تدرٌبٌة تخصصٌة تتناول أحد جوانب الصحة والسالمة المهنٌة بصورة مفصلة وهً  •

 موجهة للعاملٌن والفنٌٌن فً قطاعات العمل المختلفة:

*الصحة والسالمة المهنٌة فً قطاعات العمل المختلفة )النفط والغاز،البناء والتشٌٌد،         

 النقل.....(
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 *مخاطر بٌئة العمل المختلفة )الفٌزٌائٌة،الكٌمٌائٌة ،الحٌوٌة،النفسٌة، اإلرغونومٌا.....(        

باستخدام أجهزة وتقنٌات دورات تدرٌبٌة عملٌة على قٌاس وتقٌٌم أخطار بٌئة العمل المختلفة  •

القٌاس ذات الصلة حٌث تتضمن جلسات نظرٌة وعملٌة وحقلٌة بهدف رفع كفاءة مفتشً 

ومشرفً الصحة والسالمة المهنٌة فً مجال قٌاس وتقٌٌم مخاطر بٌئة العمل )قٌاس وتقٌٌم 

 ملوثات الهواء، الضجة والهتزاز، الحرارة، اإلشعاع..(

 شارات الفنٌةفً مجال تقدٌم الست -ثانٌاا 

لكافة الجهات ذات  الهتمام فً الدول العربٌة عبر خبرائه العرب تنفٌذ الدراسات والستشارات الفنٌة 

 :ذوي الختصاصات المختلفة وفقاا لما ٌلً

تقدٌم االستشارا  الفنٌة لحل مشاكل قائمة أو محتملة، و تنفٌذ الدراسـا  المختلفة  –أوالً 

 مٌة وخاصة ( والمتعلقة بمواضٌع هامة منها :  لصالح منشـآ  العمل ) حكو

  . إجراء تقٌٌم شـامل لمخاطر بٌئة العمل 

   رصد وقٌاس ملوثا  محددة فٌزٌائٌة ) إشعاع ، ضجة ، اهتزاز، حرارة ( وكٌمٌائٌة ) ملوثا

 الهواء ، غازا  وأغبرة ( 

  الفردٌـة . التوصٌة بإجراءا  سـٌطرة معٌنة على المخاطر بما فٌها معدا  الوقاٌة 

   . تحلٌل المخاطر فً مختلف مراحل العملٌا  الصناعٌة واقتراح إجراءا  الوقاٌـة 

  تؤهٌل المنشـآ  للحصول على شـهادا  المطابقة مع النظام الدولً إلدارة الصحة والسالمة

   المهنٌة

تطوٌر التشـرٌعا ، ووضع النظم واللوائح ذا  الصلة بقضاٌا الصحة والسالمة المهنٌاة.على  –ثانٌاً  

 المستوى الوطنً ومستوى منشآ  العمل

 مالحظة:

 ٌتم التفاق مع الجهة المستفٌدة فً حٌنه على ما ٌلً: 

 ختام النشاط.المدة الزمنٌة وساعات التدرٌب وكلفة المشاركة وشهادة التدرٌب المقدمة فً  -1

 مكان انعقاد االنشاط التدرٌبً  -2
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

صٌغ عقود طلب الخدمات وشـروط المشـاركة فً الفعالٌات المختلفة التً ٌقوم المعهد  -3

  بتنفٌذها أو اإلشـراف علٌها.

تحدٌد تكالٌف فعالٌات وأنشـطة المعهد، وتفاصٌل المشـاركة، واإلجراءات المطلوبة للتنفٌذ  -4

 والتقوٌم والمتابعة.

 ثاا:فً مجال التدرٌب عن بعدثال

بالتنسييٌق مييع إدارة اإلعييالم والتوثٌييق والمعلومييات ٌقييوم المعهييد بالتحضييٌر والعييداد وإدخييال البٌانييات 

المطلوبة لتنفٌذ دورات تدرٌبٌة عن بعد من خالل شبكة منظمة العميل العربٌية اللكترونٌية وفيق سياعات 

 ٌب معتمدة من قبل منظمة العمل العربٌة.معتمدة وامتحانات قبلٌة وبعدٌة لمنح شهادات تدر
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 2017لعام  التموٌل الذاتًمشروع 

 $ 70111التكلفة المالٌة 

 $011111التموٌل الذاتً  

 ( .  2017/   25رقـم البرنامـج :    ) د /      

 اسـم البرنامـج : 

 دورة تدرٌبٌة حول )نظام إدارة الصحة والسالمة المهنٌة( 

 نوع البرنامـج : 

 قومً . -

 أهداف البرنامـج : 

 تعرٌف المشاركٌن بمتطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنٌة -1

تعزٌز أداء المنشؤة فً إدارة مخاطر الصحة والسالمة المهنٌة وتحسٌن أداء  -1

 العاملٌن بما ٌإدي إلى خفض حوادث العمل والتكالٌف الناجمة عنها.

فييً مجييال وضييع وتنفٌييذ بييرامج تقٌييٌم المخيياطر  تطييوٌر خبييرات المشيياركٌن -2

 واقتراح اإلجراءات التصحٌحٌة الوقائٌة

 المحاور الرئٌسـٌة : 

 متطلبات نظام إدارة السالمة والصحة المهنٌة -1

 المبادئ الرئٌسٌة لتطبٌق النظام   -2

التكامل بٌن نظام اإلدارة البٌئٌية ونظيام إدارة الصيحة والسيالمة المهنٌية  -3

 الجودةونظام إدارة 

 أسـلوب التنفٌذ : 

عييرض ومناقشييـة أوراق عمييل تتضييمن المحيياور الرئٌسييـٌة للييدورة ميين قبييل خبييراء  -1
 عرب باختصاصات مختلفة . 

 إدارة جلسات نقاش حول المواضٌع المطروحة -2                             

 إجراء تقٌٌم للمشاركٌن فً ختام الدورة ٌمنحون بموجبه شهادات تدرٌب -3

 الجهات المسـتفٌدة : 

مختلييف المعنٌييٌن والمهتمييٌن بمسييائل الصييحة والسييالمة وحماٌيية بٌئيية  -1

 العمل

مختلف المإسسات والشركات المهتمية بموضيوع اليدورة عليى المسيتوى -2

 العربً

 ممثلو عدد من أطراف العمل فً الدول العربٌة األكثر احتٌاجاا -3
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة / دمشق . 

 

 مكان وزمان التنفٌذ : 

 ( .2017دمشق أو أي دولة عربٌة أخرى، خالل عام ) 

 التكلفـة المالٌـة :

تحدد تكلفة المشاركة فً الدورة للمتدرب الواحد فً حٌنه بحٌث تشيمل رسيوم المشياركة                  

 القامة والنتقال من وإلى المطار.والحقٌبة التدرٌسٌة وأجور 

¤ ¤ ¤ 

 ( .2017/     26) د /    رقـم البرنامـج :   

  دورة تدرٌبٌة حول" تفتٌش الصحة والسالمة المهنٌة "اسـم البرنامـج : 

 . قومً -نوع البرنامـج : 

 أهداف البرنامـج : 

االحتٌاجااا  ووضااع المقترحااا  دٌااة فااً تشااخٌص التطااوٌر المعرفااً وتحسااٌن المهااارا  الفر -1

   والحلول لتعزٌز أنظمة تفتٌش الصحة والسالمة المهنٌة فً الدول العربٌة.

اكتساب القدرة على التخطٌط السلٌم إلحداث تغٌٌرا  فً أنظمة تفتٌش بٌئة العمل علاى المساتوى -2 

 التشرٌعً والعملً والمإسساتً فً الدول العربٌة.

 اختٌار المنشآ  والمواقع ذا  األولوٌة فً عملٌة التفتٌش.اكتساب القدرة على -3

 .االطالع على التجارب والممارسا  العالمٌة فً مجال تفتٌش الصحة والسالمة المهنٌة -4

 المحاور الرئٌسٌة: 

 االتفاقٌا  والمعاٌٌر العربٌة والدولٌة ذا  الصلة بتفتٌش الصحة والسالمة المهنٌة. -1

 زٌارا  التفتٌش.أدوا  ومنهجٌة -2

 تفتٌش بٌئة العمل الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة والهندسٌة -3

 تفتٌش معدا  الوقاٌة الفردٌة )جلسة عملٌة(.  -4

 االتجاها  الحدٌثة فً سٌاسا  تفتٌش بٌئة العمل. -6

 أسـلوب التنفٌذ : 

باختصاصيات عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضمن المحاور الرئٌسـٌة للدورة من قبل خبراء عيرب  -1
 مختلفة . 

 إدارة جلسا  نقاش وحوار تتناول المواضٌع المطروحة. – 2
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 زٌارة مٌدانٌة لمنشؤة صناعٌة. -3

 تدرٌبإجراء تقٌٌم للمشاركٌن فً ختام الدورة ٌمنحون بموجبه شهادات  -4 

 الجها  المسـتفٌدة : 

 وحماٌة بٌئة العملمختلف المعنٌٌن والمهتمٌن بمسائل الصحة والسالمة المهنٌة -1

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوع الدورة على المستوى العربً-2

 ممثلو عدد من أجهزة تفتٌش بٌئة العمل فً الدول العربٌة األكثر احتٌاجاا -3

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق .  -

 مكان وزمان التنفٌــذ :

 2017دمشق أو أي دولة عربٌة أخرى، خالل عام -                             

 التكلفـة المالٌـة : 

تحييدد تكلفيية المشيياركة فييً الييدورة للمتييدرب الواحييد فييً حٌنييه بحٌييث تشييمل رسييوم المشيياركة والحقٌبيية 

 التدرٌسٌة وأجور القامة والنتقال من وإلى المطار.

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2017/    27د /    رقـم البرنامـج :    )

 اسـم البرنامـج : 

 دورة تدرٌبٌة حول ) اإلدارة السلٌمة للكٌماوٌات (

 نوع البرنامـج : 

 قومً .  -

 أهداف البرنامـج : 

التعرٌييف بمخيياطر المييواد الكٌمٌائٌيية وإجييراءات الحماٌيية منهييا فييً مختلييف مراحييل  -

 وانتهاءا بالتخلص من نفاٌاتهاتداولها بدءاا من إنتاجها وصولا إلى استخدامها 

 تنمٌة الوعً الصحً والوقائً والبٌئً لدى العاملٌن فً هذا المجال .  -

 تعزٌز خبرات المشاركٌن فً مجال أنظمة إدارة الكٌماوٌات -

 المحاور الرئٌسـٌة : 

 مبادئ أسـاسـٌة حول السـمٌة والتعرض للكٌماوٌات .  – 1

 د الكٌمٌائٌة . التؤثٌرات الصحٌة والبٌئٌة للموا – 2
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 منظمة العمل العربية
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 ( .  GHSالنظام المتوائم عالمٌاا لتصنٌف وتعرٌف المواد الكٌمٌائٌة )  – 3

 السـالمة فً اسـتخدام وتخزٌن ونقل المواد الكٌمٌائٌة .  – 4

 التفاقٌات والبرامج الدولٌة ذات العالقة بإدارة الكٌماوٌات .  – 5

 النفاٌات الصناعٌة .أسـالٌب وتقنٌات المعالجة والتخلص اآلمن من  – 6

 أسـلوب التنفٌذ : 

  عرض ومناقشـة أوراق عمل تتناول المحاور الرئٌسـٌة من قبل خبراء عرب باختصاصات مختلفـة . -

 إدارة جلسات نقاش حول المواضٌع المطروحة  -

 إجراء تقٌٌم للمشاركٌن فً ختام الدورة ٌمنحون بموجبه شهادة تدرٌب -

 المشـــاركون : 

 لمعنٌٌن والمهتمٌن بمسائل الصحة والسالمة المهنٌة وحماٌة بٌئة العملمختلف ا -

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوع الدورة على المستوى العربً -

 ممثلو عدد من أطراف العمل فً الدول العربٌة األكثر احتٌاجاا  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 شق المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة / دم

 مكان وزمان التنفٌذ : 

 (  2017دمشق أو أٌة دولة عربٌة أخرى، خالل عام )

 التكلفـة المالٌـة :   

تحييدد تكلفيية المشيياركة فييً الييدورة للمتييدرب الواحييد فييً حٌنييه بحٌييث تشييمل رسييوم المشيياركة والحقٌبيية  

 التدرٌسٌة وأجور القامة والنتقال من وإلى المطار.

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2017/    28) د /   رقـم البرنامـج :   

 اسـم البرنامـج : 

  دورة قومٌة حول" قٌاس وتقٌٌم المخاطر الفٌزٌائٌة فً بٌئة العمل"

 أهداف البرنامـج : 

تطوٌر خبرا  الكوادر الفنٌة المتخصصاة فاً مجاال قٌااس وتقٌاٌم المخااطر الفٌزٌائٌاة فاً مكاان  -1

   .العمل
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 التؤثٌرا  الصحٌة للمخاطر الفٌزٌائٌة تسلٌط الضوء على -2

 التعرف على أسالٌب السٌطرة والتحكم. -3

 .االطالع على أحدث تقنٌا  قٌاس المخاطر الفٌزٌائٌة فً بٌئة العمل -4

 المحاور الرئٌسٌة: 

 مفاهٌم أساسٌة حول المخاطر الفٌزٌائٌة )الضجة واالهتزاز.، اإلشعاع، الحرارة ( -1

 ة الناجمة عن التعرض للمخاطر الفٌزٌائٌة.التؤثٌرا  الصحٌ -2

 طرق قٌاس المخاطر الفٌزٌائٌة المختلفة واألجهزة المستخدمة فً هذا المجال. -3

 أسالٌب التحكم والسٌطرة ومعدا  الوقاٌة الفردٌة.  -4

 تدرٌب عملً وحقلً على قٌاس وتقٌٌم المخاطر الفٌزٌائٌة فً موقع العمل.  -5

 أسـلوب التنفٌذ : 

إعداد وتقدٌم أوراق عمل تتناول المحياور الرئٌسيٌة مين قبيل خبيراء عيرب متخصصيٌن فيً  – 1

 هذا المجال 

 إدارة جلسات نقاش حول المواضٌع المطروحة .  – 2

 تنفٌذ زٌارة حقلٌة إلى إحدى المنشآت بهدف إجراء تدرٌبات عملٌة على عملٌة القٌاس.  – 3

 دورة ٌمنحون بموجبه شهادات تدرٌب إجراء تقٌٌم للمشاركٌن فً ختام ال -4 

 الجها  المسـتفٌدة : 

عدد من مفتشً العميل فيً األجهيزة الوطنٌية للصيحة والسيالمة المهنٌية فيً اليدول  – 1

 العربٌة . 

العاملون فً مجال قٌاس وتقٌٌم التعرضات المهنٌة لمخاطر بٌئة العمل فً عدد من  – 2

 الشركات والجهات الخاصة . 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق.  -

 مكان وزمان التنفٌــذ : 

 2017دمشق أو أي دولة عربٌة أخرى، خالل عام -                          

 التكلفة المالٌة:

المشيياركة والحقٌبيية تحييدد تكلفيية المشيياركة فييً الييدورة للمتييدرب الواحييد فييً حٌنييه بحٌييث تشييمل رسييوم 

 التدرٌسٌة وأجور القامة والنتقال من وإلى المطار.

¤ ¤ ¤ 
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 ( . 2017/     29رقـم البرنامـج :    ) د /    

 اسـم البرنامـج : 

 دورة تدرٌبٌة حول )خدمات الصحة والسالمة المهنٌة األساسٌة(  

 نوع البرنامـج : 

 قومً .  -

 أهداف البرنامـج : 

 تطوٌر خبرات الكوادر الفنٌة التخصصٌة ومفتشً العمل-1              

 -OHSASتطوٌر المعارف المتصلة بمتطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنٌة -2              

 التعرف على خدمات الصحة المهنٌة األساسٌة-3              

 المحاور الرئٌسـٌة : 

 مة المهنٌة وخاصة فٌما ٌتعلق بالخدمات الصحٌةمفاهٌم وأهداف الصحة والسال -1

 معاٌٌر الصحة والسالمة المهنٌة. -2

 الهٌكل التنظٌمً إلدارة السالمة والصحة المهنٌة متضمناا الموارد البشرٌة والمهام والمسإولٌات -3

 طرق مراقبة وتقٌٌم وتحلٌل أخطار الصحة والسالمة فً بٌئة العمل  -4

الفحوص الطبٌة الوقائٌة، وإجراءات اإلسعافات األولٌة الالزمة فيً حالية اإلصيابة والميرض الحياد،  -5

 والستجابة للطوارئ. 

 مراجعة بٌئة العمل والتحقٌق فً الحوادث واإلصابات المهنٌة. -6

 أسـلوب التنفٌذ : 

ب عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضمن المحاور الرئٌسـٌة للندوة من قبل خبيراء عير -
 باختصاصات مختلفة . 

 إدارة جلسات نقاش حول المواضٌع المطروحة -                       

 إجراء تقٌٌم للمشاركٌن فً ختام الدورة ٌمنحون بموجبه شهادات تدرٌب -

 الجهات المسـتفٌدة : 

 مختلف المعنٌٌن والمهتمٌن بمسائل الصحة والسالمة وحماٌة بٌئة العمل -

 والشركات المهتمة بموضوع الدورة على المستوى العربًمختلف المإسسات  -

 ممثلو عدد من أطراف العمل فً الدول العربٌة األكثر احتٌاجاا  -

 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة / دمشق . 
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 مكان وزمان التنفٌذ : 

 ( . 2017دمشق أو أٌة دولة عربٌة أخرى، خالل عام )

 التكلفـة المالٌـة :

تحييدد تكلفيية المشيياركة فييً الييدورة للمتييدرب الواحييد فييً حٌنييه بحٌييث تشييمل رسييوم المشيياركة والحقٌبيية 

 النتقال من وإلى المطار.التدرٌسٌة وأجور القامة و

¤ ¤ ¤ 

  ( 2017/    30) د /     رقـم البرنامـج : 

 اسـم البرنامـج :

  والسالمة المهنٌة فً قطاع النفط والغاز"دورة تدرٌبٌة حول" الصحة      

 . قومًنوع البرنامـج : 

 أهداف البرنامج:

تمكااٌن المشاااركٌن ماان تحدٌااد المخاااطر فااً مكااان عملهاام واقتااراح الحلااول المالئمااة -1 

 للسٌطرة علٌها فً مختلف مراحل استخراج وإنتاج النفط ونقله وتكرٌره

بؤهمٌااة ممارسااا  العماال ايمنااة فااً الوقاٌااة ماان   تعزٌااز الااوعً لاادى المشاااركٌن -2           

 حوادث العمل 

تطااوٌر خباارا  المشاااركٌن فااً مجااال وضااع وتنفٌااذ باارامج إدارة الصااحة والسااالمة المهنٌااة فااً  -3 

 قطاع النفط وتطوٌرها بما ٌتوافق مع التطور التكنولوجً الحاصل فً هذا القطاع

 المحاور الرئٌسٌة:

 ع صناعة النفط )االستخراج، اإلنتاج، النقل، التكرٌر، التسوٌق(  المخاطر المهنٌة فً قطا -1

 وأسالٌب السٌطرة والتحكم الفعالة.     

 المشاكل المستجدة الناجمة عن التقنٌا  الحدٌثة وكٌفٌة السٌطرة علٌها. -2

 برامج إدارة الصحة والسالمة المهنٌة فً قطاع صناعة النفط. -3

 حلول مقترحة للتحدٌا  والمعوقا  التً تعترض قطاع صناعة النفط فً المنطقة العربٌة.  -4

 أسـلوب التنفٌذ : 

ػةةةشك ِٕٚبلؾةةةـخ أٚساق ػّةةةً رزنةةةّٓ اٌّؾةةةبٚس اٌشئ١غةةةـ١خ ٌٍةةةذٚسح ِةةةٓ لجةةةً خجةةةشاء ػةةةشة  -

 ثبخزقبفبد ِخزٍفخ . 

 اداسح عٍغبد ٔمبػ ؽٛي اٌّٛام١غ اٌّطشٚؽخ -

 خزبَ اٌذٚسح ٠ّٕؾْٛ ثّٛعجٗ ؽٙبداد رذس٠تاعشاء رم١١ُ ٌٍّؾبسو١ٓ حٟ  -
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 الجها  المسـتفٌدة :  

 ِخزٍف اٌّؼ١١ٕٓ ٚاٌّٙز١ّٓ ثّغبئً اٌقؾخ ٚاٌغ٩ِخ ا١ٌّٕٙخ ٚؽّب٠خ ث١ئخ اٌؼًّ -

 ِخزٍف اٌّئعغبد ٚاٌؾشوبد اٌّٙزّخ ثّٛمٛع اٌذٚسح ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼشثٟ -

 ِّضٍٛ ػذد ِٓ أهشاف اٌؼًّ حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ا٤وضش اؽز١بعبً  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة بدمشق .  -

 2017دمشق أو أي دولة عربٌة أخرى، خالل عام -مكان وزمان التنفٌــذ : 

 التكلفـة المالٌـة : 

تحييدد تكلفيية المشيياركة فييً الييدورة للمتييدرب الواحييد فييً حٌنييه بحٌييث تشييمل رسييوم المشيياركة والحقٌبيية  

 النتقال من وإلى المطارالقامة وسٌة وأجور التدرٌ

¤ ¤ ¤ 
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 المحور األول 

 الحماٌة الجتماعٌة وعالقات العمل

 

 ـ المركز العربى للتؤمٌنات الجتماعٌة    ج

 الخرطوم  

 7102عام 
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 اٌزىٍفخ ثبٌذ٨ٚس 2017ا٤ٔؾطخ 

 -اٌشثغ ا٤ٚي:

 ا٦عزّبػ١خ:ِؾٛس اٌزؤ١ِٕبد  

 دٚساد رذس٠ج١خ أعبع١خ لطش٠خ حٟ ٔظُ اٌزؤ١ِٕبد ا٦عزّبػ١خ -

 

 

15.000 

 6.000 ِٕزذٜ اٌزؤ١ِٓ ا٨عزّبػٟ-

 -اٌشثغ اٌضبٟٔ:

 اٌؾٍمخ اٌمطش٠خ ؽٛي:-

 ٌٍؼّبي اٌّئلز١ٓ ٚػّبي ا٦ٔزبط ا٨عزّبػ١خاٌؾّب٠خ 

 

 

13.000 

 ِغبي اٌذساعبد:

 دٚس اٌشلُ اٌمِٟٛ حٟ رط٠ٛش ٔظُ -

 

6.000 

  لِٟٛ -اٌزؤ١ِٓ ا٦عزّبػٟ 

 ِغبي ا٦ػ٩َ ٚإٌؾش:

 -و(2017يدهت انطسبنت انؼسز األول )فٍ انؼبو  -

 قىيٍ

 

4.000 

 -اٌشثغ اٌضبٌش:

 ا٨عزّبػ١خدٚسح رذس٠ج١خ رخقق١خ لطش٠خ حٟ ٔظُ اٌزؤ١ِٕبد  -

 

19.000 

 8.000 لِٟٛ -اٌّؾىّخ )أوبد١ّ٠خ( ا٨عزّبػ١خِغٍخ اٌزؤ١ِٕبد  -

 -اٌشثغ اٌشاثغ:

 أصش رىٕضٌٛع١ب ا٦رقبي ػٍٝ رٛح١ش اٌخذِخ  إٌذٚح اٌم١ِٛخ ؽٛي: -

 اٌزؤ١ٕ١ِخ ٚرمذ٠ُ إٌّبحغ إٌمذ٠خ 

 رٕفز ثبٌزؼبْٚ ِغ اداسرٝ ا٦ػ٩َ ٚاٌؾّب٠خ 

 

 

25.000 

 6.000 لِٟٛ -ثج١ٍٛغشاح١ب اٌزؤ١ِٕبد ا٦عزّبػ١خ اٌىزبة اٌضبٌش -

 4.000 لِٟٛ -2017َاٌؼبَ ِغٍخ اٌشعبٌخ اٌؼذد اٌضبٟٔ حٟ  -

 -ِغبي اٌزٛص١ك ٚاٌّؼٍِٛبد:

 -ِؾشٚع ِغزّش -اٌؾجىخ اٌؼشث١خ ٌّؼٍِٛبد اٌزؤ١ِٕبد ا٦عزّبػ١خ -

 لِٟٛ

 

 

5.000 

 5.000 لِٟٛ -ِؾشٚع ِغزّش -دػُ ٚرط٠ٛش اٌّىزجخ -

 3.000 لِٟٛ -ِؾشٚع ِغزّش -رؾذ٠ش ِٛلغ اٌّشوض ػٍٟ ا٦ٔزشٔذ -

 8.000 لِٟٛ -ِؾشٚع ِغزّش -اٌزؼش٠ت ٚاٌزشعّخ -

 اٌزؼبْٚ اٌفٕٟ:

ِؾبسوبد اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍزؤ١ِٕبد ا٦عزّبػ١خ حٟ أٔؾطخ ٚه١ٕخ  -

 ػشث١خ ٚد١ٌٚخ

 

 

10.000 

 137.000 اٌغٍّخ
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 المحور الثانى

 التنمٌة البشرٌة والتشغٌل

 

 ـ إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل   أ

 7102عام 
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 الموضوع م

 -حول : " التشغٌل والبطالة فى الدول العربٌة " السادس التقرٌر العربى  .1

المعٌاارى للمهان  التصنٌف العرباى استخداما  حول " ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌة   .2

8002 " 

المعٌاارى للمهان  التصنٌف العرباى استخداما  حول " ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌة   .3

8002 ." 

أفرٌقٌاا ( بشاؤن دعام المباادرٌن " دعام وتنمٌاة ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌاة ) شامال   .4

 المشروعا  الصغٌرة .

ورشااة تدرٌبٌااة إقلٌمٌااة ) لاادول المشاارق العربااً ( حااول " المشااروع العربااً   .5

 لدعم القدرا  فً مجال إنشاء وتطوٌر المنشآ  الصغٌرة " ) الرٌادي (  .

المباادرٌن " دعام ورشة تدرٌبٌاة إقلٌمٌاة ) لادول الخلاٌج العرباً ( بشاؤن دعام   .6

 وتنمٌة القدرا  فً مجال إنشاء وتطوٌر المنشآ  الصغٌرة " .

نادوة قومٌاة حاول " آلٌاا  المواءمااة باٌن مخرجاا  التعلاٌم والتادرٌب المهنااً   .7

 واالحتٌاجا  الفعلٌة لسوق العمل العربً " .

 المإتمر العربىالثانى حول ) تشغٌل الشباب العربى (  .8

9.  

 

تسهٌل التباادل المانظم للقاوى العاملاة العربٌاة فاً الاوطن ندوة قومٌة  حول " 

العربااً وتنمٌااة التصاادٌق علااى االتفاقٌااا  والمواثٌااق والقاارارا  واإلعالنااا  

 العربٌة  ذا  العالقة بتنقل األٌدي العاملة العربٌة " .

 مشاااروع" للمهااان المعٌااااري العرباااً للتصااانٌف العملاااً االساااتخدام" برناااامج  .10

 . مستمر
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  2017/ 46رقم النشاط  :   ت . ب /   

 اسم النشاط :

  -التقرٌر العربى السادس حول : " التشغٌل والبطالة فى الدول العربٌة " 

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 مبررات النشاط :

ظل المتغٌرا  العربٌة والدولٌة المتسارعة تعد سٌاسا  التشغٌل من أهام السٌاساا  العاماة  فى -

فً دول العالم المختلفة وخاصة فً بلداننا العربٌة والتً تعانً من تفاقم مشكلة البطالة وخاصة 

بااٌن الشااباب الباااحثٌن عاان فاارص عماال ، وسااعى منظمااة العماال العربٌااة للنهااوض بالتشااغٌل ، 

( وقرارا  قمة 2009من قرارا  القمة االقتصادٌة : التنموٌة واالجتماعٌة )الكوٌ   وانطالقا

( ، والبرنااامج المتكاماال لاادعم 2013( وقاارارا  قمااة الرٌاااض )2011شاارم الشااٌن )ٌناااٌر 

التشغٌل والحد مان البطالاة ٌاؤتى اإلعاداد للتقرٌار العرباى الساادس حاول التشاغٌل والبطالاة فاى 

ؤكٌد على تحسٌن مستوى المعٌشة وتحقٌاق العدالاة االجتماعٌاة باٌن أطٌااف الدول العربٌة ، وللت

 المجتمع  ، وسعٌاً إلى مستقبل أفضل ملبٌا لمتطلبا  األجٌال القادمة .

 تفاقم معدال  البطالة وخاصة بٌن الشباب فى الدول العربٌة . -

رار إلصدار تقرٌر رغبة األجهزة الدستورٌة للمنظمة وأطراف اإلنتاج الثالثة بضرورة االستم -

 عربى بصفة دورٌة عن التشغٌل والبطالة .

 أهداف النشاط :

 التعرف على نسب البطالة فى األقطار العربٌة " بوجه خاص بٌن الشباب " . -

توفٌر البٌانا  والمعلوماا  اإلحصاائٌة المتعلقاة باالقوى العاملاة مماا ٌسااهم فاً وضاع الخطاط  -

 كلة البطالة .الهادفة التً تساعد فً التخفٌف من مش

 توفٌر معلوما  دقٌقة للباحثٌن والمختصٌن والخبراء فى مجال التشغٌل . -

 العمل الغٌر منظم ودوره فى الحد من البطالة وتوفٌر فرص عمل للشباب . -

 دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تقلٌص نسب البطالة ومكافحة الفقر . -

 أسلوب التنفٌذ :

المتخصصاٌن فاى هاذا المجاال فاى األقطاار العربٌاة القتاراح المحااور ٌتم عقد اجتماع للخباراء و -

 التى سٌتضمنها التقرٌر ومناقشتها وتكلٌف المنظمة لعدد من الخبراء ذوى الكفاءة والخبرة .

 االتفاق على مسودة التقرٌر بعد االتفاق النهائى علٌها من السادة الخبراء المكلفٌن بذلك . -
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تكلٌف أحد الخبراء لتقدٌم المحاور وصٌاغتها ومراجعتهاا بشاكلها النهاائى تحا  إشاراف منظماة  -

 العمل العربٌة .

 مكان وزمان التنفٌذ  : 

عقد اجتماع للخبراء فى أحد األقطار العربٌاة واالتفااق علاى محااور التقرٌار وعنواناه وتكلٌاف  -

 . 2017خالل عام  –الخبراء المكلفون بإعداد المحاور 

 الجهات المستفٌدة :

 أطراف اإلنتاج الثالثة فى األقطار العربٌة . -

 الباحثٌن والمتخصصٌن فى مجال التشغٌل والقوى العاملة . -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل . -

 التكلفة المالٌة التقدٌرٌة :

 دوالر  50.000 -

¤ ¤ ¤ 

  2017/  47رقم النشاط  :   ت . ب /     

 اسم النشاط  : 

 " 2008ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌة  حول "استخدامات  التصنٌف العربىالمعٌارى للمهن  -

 نوع النشاط :

 اقلٌمى -

 مبررات النشاط : 

( لماإتمر العمال 36وتنفًٌذ لقارارا  الادورة ) 2017فً إطار تنفٌذ خطة منظمة العمل العربٌة لعام 

مما ٌساعد على تسهٌل تنقل األٌدي العامة  2008المعٌاري للمهن العربً على تطبٌق التصنٌف العربً 

العربٌة وتوحٌد المناهج التدرٌبٌة واالرتقاء بمستوى البٌانا  والمعلوما  المتعلقة بالقوى العاملة العربٌة 

 وإلٌجاد فرص عمل مبنٌة على بٌانا  وإحصاءا  دقٌقة تساعد فً الحد من مشكلة البطالة .

 أهداف النشاط :

 مفهوم التصنٌف المهنً وأساسه وهٌكله واستخدام .  -

 المعٌارى للمهن فى توحٌد المعاٌٌر المهنٌة . أثر استخدام التصنٌف العربى -

 أوجه االختالف بٌن التصنٌف العربً المعٌاري للمهن والتصنٌف الوطنً . -
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 هن .اقتراح آلٌة مشتركة بٌن الدول العربٌة لتحدٌثا  التصنٌف العربىالمعٌارى للم -

ايلٌا  واألسالٌب المستخدمة لمواجهة التحدٌا  والمعوقا  لتطبٌق التصنٌف العرباً المعٌااري  -

 للمهن .

حث الدول العربٌة على إنشاء وحدا  إدارٌة لمتابعة تطبٌقا  التصنٌف العربً المعٌاري للمهن  -

. 

د  التصانٌف تبادل الخبرا  والتجارب بٌن المشاركٌن وعرض تجارب قطرٌة للدول التى اعتم -

 العربً المعٌاري للمهن  .

 مكان وموعد التنفٌذ :

 أٌام عمل  5ولمدة  2017دول المشرق العربً خالل عام  -

 الجهات المستفٌدة :

 بلدان المشرق العربً . -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل . -

 التكلفة المالٌة التقدٌرٌة :

 دوالر  40.000 -

¤ ¤ ¤ 

 

  2017/ 48رقم النشاط  :   ت . ب /      

 اسم النشاط  : 

 ". 2008المعٌارى للمهن  ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌة  حول "استخدامات  التصنٌف العربى -

 نوع النشاط :

 اقلٌمى . -

 مبررات النشاط : 

العمال ( لماإتمر 36وتنفًٌذ لقارارا  الادورة ) 2017فً إطار تنفٌذ خطة منظمة العمل العربٌة لعام 

مما ٌساعد على تسهٌل تنقل األٌدي العامة  2008العربً على تطبٌق التصنٌف العربً المعٌاري للمهن 

العربٌة وتوحٌد المناهج التدرٌبٌة واالرتقاء بمستوى البٌانا  والمعلوما  المتعلقة بالقوى العاملة العربٌة 

 الحد من مشكلة البطالة .وإلٌجاد فرص عمل مبنٌة على بٌانا  وإحصاءا  دقٌقة تساعد فً 
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 منظمة العمل العربية
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 أهداف النشاط :

 مفهوم التصنٌف المهنى واسسه ، وهٌكلٌه ، واستخدام . -

 أثر استخدام التصنٌف العربىالمعٌارى للمهن فى توحٌد المعاٌٌر المهنٌة . -

 أوجه االختالف بٌن التصنٌف العربً المعٌاري للمهن والتصنٌف الوطنً . -

 اقتراح آلٌة مشتركة بٌن الدول العربٌة لتحدٌثا  التصنٌف العربىالمعٌارى للمهن . -

ايلٌا  واألسالٌب المستخدمة لمواجهة التحدٌا  والمعوقا  لتطبٌق التصنٌف العرباً المعٌااري  -

 للمهن .

 حث الدول العربٌة على إنشاء وحدا  إدارٌة لمتابعة تطبٌقا  التصنٌف العربً المعٌاري للمهن -

. 

تبادل الخبرا  والتجارب بٌن المشاركٌن وعرض تجارب قطرٌة للدول التى اعتمد  التصانٌف  -

 العربً المعٌاري للمهن  .

 مكان وموعد التنفٌذ :

 . 2018دول المغرب العربً خالل عام  -

 الجهات المستفٌدة :

 بلدان المغرب العربً . -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 والتشغٌل .إدارة التنمٌة البشرٌة  -

 التكلفة المالٌة التقدٌرٌة :

 دوالر  30.000 -

¤ ¤ ¤ 

  2017/  49رقم النشاط  :   ت . ب /     

ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌة ) شمال أفرٌقٌا ( بشؤن دعم المبادرٌن " دعم وتنمٌة المشروعا   اسم النشاط :

 الصغٌرة .

ٌؤتً تنفٌذ هذه الورشة التدرٌبٌة فً إطار تنفٌذ قرارا  القمم االقتصادٌة واالجتماعٌة  مبررات النشاط :

والتنموٌة بشؤن تنفٌذ البرنامج المتكامل للتشغٌل والحد من البطالة وخاصة المشروع 

 المتعلق بدعم القدرا  فً مجال إنشاء وتطوٌر المنشآ  الصغٌرة والمتوسطة .

 أهداف النشاط :

 تصاد الوطنً ودعم السلم االجتماعً عبر غرس ثقافة المبادرة وتشجٌعها وتنمٌتها .تعزٌز االق -1
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

دعاام قاادرا  الجهااا  الحكومٌااة والشااركاء االجتماااعٌٌن لخلااق فاارص العماال والحااد ماان مشااكلة  -2

 البطالة .

 دعم قدرا  مدربً رواد األعمال ورفع كفاءتهم فً تقٌٌم تحصٌل المتدربٌن . -3

لجها  الداعمة لها على المستوى الوطنً لتعظٌم دورها فاً التنمٌاة تشبٌك المنشآ  الصغٌرة وا -4

 االقتصادٌة واالجتماعٌة .

 الجهات المستفٌدة :

 الجها  الحكومٌة ) وزارا  العمل / التدرٌب / الصناعة ( . -

 مدربً رواد األعمال والهٌئا  التدرٌبٌة . -

 مال ( .اتحادا  الع –الشركاء االجتماعٌٌن ) منظما  أصحاب األعمال  -

 رواد األعمال من أصحاب المنشآ  الصغٌرة . -

 –تنفذ هذه الورشة بالتعاون مع المركز العربً لتنمٌة الموارد البشرٌة بطرابلس  مكان وزمان التنفٌذ :

أٌام عمل فً إحدى الدول العربٌة  5ولمدة  2017لٌبٌا خالل الربع األول من عام 

 التً تقع فً شمال أفرٌقٌا .

 دوالر مناصفة . 70 000 الٌة :التكلفة الم

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل + المعهد العربى للثقافة العمالٌة 

¤ ¤ ¤ 

 

  2017/   50رقم النشاط  :   ت . ب /   

ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌة ) لدول المشرق العربً ( حول " المشروع العربً لدعم القدرا   اسم النشاط :

 فً مجال إنشاء وتطوٌر المنشآ  الصغٌرة " ) الرٌادي (  .

ٌؤتً تنفٌذ هذا المشروع للوصول إلى حلول للوضع المتردي لسوق العمل فً الدول  مبررات النشاط :

بؤعلى المعدال  بٌن جمٌع مناطق العالم  العربٌة حٌث احتفظ  المنطقة العربٌة

% عام 17خالل ما ٌزٌد عن عقدٌن وهً المعدل العام للبطالة العامة حٌث بلغ 

ومعدل البطالة بٌن الشباب ومعدل البطالة بٌن اإلناث ومعدل البطالة بٌن  2014

 المتعلمٌن .

 أهداف النشاط :

 .تعزٌز التنمٌة االقتصادٌة ومحاربة الفقر والبطالة  -1

 تشجٌع ثقافة المبادرة ونشر ثقافة العمل الحر .   -2

 تعظٌم دور المنشآ  الصغٌرة فً االقتصاد الوطنً . -3

 تشجٌع مشاركة المرأة فً سوق العمل . -4

 تعزٌز ودعم تدرٌب رواد األعمال ومدربً المدربٌن . -5
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 الجهات المستفٌدة :

 أطراف اإلنتاج الثالثة فً الوطن العربً .  -

 األعمال والهٌئا  التدرٌبٌة . .مدربً رواد  -

 رواد األعمال من أصحاب المنشآ  الصغٌرة . -

تنفذ هذه الدورة فً إحدى دول المشرق العربً بالتعاون مع المركز العربً لتنمٌة  مكان وزمان التنفٌذ :

أٌام  5لمدة  2017الموارد البشرٌة بطرابلس / لٌبٌا خالل الربع الثانً من عام 

 عمل .

 دوالر مناصفة  مع مركز لٌبٌا . 70 000 المالٌة :التكلفة 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل

¤ ¤ ¤ 

  2017/  51رقم النشاط  :   ت . ب /    

ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌة ) لدول الخلٌج العربً ( بشؤن دعم المبادرٌن " دعم وتنمٌة القدرا   اسم النشاط :

 فً مجال إنشاء وتطوٌر المنشآ  الصغٌرة " .

تتمثل المشكلة المحورٌة فً استمرار تنامً معدال  البطالة ووصولها إلى حدود غٌر  مبررات النشاط :

ة الشباب والخرٌجٌن الجدد وٌبدو جلٌا مسبوقة فً المنطقة العربٌة وخاصة بٌن فئ

تراجع دور الدولة فً عملٌة التشغٌل وإٌجاد فرص عمل جدٌدة وٌتوقع أن ٌستمر 

هذا التراجع فً ظل الظروف التً تمر بها دولنا العربٌة ولتخفٌف العبء على 

مإسسا  الدولة ٌجب تعظٌم دور المنشآ  الصغٌرة ودعمها عن طرٌق بث روح 

 ثقافة العمل الحر .  المبادرة ونشر

 أهداف النشاط :

 تعظٌم دور المنشآ  الصغٌرة فً عملٌة التنمٌة . -1

 دعم القدرا  العربٌة فً مجال تدرٌب مخططً التشغٌل . . -2

 تشجٌع ثقافة العمل الحر والمبادرة . -3

 تشجٌع مشاركة المرأة فً النشاط االقتصادي . -4

 .تعزٌز ودعم تدرٌب رواد األعمال ومدربً المدربٌن  -5

 الجهات المستفٌدة :

 أطراف اإلنتاج الثالثة فً دول الخلٌج العربً . -

 مدربً رواد األعمال والهٌئا  التدرٌبٌة . -

 رواد األعمال من أصحاب المنشآ  الصغٌرة . -
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 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

ماع المركاز العرباً لتنمٌاة الماوارد البشارٌة بطارابلس /  إدارة التنمٌة البشارٌة والتشاغٌلبالتعاون -

 2017تنفذ هذه الدورة فً إحادى الادول العربٌاة الخلٌجٌاة خاالل الرباع األخٌار مان عاام لٌبٌا  و

 أٌام عمل . 5ولمدة 

 دوالر مناصفة مع مركز لٌبٌا . 70 000 التكلفة المالٌة :

¤ ¤ ¤ 

  2017/   52رقم النشاط  :   ت . ب /   

ندوة قومٌة حول " آلٌا  المواءمة بٌن مخرجا  التعلٌم والتدرٌب المهنً واالحتٌاجا   النشاط : اسم

 الفعلٌة لسوق العمل العربً " .

ٌؤتً تنفٌذ هذا المشروع ضمن تنفٌذ قرارا  القمم االقتصادٌة والتنموٌة واالجتماعٌة  مبررات النشاط :

من البطالة فً الدول العربٌة وبوجه بشؤن البرنامج المتكامل لدعم التشغٌل والحد 

خاص المشروع المتعلق بالمواءمة بٌن مخرجا  التعلٌم والتدرٌب المهنً 

 واالحتٌاجا  الفعلٌة لسوق العمل . فضالً عن اهتمام المنظمة .

 أهداف النشاط :

متابعااة إدارة منظومااة التاادرٌب التقنااً والتعلااٌم المهنااً فااً الاادول العربٌااة والسااعً إلااى  -1

 رها .تطوٌ

متابعااة توسااٌع فاارص التاادرٌب وطاقاتااه ووضااع أدلااة تفصااٌلٌة لتحسااٌن التوزٌااع حسااب  -2

 فرص التشغٌل .

 تحقٌق التشاور الثالثً بٌن أطراف اإلنتاج المشاركة حول تحدٌد االحتٌاجا  التدرٌبٌة . -3

 العمل على وضع إطار شامل للمإهال  والمعاٌٌر المهنٌة والعربٌة . -4

عربٌااة للتعلااٌم والتاادرٌب التقنااً والمهنااً الصااادرة عاان المنظمااة اعتماااد اإلسااتراتٌجٌة ال -5

2010 . 

 تنوٌع مصادر التموٌل منظومة التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً . -6

 حوكمة وإدارة منظومة التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً . -7

 الجهات المستفٌدة :

 أطراف اإلنتاج الثالثة فً دول الخلٌج العربً . -

 لتدرٌب المهنً والتعلٌم التقنً .الجها  المعنٌة با -

 مكان وزمان التنفٌذ :

 لمدة ثالثة أٌام . 2017إحدى الدول العربٌة خالل النصف الثانً من عام  -

 المعهد العربى للثقافة العمالٌة .+  إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌلالجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 دوالر . 30 000 التكلفة المالٌة :

¤ ¤ ¤ 
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 منظمة العمل العربية
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  2017/  53رقم النشاط  :   ت . ب /   

 اسم النشاط:

 المإتمر العربً الثانً حول } تشغٌل الشباب العربً {. -

 نوع النشاط: 

 قومً. -

 المبررات:

لقاارارا  القماام االقتصااادٌة والتنموٌااة  منظمااة العماال العربٌةوتنفٌااذاٌااؤتً فااً إطااار تنفٌااذ خطااة عماال 

واالجتماعٌة بشؤن البرنامج المتكامل لدعم التشغٌل والحد من البطالة فً الادول العربٌاة والساتة مشاارٌع 

 المنبثقة عنه، واستكماال للمإتمر العربً األول حول "تشغٌل الشباب".

 األهداف: 

وتحاادٌث المعرفااة بهااذه األبعاااد علااى التعاارف علااى أبعاااد تشااغٌل الشااباب والبطالااة بٌاانهم ،  -1

 المستوى الدولً والعربً والقطري .

 دراسة التجارب العربٌة والدولٌة لدعم تشغٌل الشباب من سٌاسا  وبرامج وخطط عملٌة. -2

 تبادل الخبرا  والتجارب فٌما بٌن المعنٌٌن بقضاٌا تشغٌل الشباب فً الدول العربٌة . -3

 فً المرحلة الحالٌة وتطلعاتهم للمرحلة المستقبلٌة. التعرف على مشكال  الشباب -4

تحلٌل الروابط باٌن مشاكلة تشاغٌل الشاباب والبطالاة بٌانهم والجواناب الدٌموغرافٌاة والتعلٌمٌاة  -5

 والتدرٌبٌة وقضاٌا األجور ونظم التوظٌف ومعلوما  سوق العمل والهجرة.

 تحدٌد توجها  لدعم تشغٌل الشباب على المستوٌا  : -6

 العربٌة والقطرٌة والجهوٌة والقطاعٌة (. ) 

العماال علااى تطااوٌر نظاام تنمٌااة المااوارد البشاارٌة بشااكل عااام ونظاام التعلااٌم والتاادرٌب المهنااً   -7

 والتقنً بشكل خاص من النواحً الكمٌة والنوعٌة.

 العمل على تنفٌذ مشارٌع التخفٌف والحد مان البطالاة وبرناامج التشاغٌل المتكامال، الاذي أقرتاه -8

القمااة االقتصااادٌة والتنموٌااة واالجتماعٌااة ودعااوة الاادول ومإسسااا  وصاانادٌق التموٌاال العربٌااة 

 للمساهمة فً تموٌل هذه المشارٌع.

العمل على تحقٌق التمكٌن االقتصادي أمام المارأة العربٌاة، وتاذلٌل الصاعوبا  والعقباا  التاً  -9

 لشباب هً بٌن الفتٌا .تحول دون مشاركة المرأة خاصة وأن غالبٌة البطالة بٌن ا

تكثٌااف االسااتثمارا  العربٌااة فااً القطاعااا  كثٌفااة العمالااة، واٌجاااد المشااارٌع االسااتراتٌجٌة  -10

العربٌااة التااً تشااجع علااى التكاماال االقتصااادي العربااً وتهٌئااة الظااروف لقٌااام السااوق العربٌااة 

 المشتركة.

 الجهات المستفٌدة:

 أطراف االنتاج الثالثة فً الوطن العربً. -
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 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 أٌام عمل. 3ولمدة  2017إحدى الدول العربٌة خالل عام  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

 إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل بالتعاون مع المركز العربً لتنمٌة الموارد البشرٌة فً لٌبٌا.   -

 المشاركون:

 والتدرٌب المهنً والشباب.شخصٌا  عربٌة فاعلة فً مجاال  العمل والتشغٌل والهجرة  -

 وزارا  العمل فً الدول العربٌة . -

 وزارا  الشباب. -

 منظما  أصحاب العمل فً الدول العربٌة . -

 منظما  العمال فً الدول العربٌة . -

 األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة / القطاع االجتماعً -

 العربٌة .االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد  -

 االتحاد الدولً لنقابا  العمال العرب . -

 منظما  ومإسسا  وهٌئا  عربٌة وإقلٌمٌة ودولٌة ذا  العالقة. -

 مإسسا  التدرٌب المهنً والتقنً فً الدول العربٌة.  -

 خبراء عرب متخصصٌن فً مجاال  الشباب والتنمٌة. -

 ممثلً الجها  المنظمة للمإتمر. -

 التكلفة المالٌة:

 ) مناصفة( ر أمرٌكً. دوال 50.000 -

¤ ¤ ¤ 

  2017/ 54رقم النشاط  :   ت . ب /  

 اسم النشاط :

" تسييهٌل التبييادل الميينظم للقييوى العامليية العربٌيية فييً الييوطن العربييً وتنمٌيية ناادوة قومٌااة  حااول  

 التصدٌق على التفاقٌات والمواثٌق والقرارات واإلعالنيات العربٌية  ذات العالقية بتنقيل األٌيدي العاملية

 العربٌة " .

 مبررات النشاط :

تضمن  نتائج القمة العربٌة االقتصادٌة والتنموٌة واالجتماعٌة التً عقد  بالكوٌ  إلتزاماً أكٌداً   -

تنقل العمالة العربٌة فٌماا باٌن البلادان العربٌاة ، حساب حاجاة هاذه البلادان وأقار  القماة  بتٌسٌٌر

مشارٌع تعنى بالتشغٌل والبطالاة والتنقال المإقا  مان أجال العمال ، وذلاك لتحقٌاق أهاداف هاماة 
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 حددتها القمة باستنادها إلى البرنامج المتكامل لدعم التشغٌل والحد من البطالة ، ألن هذا المسعى

 ٌمثل أهم عناصر التعاون والتكامل العربٌٌن .

ونظراً لانقص فارص التشااور والتنظاٌم والتعااون باٌن البلادان العربٌاة المعنٌاة بالتنقال بالمقارناة  -

بتطور هذه الفرص داخل األقالٌم الجغرافٌة األخرى فً العالم فؤن المنظمة ترى من جهتهاا عقاد 

فعال هاذه النادوة القومٌاة الهاماة للتشااور والتفااهم علاى مباادرا  فاً المساتقبل تعازز التعااون وت

اتفاقٌا  ومواثٌق العمل العربٌة ذا  العالقة بالتنقل لبناء قدرا  إدارٌة تنظم التنقل وتضع أسساً 

أفضل الستثمار عوائد التنقل وتوفر المناخ المالئم للتغلب على ما قد ٌعتارى التنقال مان عراقٌال 

 ومشاكل .   

 أهداف النشاط :

 بٌة .إلقاء الضوء على واقع التنقل بٌن البلدان العر -1

التؤكٌد على أهمٌة التنقل فً التعاون العربً الثنائً والجماعً وفً مساهمته فً التنمٌة الشااملة  -2

 القطرٌة والعربٌة سابقاً وحاضراً ومستقبالً .

زٌادة فرص التشاور والتنظٌم والتعاون بٌن المعنٌٌن بإدارا  التنقل فً الدول العربٌاة ، لتٌساٌر  -3

   مستمرة للتعاون والتشاور بٌن بلدان اإلرسال واالستقبال العربٌة .التنقل وتنظٌمه وبناء آلٌا

العمل على تفعٌل البنٌة القوٌة المتمثلة فً المواثٌق واالتفاقٌاا  والقارارا  العربٌاة ذا  العالقاة  -4

 بالتنقل الستثمار أفضل لعوائد التنقل فً إطار التطورا  العربٌة والدولٌة 

ل غٌر المنظم والهجرة غٌر الشرعٌة إلى البلدان العربٌة أو من خاللها متابعة ايثار السلبٌة للتنق -5

. 

 بلورة مساهمة التنقل فً تنفٌذ قرارا  القمة العربٌة االقتصادٌة والتنموٌة واالجتماعٌة. -6

 الجهات المشاركة :

 ممثلً وزارا  العمل العربٌة المعنٌٌن بإدارا  التنقل والهجرة . -

   العالقة بقضاٌا الهجرة .ممثلً الوزارا  العربٌة ذا -

 ممثل عن اإلدارا  ذا  الصلة فً األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة . -

ممثال المكتاب التنفٌاذي لمجلاس وزراء العمال والشائون االجتماعٌاة بادول مجلاس التعااون لاادول  -

 الخلٌج العربٌة .

 بٌة .ممثل االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة فً البالد العر -

 ممثل االتحاد الدولً لنقابا  العمال العرب . -

 : إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ 

 مكان وزمان التنفٌذ :

  2017تنفذ هذه الندوة فً إحدى دول المغرب العربً ) دول اإلرسال ( لمدة ثالثة أٌام من عاام  -

. 

 دوالر   . 30 000 التكلفة المالٌة :

 

  ◙◙  ◙ 
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  2017/ 55رقم النشاط  :   ت . ب /  

 اسم النشاط :

 الستخدام العملً للتصنٌف العربً المعٌاري للمهن" مشروع مستمر . برنامج "

 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ  : إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل 

 

 مكان التنفٌذ : مختلف الدول العربٌة 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ  : إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل 

 

 $ ألف دولر أمرٌكى   90.000التكلفة المالٌة :
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 المحور الثانى

 التنمٌة البشرٌة والتشغٌل

 

 ـ المركز العربى لتنمٌة الموارد البشرٌة  ب

 طرابلس  

 7102عام 
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 الموضوع م

 .الخامس لتنمٌة الموارد البشرٌة العربً  إتمرالم  .1

البرنااامج االسااتراتٌجً العرباًا لاادعم القاادرا  فاًا مجااال إنشاااء وتطااوٌر المنشااآ  الصااغٌرة   .2

 والمتوسطة )الرٌادي(.

 اجتماع خبراء البرنامج العربً لدعم المنشآ  الصغٌرة والمتوسطة )الرٌادي(  .3

 التحوال  العربٌةورشة عمل حول التشغٌل والبطالة فً الدول العربٌة فً ظل   .4

 البرنامج العربً لدعم التشغٌل  .5

 ل تخطٌط القوى العاملةحوقومٌة دورة تدرٌبٌة   .6

 ة حول إعداد سٌاسا  وإستراتٌجٌا  التشغٌلدورة تدرٌبٌ  .7

 وتنمٌة المنشآ  الصغٌرة والمتوسطة قومٌة فى التشغٌل الذاتىدورة تدرٌبٌة   .8

 التقرٌر الدوري لمنظمة العمل العربٌة حول التشغٌل فً الوطن العربً   .9

 (.لرابع)العدد ا

 اإلصدارا  والترجمة والطباعة والنشر  .10

 دعم وتطوٌر مكتبة المركز )مشروع مستمر(.  .11
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 أوال: انًؤتًطاث وانًهتقُبث ووضش انؼًم واختًبػبث انربطاء

 ( 2017 56 ضقى انُطبط:  ) ط / 

 اسى انُطبط: انًؤتًط انؼطبٍ انربيس نتًُُت انًىاضز انبططَت .

 ) لِٟٛ (.َىع انُطبط:  

 أهساف انُطبط:

اٌزؼشف ػٍٝ رغبسة ا٢خش٠ٓ حٟ ِغب٨د اٌزذس٠ت ٚا٦ػذاد إٌّٙةٟ اٌّخزٍفةخ ِةٓ ؽ١ةش اٌجةشاِظ  -1

عةب١ٌت اٌّزجؼةخ ٚا٤عٙةضح ٚاٌّؼةذاد ِٚةب هةشأ ٚإٌّب٘ظ ٚاٌزٛع١ٗ ٚا٦سؽةبد ٚرم١ٕةبد ا٦ٔزةبط ٚا٤

 ػ١ٍٙب ِٓ رطٛس.

اٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ أعٛاق اٌؼًّ ٚاؽز١بعبرٙب ِٚؾى٩د اٌجطبٌخ ث١ٓ اٌؾجبة روٛسا ٚأبصةب حةٝ ظةً  -2

إٌّطمخ اٌؼشث١خ، ِغ رٛع١ٗ ػٕب٠خ خبٌقخ ثزٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌخبفخ، ٚاٌٛفٛي اٌةٝ  فٝاٌّزغ١شار

 سإ٠خ ػشث١خ ِٛؽذح ٌٛمغ اٌؾٍٛي ا٩ٌصِخ ٌٙزٖ اٌّؾى٩د.

اٌؼّةةً ػٍةةٝ فةة١بغخ سإ٠ةةخ ػشث١ةةخ ٌّٛاعٙةةخ اٌزؾةةذ٠بد اٌّؼبفةةشح حةةٟ ِغةةب٨د ر١ّٕةةخ ٚرطةة٠ٛش  -3

 ر١خ ، ٚخبفخ.اٌّٙبساد ٚاٌزذس٠ت حٝ ظً رطٛس رم١ٕبد ا٦ٔزبط ٚاٌّؼٍِٛب

 ِٕبلؾخ ٚا٠غبد ا١ٌبد ػًّ ٌؾً ِؾى٩د ر٠ًّٛ اٌزذس٠ت ٚاٌزؼ١ٍُ. -4

 اعزؼشاك دٚس ٚأ١ّ٘خ اٌزخط١و حٟ ِغبي ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ. -5

 ِٕبلؾخ اٌغ١بعبد ٚاٌزؾش٠ؼبد حٟ ِغبي ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ. -6

ر١ّٕةخ اٌّةٛاسد  ِٕبلؾخ رفؼ١ً دٚس اٌؾشوبء ا٨عزّبػ١١ٓ ٚخبفةخ اٌمطةبع اٌخةبؿ حةٟ دػةُ ثةشاِظ -7

 اٌجؾش٠خ ٚاٌزذس٠ت .

 رؾغ١غ اٌزؼبْٚ اٌضٕبئٟ ٚا٦ل١ٍّٟ ٚاٌؼشثٟ ٚاٌذٌٟٚ حٟ ِغبي ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ٚاٌزذس٠ت. -8

 اندهبث انًستفُسة:

ػّةةً ِٕٚظّةةبد أفةةؾبة أػّةةبي  ٚصاسادوبحةةخ ا٤لطةةبس اٌؼشث١ةةخ ٚخبفةةخأهشاف ا٦ٔزةةبط ِةةٓ  -1

 ِٕٚظّبد ػّبي .

 ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌغٙبد اٌذاػّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت .اٌّئعغبد اٌؾى١ِٛخ اٌؼشث١خ ٚ -2

ِّضٍةةٛأهشاف ا٦ٔزةةبط اٌةةض٣س ِٚئعغةةبد دػةةُ اٌزؾةةغ١ً ٚاٌزؼٍةة١ُ ٚاٌزةةذس٠ت ٚإٌّظّةةبد انًطاابضكىٌ:  

 ا٦ل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ .

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص:

 اٌؼًّ  ثذٌٚخ لطش  ٛٚصاسحاٌؼشثىاٌّشوض اٌؼشثٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ + ثبٌزؼبْٚ ِغ ِىزت اٌؼًّ       

 أ٠بَ. 3ٌّٚذح  2017دٌٚخ لطش/ اٌذٚؽخ، اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ػبَ   تبضَد ويكبٌ انتُفُص:

 $45 000انتكهفت انًبنُت:

 $ِىزت اٌؼًّ اٌؼشثٝ امبحخ ٌّغبّ٘خ اٌذٌٚخ اٌّن١فخ . 15 000+  ر٠ًّٛ رارٟ  $ 30 000ِغبّ٘خ اٌّشوض: 

*** 
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 ( 2017/ 57 ضقى انُطبط: )ط / 

 

اسااى انُطاابط: انبطَاابيح االسااتطاتُدٍ انؼطباٍا نااسػى انقااسضاث فاٍا يداابل إَطاابء وتطااىَط انًُطاا ث انصاا ُطة      

 وانًتىسطت )انطَبزٌ(.

 

 ) لِٟٛ (.َىع انُطبط:   

 أهساف انُطبط:

 رؼض٠ض اٌز١ّٕخ ا٨لزقبد٠خ ِٚؾبسثخ اٌفمش ٚاٌؾذ ِٓ اٌجطبٌخ ػجش رؾغ١غ ٚرشع١  صمبحخ اٌّجبدسح. -1

رؼظ١ُ دٚس إٌّؾآد اٌقةغ١شح حةٟ ا٨لزقةبد اٌةٛهٕٟ ػجةش ر١ّٕةخ لةذسارٙب حةٟ خٍةك حةشؿ اٌؼّةً  -2

 ٚاٌّغبّ٘خ حٟ اٌز١ّٕخ ا٨لزقبد٠خ.

 دػُ رذس٠ت اٌش٠بد١٠ٓ ػجش اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚؽجىخ ا٦ٔزشٔذ. -3

 دػُ لذساد رخط١و اٌزؾغ١ً ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼشثٟ ٚرذس٠ت ِخططٟ اٌزؾغ١ً. -4

 ٚرٛح١ش ٚهجبػخ اٌّبدح اٌزذس٠ج١خ ٚرٛص٠ؼٙب ػشث١ب. رذس٠ت ِذسثٟ اٌّذسث١ٓ -5

 أسهىة انتُفُص:

٘زا اٌّؾشٚع ِغزّش ٠ٚزُ رٕف١زٖ ِشؽ١ٍب ٚحةك رةٛحش اٌةذػُ اٌّةبٌٟ ٚاٌز٠ّٛةً ِةٓ خة٩ي رةذس٠ت ِغّٛػةبد 

 اٌّذسث١ٓ ِٚذسثٟ اٌّذسث١ٓ ٚاٌش٠بد١٠ٓ ٚهجبػخ اٌؾضَ اٌزذس٠ج١خ ٚدػُ ٌغٕخ اٌخجشاء ٚاٌزط٠ٛش.

 :اندهبث انًستفُسة

 ِذسثٟ اٌش٠بد١٠ٓ ٚا١ٌٙئبد اٌزذس٠ج١خ حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ.  -1

 ِٕظّبد ِٚئعغبد دػُ اٌش٠بد١٠ٓ. -2

 اٌؾشوبء ا٨عزّبػ١١ٓ . -3

 أفؾبة اٌؼًّ ٚا٤حشاد ٚاٌغٙبد ا٦ل١ّ١ٍخ ٚاٌٛه١ٕخ ٚاٌذ١ٌٚخ. -4

 خجشاء ِٚئعغبد ػشث١خ ٚد١ٌٚخ ِٚئعغبد ر٠ًّٛ ٚرذس٠ت. انًطبضكىٌ: 

 شوض اٌؼشثٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ أٚ اٌغٙبد اٌٌّّٛخ.اٌّ   اندهت انًؼُُت ببنتُفُص:

 وبًِ عٕخ اٌخطخ )ِؾشٚع ِغزّش(.  تبضَد ويكبٌ انتُفُص:

 $68 500انتكهفت انًبنُت:     

 $ 30 000$تًىَم شاتٍ:   38500يسبهًت انًطكع:

*** 

 ( 2017/ 58 ضقى انُطبط: ) ط / 

 انًُط ث انص ُطة وانًتىسطت )انطَبزٌ( . اسى انُطبط: اختًبع ذبطاء انبطَبيح انؼطبٍ نسػى

 ) لِٟٛ (.َىع انُطبط:   
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 أهساف انُطبط:

 ِزبثؼخ اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍجشٔبِظ.  -1

 اٌزٛافً ِغ اٌغٙبد اٌّبٔؾخ ِٓ إٌّظّبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ٌجؾش ِؾبس٠غ اٌز٠ًّٛ. -2

 اٌزٛافً ِغ ٔمبه ا٨رقبي حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٓ خ٩ي اٌض٠بساد. -3

 ط اٌقؼٛثبد اٌزٟ رٛاعٗ رٕف١ز اٌجشاِظ ِٚؾبٌٚخ رز١ٌٍٙب.ثؾش ٚرذاس -4

 اٌزش٠ٚظ ٌٍجشٔبِظ ِٓ خ٩ي اٌّطجٛػبد ٚا٦ٔزشٔذ ٚا٦ػ٩َ ٚإٌؾشاد اٌزؼش٠ف١خ.  -5

 أسهىة انتُفُص:

اعزّبع ٌغٕخ اٌخجشاء اٌّخققخ ٌٍجشٔبِظ ِٓ خ٩ي عذٚي أػّبي اٌٍغٕةخ ٌّةذح ٠ة١ِٛٓ حةٟ ػّةبْ أٚ         

 اٌمب٘شح ِمش إٌّظّخ ٌّزبثؼخ اٌجشٔبِظ.

 اندهبث انًستفُسة:

اٌجشٔبِظ ِخقـ ٌىبحخ اٌذٚي اٌؼشث١ةخ ٠ٚغةزف١ذ ِٕةٗ أهةشاف ا٦ٔزةبط ٚاٌش٠ةبد١٠ٓ ِٚخططةٟ ِٕٚفةزٞ 

 ٚاٌزذس٠ت ٚاٌخجشاء.ع١بعبد اٌزؾغ١ً 

 ٌغٕخ خجشاء اٌجشٔبِظ.انًطبضكىٌ: 

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص:

 اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ.      

 ٌّٚذح ١ِٛ٠ٓ. 2017اٌمب٘شح أٚ ػّبْ حٟ اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ػبَ   تبضَد ويكبٌ انتُفُص:

 اٌّشوض  $10 000انتكهفت انًبنُت:     

*** 

 

 ( 2017/ 59/ ضقى انُطبط: ) ط 

 

 اسى انُطبط: وضضت ػًم حىل انتط ُم وانبطبنت فٍ انسول انؼطبُت فٍ ظم انتحىالث انؼطبُت .

 

 ) لِٟٛ (.َىع انُطبط:   

 أهساف انُطبط:

 دساعخ ا٢صبس اٌغٍج١خ ػٍٝ اٌزؾغ١ً حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٚؾبٌٚخ اٌزٛفً ٌشإ٠خ ػشث١خ ٌٍزقذٞ ٌٙب. -1

رزجؼٙةب اٌةةذٚي اٌؼشث١ةةخ ٌّٛاعٙةةخ اصةبس ٘ةةزٖ اٌزؾةة٨ٛد ػٍةةٝ اٌزؾةةغ١ً اٌٛلةٛف ػٍةةٝ اٌغ١بعةةبد اٌزةةٟ  -2

 ٚاٌجطبٌخ.

ٚمغ ا١ٌبد عذ٠ذح ٌذػُ اٌؾشائؼ اٌنؼ١فخ ٚخبفخ اٌؼّبي ٚاٌطجمبد اٌّزٛعطخ ٚاٌّشأح حٟ اٌذٚي  -3

 اٌؼشث١خ ٌّٛاعٙخ اٌّزغ١شاد.

ِةةٓ  ِٕبلؾةةخ الزةةشاػ ثؼةةش فةةٕذٚق ػشثةةٟ حةةٟ اهةةبس ِٕظّةةخ اٌؼّةةً اٌؼشث١ةةخ ٌةةذػُ اٌزؾةةغ١ً ٚاٌؾةةذ -4

 اٌجطبٌخ ِٚؾبسثخ اٌفمش. 
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 أسهىة انتُفُص:

 رمذ٠ُ ِٕٚبلؾخ أٚساق سئ١غخ ِٓ خجشاء ِشعؼ١١ٓ. -1

 رمذ٠ُ أٚساق لطش٠خ ػٓ رغبسة اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌّؾبسوخ حٟ ِغبي دػُ اٌزؾغ١ً ٚاٌؾذ ِٓ اٌجطبٌخ. -2

 اندهبث انًستفُسة:

 أهشاف ا٦ٔزبط حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. -1

 ِئعغبد دػُ اٌزؾغ١ً. -2

اٌّغةةئ١ٌٛٓ ػةةٓ رخطةة١و اٌزؾةةغ١ً حةةٟ اٌةةذٚي اٌؼشث١ةةخ/ أهةةشاف ا٦ٔزةةبط/ إٌّظّةةبد ا٦ل١ّ١ٍةةخ  انًطاابضكىٌ: 

 ٚاٌذ١ٌٚخ اٌّزخققخ.

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص:

 اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ + ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ+ ا٦عىٛا+ َ.د.ٚ.ػ ٌذٚي اٌخ١ٍظ.  

 أ٠بَ. 3ٌّٚذ  2017اٌمب٘شح، ِب٠ٛ   تبضَد ويكبٌ انتُفُص:

 $45 500انتكهفت انًبنُت:     

 $ 15 000$                                تًىَم شاتٍ:   30 500يسبهًت انًطكع:  

*** 

 ( 2017/ 60ضقى انُطبط: ) ط / 

 

 اسى انُطبط:   انبطَبيح انؼطبٍ نسػى انتط ُم.

 

 ) لِٟٛ (.َىع انُطبط:   

وبْ اٌّجٍغ ِخققةبً ٌزٛص١ةك اٌزةذس٠ت حةٟ اٌّشوةض ٚرةُ رخق١قةٗ ٌقةبٌؼ رٕف١ةز لةشاساد أهساف انُطبط: 

 اٌمّخ ا٦لزقبد٠خ اٌز٠ّٕٛخ حٟ اٌى٠ٛذ.

٠زُ رؾذ٠ذٖ ٨ؽمبً مّٓ اٌجشاِظ اٌّىٍفخ ثزٕف١ز٘ب ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ مّٓ اٌؼمذ اٌؼشثٟ   أسهىة انتُفُص:

 ٌٍزؾغ١ً.

 .اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚأهشاف ا٦ٔزبط ح١ٙب ٌٚقبٌؼ اٌجبؽض١ٓ ػٓ اٌؼًّ حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ وبحخاندهبث انًستفُسة:

 ثبٌزؼبْٚ ِب ث١ٓ اٌّىزت ٚاٌّشوض.  اندهت انًؼُُت ببنتُفُص:

 ٠ٚؾذد اٌّىبْ حٟ ؽ١ٕٗ. 2017خ٩ي ػبَ   تبضَد ويكبٌ انتُفُص:

 $30 000انتكهفت انًبنُت:     

*** 
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 ثبَُب: انسوضاث انتسضَبُت

 

 ( 2017/  61ضقى انُطبط: )ط/ 

 اسى انُطبط: زوضة تسضَبُت قىيُت حىل ترطُط انقىي انؼبيهت .

 ) لِٟٛ (.َىع انُطبط:   

 أهساف انُطبط:

 اٌزؼش٠ف ثبٌّفب١ُ٘ ا٤عبع١خ اٌّزؼٍمخ ثخط١و اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ .  -1

 اٌزؼش٠ف ثؤ١ّ٘خ ٚمشٚسح رخط١و اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ وؤداح ٌٍزخط١و اٌزّٕٜٛ .  -2

 اوغبة اٌّؾبسو١ٓ ِٙبسح رمذ٠ش ا١ٌخ اٌؼشك اٌّغزمجٍٝ ٌٍمٜٛ اٌؼبٍِخ . -3

 اوغبة اٌّؾبسو١ٓ ِٙبسح ا١ٌخ رمذ٠شاٌطٍت اٌّغزمجٍٝ ٌٍمٜٛ اٌؼبٍِخ .  -4

 اوغبة اٌّؾبسو١ٓ ِٙبسح اٌّمبسٔخ ث١ٓ ػشك اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚاٌطٍت ػ١ٍٙب .  -5

ٙخ اٌفبئل / اٌؼغض اٌّزٛلغ حةٝ اوغبة اٌّؾبسو١ٓ ِٙبسح الزشاؽبعزشار١غ١بد ٚؽٍٛي ٣ِئّخٌّٛاع -6

 اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ .

 أسهىة انتُفُص:

ِؾبمةةشاد ٔظش٠ةةخ ِةةٓ لجةةً ػةةذد ِةةٓ اٌخجةةشاء اٌةةز٠ٓ لةةبِٛا ثزطةة٠ٛش اٌزقةة١ٕف إٌّٙةةٟ اٌؼشثةةٟ 

 ٚرطج١مبد ػ١ٍّخ ٌٍّؾبسو١ٓ.

 اندهبث انًستفُسة:

 .ِغئٌٚىِٛٛظفٝ اٌؼًّ ٚاٌزخط١طٛاٌزؾغ١ً ثبٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ ٚأهشاف ا٦ٔزبط اٌض٣س 

 ِؾبسن ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٓ أهشاف ا٦ٔزبط ٚاٌّؼ١١ٕٕبٌّزوٛس٠ٓ أػ٣ٖ . 20ػذد انًطبضكىٌ: 

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص:

 GTZاٌّشوض اٌؼشثٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ +       

 ٌّٚذح أعجٛع )اٌشثغ اٌضبٌش(. 2017ػّبْ/ ا٤سدْ   تبضَد ويكبٌ انتُفُص:

 اٌّشوض.   $20 000انتكهفت انًبنُت:     

**** 

 ( 2017/  62: )ط/  ضقى انُطبط

 انتط ُم . واستطاتُدُبثسُبسبث  إػساز اسى انُطبط: زوضة تسضَبُت حىل

 ) لِٟٛ (.َىع انُطبط:   

 أهساف انُطبط:

 اٌزؾغ١ً . ٚاعزشار١غ١بدرؼش٠ف اٌّؾبسو١ٓ ثبٌّفب١ُ٘ ٚاٌّقطٍؾبد اٌّزؼٍمخ ثغ١بعبد  -1

ٚع١بعةةةبد اٌزؾةةةغ١ً ػٍةةةٝ اٌّةةةذٜ اٌمقةةة١ش  اعةةةزشار١غ١بداوغةةةبة اٌّؾةةةبسو١ٓ ِٙةةةبسح فةةة١بغخ  -2

 ٚاٌّزٛعو ٚاٌط٠ًٛ .
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 أسهىة انتُفُص:

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ٚرطج١ك ػٍّٟ . -1

 ِؾبسوخ حٟ اٌؾٛاس ٚرفبػً حٟ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ِغ اٌخجشاء إٌّفز٠ٓ ٌٍذٚسح. -2

 اندهبث انًستفُسة:

 أفؾبة ا٤ػّبي ٚاٌؼّبي . ِغئٌٚىِٛٛظفٝ اٌؼًّ ٚاٌزخط١و اٌزؾغ١ً  ثبٌغٙبد اٌؾى١ِٛخِٕٚظّبد

 ِؾبسن ِٓ اٌّؼ١١ٕٓ اٌّزوٛس٠ٓ أػ٩ٖ. 20ػذد انًطبضكىٌ: 

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص:

 اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ثبٌزؼبْٚ ِغ خجشاء ِٓ ا٤سدْ .       

 ٌّٚذح أعجٛع. 2017ػّبْ/ ا٤سدْ ؽٙش ١ٔٛ٠ٛ   تبضَد ويكبٌ انتُفُص:

 $35 000    انتكهفت انًبنُت: 

 $ 15 000$                                    تًىَم شاتٍ:   20 000يسبهًت انًطكع:  

**** 

 ( 2017/ 63ضقى انُطبط: )ط/  

 

 فً انتط ُم انصاتً وتًُُت انًُط ث انص ُطة وانًتىسطت . اسى انُطبط: زوضة تسضَبُت قىيُت

 

 ) لِٟٛ (.َىع انُطبط:   

 أهساف انُطبط:

 سو١ٓ ػٍٝ ِفَٙٛ إٌّؾؤح ٚأفٕبحٙب.باٌّؾ اه٣ع -1

 اه٣ع اٌّؾبسو١ٓ ػٍٝ خقبئـ ١ِّٚضاد اٌّؾشٚػبد اٌقغشٜ ٚاٌّزٛعطخ .  -2    

 اه٣ع اٌّؾبسو١ٓ ػٍٝ اٌّؾبوً اٌزىزٛاعٗ اٌّؾشٚػبد اٌقغشٜ ٚاٌّزٛعطخ . -3

 اٌزؼشف ػٍٝ أ١ّ٘خ  ٚدٚس اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ. -4

 س ا٦لزقبدىٛا٦عزّبػٝ ٌٍّٕؾآد اٌقغشٜ ٚاٌّزٛعطخ . رّى١ٓ اٌّؾبسو١ٓ ِٓ حُٙ اٌذٚ -5

 أسهىة انتُفُص:

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ِٓ لجً ػذد ِٓ اٌخجشاء ٚرطج١مبد ػ١ٍّخ ٌٍّؾبسو١ٓ .

 

 اندهبث انًستفُسة:

ِٚٛظفٝ اٌؼًّ ٚاٌزخط١و ٚاٌزؾغ١ً امبحخ ٌٍّشؽذ٠ٓ ا١١ٌّٕٙٓ اٌؼب١ٍِٓ عةٛاء حىّشاوةض اٌزةذس٠ت  ِغئٌٚٝ

 ١ً .أَ حٝ ِىبرت اٌزؾغ

 ِؾبسن ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌّؼ١١ٕٓ اٌّزوٛس٠ٓ أػ٣ٖ . 20ػذد انًطبضكىٌ: 
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 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص:

 اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ + فٕبد٠ك ر٠ًّٛ إٌّؾآد اٌقغشٜ .       

 ٌّٚذح أعجٛع )اٌشثغ اٌضبٌش(. 2017ػّبْ/ ا٤سدْ   تبضَد ويكبٌ انتُفُص:

 $35 000انًبنُت:     انتكهفت 

 $ 15 000$                                    تًىَم شاتٍ:   20 000يسبهًت انًطكع:  

**** 

 

 ثبنثب: انسضاسبث

 

 ( 2017/ 64 ضقى انُطبط: )ط +ث.ة / 

 

 اسى انُطبط: انتقطَط انسوضٌ نًُظًت انؼًم انؼطبُت حىل انتط ُم فٍ انىطٍ انؼطبٍ )انؼسز انطابغ(.

 

 ) لِٟٛ (.َىع انُطبط:   

 أهساف انُطبط:

رةةٛح١ش اٌج١بٔةةبد ٚا٦ؽقةةبءاد اٌخبفةةخ ثشفةةذ ٚالةةغ ٚاحةةبق اٌجطبٌةةخ ٚاٌزؾةةغ١ً حةةٟ اٌةةذٚي اٌؼشث١ةةخ  -1

ُّظ أعجبة اٌمقٛس ٌٚٛمةغ اٌؾٍةٛي ا٩ٌصِةخ  ٌزّى١ٓ إٌّظّبد ا٦ل١ّ١ٍخ ٚاٌؼشث١خ اٌّخزقخ ِٓ رٍ

 ٌّؼبٌغزٙب. 

 ٚاٌخجشاء ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌّخزق١ٓ.رٛح١ش اٌّؼٍِٛبد ٌٛامؼٟ اٌغ١بعبد  -2

 رىبًِ اٌغٙٛد اٌؼشث١خ ٌزٛح١ش ِؼٍِٛبد اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚاٌزؾغ١ً. -3

 دساعخ اٌغجً اٌىف١ٍخ ثزٛح١ش حشؿ اٌزؾغ١ً ٚاٌؾذ ِٓ اٌجطبٌخ ٚاٌفمش. -4

 أسهىة انتُفُص:

٦ػةةذاد ِؾز٠ٛةةبد اٌزمش٠ةةش  2017ػمةةذ اعزّةةبػ١ٓ ٌٍخجةةشاء حةةٟ إٌقةةف ا٤ٚي ٚاٌضةةبٟٔ ِةةٓ ػةةبَ  -1

 ٚدساعزٙب ٚرى١ٍف اٌخجشاء اٌّخزق١ٓ ثبػذاد٘ب.اٌفشػ١خ 

٠ةزُ  2018ا٨رفبق ػٍٝ ِغٛدح اٌزمش٠ش إٌٙبئ١خ ثؼةذ اػةذاد اٌذساعةبد اٌفشػ١ةخ ٚخة٩ي اٌؼةبَ اٌمةبدَ  -2

 رٕم١ؼ اٌزمش٠ش ِٚشاعؼزٗ ٚهجبػزٗ ٚافذاسٖ.

 اندهبث انًستفُسة:

 أهشاف ا٦ٔزبط حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. -1

 ؽض١ٓ ػٓ ػًّ.ِخططٟ ِٕٚفزٞ ع١بعبد اٌزؾغ١ً ٚاٌجب -2

 خجشاء ِخزق١ٓ حٟ ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ٚاٌزؾغ١ً ٚعٛق اٌؼًّ ٚرخط١و اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ.انًطبضكىٌ: 

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص:

 اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ + اٌّىزت )اداسح اٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ ٚ اٌزؾغ١ً(.         
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ٚوةً .2017اعزّبػ١ٓ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ خ٩ي إٌقف ا٤ٚي ٚاٌضةبٟٔ ِٓة ػةبَ  اٌمب٘شح/ ػّبْ تبضَد ويكبٌ انتُفُص:

 أ٠بَ. 3اعزّبع ٌّذح 

 ِغبّ٘خ وً هشف$(  20 000)  ِٕبففخ ث١ٓ اٌّشوض ٚاٌّىزت  $40 000انتكهفت انًبنُت:     

¤ ¤ ¤ 

 ( 2017/ 65: ) ط /  ضقى انُطبط

 

 : اإلصساضاث وانتطخًت وانطببػت وانُطط. اسى انُطبط

 

 ) لِٟٛ (.َىع انُطبط:   

 : أهساف انُطبط

 رؤ١ٌف ٚافذاس ٚهجبػخ اٌىزت حٟ ِخزٍف رخققبد اٌّشوض ٚٔؾش٘ب. -1

 رشعّخ اٌىزت إٌّٙغ١خ حٟ ِغبي اٌزذس٠ت اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. -2

 رٛح١ش ِبدح رٛص١م١خ حٟ اٌزذس٠ت ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ. -3

ٚاٌزةذس٠ت ٚاٌزؾةغ١ً ٚاٌّؾةشٚػبد رٛح١ش ِشاعغ ػشث١خ ِزخققخ حٟ ِغب٨د اٌز١ّٕخ اٌجؾةش٠خ  -4

 اٌقغشٜ.

دػةُة ِشوةةض اٌزٛص١ةةك ٚاٌّؼٍِٛةةبد ثّطجٛػةةبد ٚافةةذاساد اٌّشوةةض ِةٓة خةة٩ي ِٛلةةغ اٌّشوةةض ػٍةٝة  -3

 ا٦ٔزشٔذ ٚاربؽخ اٌّؼٍِٛبد ٚا٦فذاساد ٚاٌّطجٛػبد ٚاٌّٛاد اٌّزشعّخ ٥ٌلطبس اٌؼشث١خ. 

 : أسهىة انتُفُص

 ٚاٌزشعّخ ٌزٕف١ز اٌؼًّ.اٌزؼبْٚ ِغ خجشاء ِخزق١ٓ حٟ ِغب٨د اٌزؤ١ٌف  -1

ِزبثؼخ ٚسفذ اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌذساعبد اٌقبدسح ػةٓ إٌّظّةبد اٌذ١ٌٚةخ ٚاٌخجةشاء ثّخزٍةف  -2

 اٌٍغبد ٚرغ١ّؼٙب.

 : اندهبث انًستفُسة

 أهشاف ا٦ٔزبط ٚه٩ة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجبؽض١ٓ. -1

 ِئعغبد ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ. -2

 ٚاٌزشعّخ ٚدٚس هجبػخ ٚٔؾش.خجشاء ِٚخزق١ٓ حٟ اٌزؤ١ٌف :  انًطبضكىٌ

 اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ. : اندهت انًؼُُت ببنتُفُص

 ِؾشٚع ِغزّش ه١ٍخ عٕخ اٌخطخ.  : تبضَد ويكبٌ انتُفُص

 $30 000:      انتكهفت انًبنُت

**** 
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 ( 2017/  66: ) ط /  ضقى انُطبط

 يستًط(.: زػى وتطىَط يكتبت انًطكع )يططوع  اسى انُطبط

 ) لِٟٛ (.:    َىع انُطبط

 : أهساف انُطبط

 رٛح١ش اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٤ٔؾطخ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد. -1

 ا٨ه٩ع ػٍٝ اٌزغبسة اٌّؼبفشح حٟ ِغب٨د رخقـ اٌّشوض ثّخزٍف اٌٍغبد. -2

 اػذاد ثجٍٛغشاح١ب ٠زُ ٔؾش٘ب دٚس٠ب ػٍٝ ِخزٍف اٌغٙبد اٌّزؼبٚٔخ ِغ اٌّشوض. -3

 : أسهىة انتُفُص

ِةةغ دٚس إٌؾةةش ٚاٌّىزجةةبد اٌؼشث١ةةخ ٚاٌؼب١ٌّةةخ ػةةٓ هش٠ةةك ؽةةشاء اٌىزةةت ٚا٨ؽةةزشان حةةٟ اٌزؼةةبْٚ 

 اٌذٚس٠بد داخً ٚخبسط دٌٚخ اٌّمش، .

 : اندهبث انًستفُسة

 أهشاف ا٦ٔزبط ثذٌٚخ اٌّمش/ ِٛظفٛ اٌّشوض/ ه٩ة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجبؽض١ٓ..

 دٚس ٔؾش ِٚىزجبد ػشث١خ ٚػب١ٌّخ.انًطبضكىٌ: 

 اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ. : ببنتُفُصاندهت انًؼُُت 

 هشاثٍظ/ػّبْ/ اٌمب٘شح/ ث١شٚد ه١ٍخ عٕخ اٌخطخ.  : تبضَد ويكبٌ انتُفُص

 $38675:      انتكهفت انًبنُت

**** 
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 المحور الثانى

 التنمٌة البشرٌة والتشغٌل

 

 ـ المعهد العربى للثقافة العمالٌة وبحوث العمل  ج

 الجزائر 

 7102عام 
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 الموضوع م

1.  
 ندوة عربٌة : " أنظمة تفتٌش العمل فً الدول العربٌة"

2.  
 واقع عالقا  العمل الجماعٌة والفردٌة فً الدول العربٌة "» ندوة عربٌة: 

3.  
 دورة لصالح أطراف اإلنتاج فً الجزائر )دولة المقر(.

4.  
فااً الدولااة العربٌااة األكثاار نشاااط فنااً قطااري ٌخصااص ألطااراف اإلنتاااج الثالثااة 

 احتٌاجا.

5.  
 –دورة لصااالح إحاادى الاادول اإلفرٌقٌااة األكثاار احتٌاجااا )فااً إطااار التعاااون العربااً

 اإلفرٌقً(.

6.  
 .2017مشاركة معهد الجزائر فً أنشطة وطنٌة عربٌة ودولٌة خالل سنة 

7.  
 دراسة ٌحدد موضوعها مع خبٌر مختص فً حٌنه.

8.  
 .2017لعام نشر إصدارا  معهد الجزائر 
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 ( 2017/ 67 ضقـى انُطبط : ) ج / 

 اسى انُطبط :

 " أَظًت تفتُص انؼًم فٍ انسول انؼطبُت"ٔذٚح ػشث١خ : 

 : َىع انُطبط

 لِٟٛ. -

 انًبطضاث :

ؽغت ِب عبء حٟ اخش دساعبد ِىزت اٌؼًّ اٌذٌٟٚ ثؾؤْ رفز١ؼ اٌؼًّ حبْ ٘زا ا٤خ١ش ٠ؼذ عضًءا 

ِغبئً ا٨سرمبء ثزؾش٠ؼبد اٌؼًّ ِٚجبدة ع١بعخ اٌؼًّ حٟ ِىبْ اٌؼًّ  ِٓ اداسح اٌؼًّ اٌزٟ رزطشق اٌٝ

ٚا٦ؽشاف ػ١ٍٙب ٚرطج١مٙب، ٚرج١ٓ ٘زٖ اٌذساعبد أْ اٌزىب١ٌف إٌبرغخ ػٓ ؽٛادس اٌؼًّ ٚا٤ِشاك 

ٚاٌزغ١ت ٚاعزغ٩ي اٌؼّبي ٚٔضاػبد اٌؼًّ ِشرفؼخ عًذًّا، ٕٚ٘ب رىّٓ أ١ّ٘خ  رفز١ؼ اٌؼًّ ؽ١ش ٠زذخً ٘زا 

 غٕت ٘زٖ اٌّؾبوً ٚثبٌزبٌٟ ٠غبُ٘ ثؾىً أٚ ثآخش حٟ رؼض٠ض ا٦ٔزبع١خ ٚاٌز١ّٕخ ا٨لزقبد٠خ.ا٤خ١ش ٌز

ا٨ أْ رفز١ؼ اٌؼًّ ٠ٛاعٗ أ٠نب اٌىض١ش ِٓ اٌزؾذ٠بد أّ٘ٙب رغضئخ اٌؼًّ ٚاػبدح ١٘ىٍخ أّٔبه 

ًُّ رؤرٟ أ١ّ٘خ ٘زٖ إٌذٚح اٌزٟ رٙذف أ٨ٚ  اٌؼّبٌخ ٔز١غخ ٌٍزغ١ش اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚص٠بدح إٌّبحغخ اٌذ١ٌٚخ ،ِٚٓ ص

اٌٝ ػشك أٔظّخ رفز١ؼ اٌؼًّ حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚأُ٘ اٌّؼٛلبد  اٌزٟ رٛاعٗ خذِبد رفز١ؼ اٌؼًّ، 

ٚوزٌه اٌزؼشف ػٍٝ أ١ّ٘خ دٚس ِفزؼ اٌؼًّ حٟ ؽّب٠خ ؽمٛق اٌؼّبي ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ػ٩لبد اٌؼًّ ِٓ 

ً ػٍٝ ا٠غبد اٌؾٍٛي ٌٍّؾبوً خ٩ي حل إٌضاػبد ٚاٌّؾبوً اٌمبئّخ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌّئعغبد، ٚأ٠نب اٌؼّ

 اٌزٟ رٛاعٗ ِفزؼ اٌؼًّ أصٕبء أداء ِٙبِٗ.

 األهـساف :

 اٌزؼشف ػٍٝ ِّٙخ ِفزؼ اٌؼًّ ٚدٚسٖ حٟ ِشالجخ ِذٜ رطج١ك اٌزؾش٠ؼبد ٚاٌمٛا١ٔٓ حٟ أِبوٓ اٌؼًّ.-1

حٟ  رغ١ٍو اٌنٛء ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزؾش٠ؼبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ حٟ ِغبي رفز١ؼ اٌؼًّ ِٚذٜ رطج١مٙب-2

 اٌٛالغ.

اٌزؼشف ػٍٝ أُ٘ اٌؼمجبد ٚاٌّؾبوً اٌزٟ رٛاعٗ ِفزؼ اٌؼًّ أصٕبء أداء ِٙبِٗ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رز١ٌٍٙب ِٓ -3

 أعً إٌٙٛك ثّّٙخ ِفزؼ اٌؼًّ .

 ا١ٌبد ٚأعب١ٌت اٌزفز١ؼ اٌزٟ ٠ٕزٙغٙب ِفزؼ اٌؼًّ حٟ ِٙبِٗ.اٌزؼشف ػٍٝ أُ٘  -4

 اٌؼًّ. ػشٚك لطش٠خ رٛمؼ رغشثخ وً ثٍذ حٟ ِغبي رفز١ؼ -5

 انًحبوض األسبسُت :

 .ٚالغ أٔظّخ رفز١ؼ اٌؼًّ حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٚذٜ حؼب١ٌزٙب حٟ ا١ٌّذاْ (1

 رفز١ؼ اٌؼًّ حٟ ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ. (2

 رفز١ؼ اٌؼًّ حٟ ِغبي اٌقؾخ ٚاٌغ٩ِخ ا١ٌّٕٙخ ٚدٚسٖ حٟ ؽّب٠خ اٌؼبًِ اٌؼشثٟ. (3

 اٌز١١ّض.رفز١ؼ اٌؼًّ ٚاٌّغبٚاح ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ ٚػذَ  (4
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 .ٔؾبه اٌّئعغخ ا٦داس٠خ ِّٚٙخ ِفزؼ اٌؼًّ ثقفزٗ ػٛٔب ٌٍذٌٚخ (5

 .اٌغ١بعبد ا٨لزقبد٠خ ٚأؽذس هشق رفز١ؼ اٌؼًّ (6

 .١ًِّّضاد إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌؼ٩لخ اٌؼًّ ِّٚٙخ ِفزؾٟ اٌؼًّ (7

 .اداسح لبْٔٛ اٌؼًّ ٚدٚس ِفزؼ اٌؼًّ (8

 .اٌّمب١٠ظ اٌؼب١ٌّخ ٚرفز١ؼ اٌؼًّ (9

 ٚعٍطخ ِفزؾٟ اٌؼًّ)ػشٚك لطش٠خ( ِّٙخ ٚرٕظ١ُ رفز١ؼ اٌؼًّ (10

 

 : أسهىة انتُفُص

ط ثقذٚس رٛف١بد لبثٍخ ٌٍزٕف١ز. - ًّٛ  ِؾبمشاد ِزجٛػخ ثؾٛاساد ٚٔمبؽبد رز

 يكبٌ وظيبٌ ويسة انُطبط:

 ( أ٠بَ.03/ )2017اٌغضائش أٚ اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ/ -

 اندهبث انًستفُسة :

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ.  -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍضمبحخ اٌؼّب١ٌخ ٚثؾٛس اٌؼًّ ثبٌغضائش.  -

 انتكهفت انًبنُت :

 د٨ٚس  24.000 -

¤ ¤ ¤ 

 ( 2017/ 68 ضقـى انُطبط :   ) ج / 

 اسى انُطبط :

 " ػالقبث انؼًم اندًبػُت وانفطزَت فٍ انسول انؼطبُت ٚالغ: »   ٔذٚح ػشث١خ -

 َىع انُطبط :

 لِٛـٟ                

 

 انًبّطضاث : 

ثبػزجبس أْ اٌؼًّ ٘ٛ ِقذس ػ١ؼ ا٦ٔغبْ ٚاٌغب٠خ ِٕٗ رؾم١ك اٌضشٚاد ٚمّبْ اٌؼ١ؼ اٌىش٠ُ ٌٗ حمذ 

ػىف ا٦ٔغبْ ِٕز اٌمذَ ػٍٝ ٚمغ لٛا١ٔٓ ٚمٛاثو رنّٓ اٌزٛص٠غ اٌؼبدي ٌٙزٖ اٌضشٚاد ث١ٓ ِبٌىٟ 

ش٠م١ٓ ٚرؾم١ك ا٨عزمشاس ٚعبئً ا٦ٔزبط ٚاٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌزٟ رؾشوٙب ٚرٌه ِٓ أعً مّبْ ِقبٌؼ اٌف

 ٚاٌشحب١٘خ ٚاٌغٍُ ا٨عزّبػٟ ٌٍجٍذاْ. 

ٚلذ ؽٍّذ ٘زٖ اٌمٛا١ٔٓ رذس٠غ١ب ٚػجش اٌؼقٛس ع١ّغ ِظب٘ش اٌؾ١بح ٌٍفشد ا٨عزّبػ١خ ِٕٙب 

ٚا٨لزقبد٠خ ،ٚٚمؼذ عٍغٍخ ِٓ إٌقٛؿ اٌزؾش٠ؼ١خ ٚاٌنٛاثو رٕظُ ع١ش اٌؼًّ ٚرؾفع ؽمٛق 

لبد ث١ٓ أسثبة اٌؼًّ ٚاٌؼّبي ٚرٕظ١ّٙب حٟ وً اٌغٛأت ٚٚاعجبد وً هشف ٚرؾشف ػٍٝ مجو اٌؼ٩

ا٦داس٠خ ِٕٙب ٚا٨عزّبػ١خ ٚاٌّب١ٌخ. ٚلذ رطٛسد ٘زٖ اٌمٛا١ٔٓ ٚإٌقٛؿ ٌزقجؼ ا١ٌَٛ ِٕظِٛخ ِغزمٍخ 

 ثزارٙب رؼشف ثمبْٔٛ اٌؼًّ.
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ٌؼشث١خ ِٚٓ ٕ٘ب اسرؤ٠ٕب رٕظ١ُ ٘زٖ إٌذٚح ٌزغ١ٍو اٌنٛء ػٍٝ ٚالغ ٘زٖ اٌؼ٩لبد ا١ٌَٛ حٟ اٌجٍذاْ ا

ٚاٌزؼشف ػٍٝ رطٛس٘ب ِٚذٜ رؤصش٘ب ثبٌزؾ٨ٛد ا٨لزقبد٠خ اٌّززب١ٌخ ٚاٌزغ١شاد ا٨عزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ 

اٌزٟ ؽٙذرٙب إٌّطمخ اٌؼشث١خ، ٚأ٠نب ِذٜ رؾىُ لٛا١ٔٓ اٌؼًّ ح١ٙب ٚؽم١مخ رطج١ك إٌقٛؿ حٟ ِغبي 

٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ٌٍؼّبي حل إٌضاػبد اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ ِٚغبئً اٌؼمٛد ٚا٤عٛس ٚا٤ِٛس ا٦داس

 ٚغ١ش٘ب.

 

 انًحبوض األسبسُت: 

 ػ٩لبد اٌؼًّ حٟ اٌزؾش٠ؼبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ. .1

 اٌؼٌّٛخ ٚػ٩لبد اٌؼًّ. .2

 إٌضاػبد اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ ٚو١ف١خ ِؼبٌغزٙب. .3

 لٛا١ٔٓ اٌؼًّ حٟ ِغبي اٌؼ٩لبد ا١ٌّٕٙخ ٚٚالغ رطج١مٙب حٟ ا١ٌّذاْ. .4

 إٌمبث١خ حٟ حل إٌضاػبد اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.دٚس رفز١ؼ اٌؼًّ ٚإٌّظّبد  .5

 ػمذ اٌؼًّ اٌّئلذ. .6

 أسهىة انتُفُص :

 رمذ٠ُ ِذاخ٩د ِٓ لجً خجشاء ِزخقق١ٓ. -

 اعزخذاَ اٌؾٛاس ٚإٌّبلؾخ ٌٛمغ ا٨لزشاؽبد ٚاٌزٛف١بد إٌّبعجخ ػ١ٍّب. -

 يكبٌ وظيبٌ ويسة انُطبط:

 ( أ٠بَ.03/ )2017اٌغضائش أٚ اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ/ -

 

 اندهبث انًستفُسة :

 ( ِؾبسوب ٠ّضٍْٛ أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ حٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ.15) -

 

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

اٌّؼٙةةذ اٌؼشثةةٟ ٌٍضمبحةةخ اٌؼّب١ٌةةخ ٚثؾةةٛس اٌؼّةةً ثةةبٌغضائش ثبٌزٕغةة١ك ِةةغ اؽةةذٜ اٌغٙةةبد اٌّؼ١ٕةةخ  -
 ٚاٌّٙزّخ ثبٌّٛمٛع.

 

 انتكهفت انًبنُت :

 د٨ٚس   24.000 -

¤ ¤ ¤ 

 ( 2017/  69 ضقـى انُطبط : ) ج /  

 اسى انُطبط :

 دٚسح ٌقبٌؼ أهشاف ا٦ٔزبط حٟ اٌغضائش )دٌٚخ اٌّمش(. -

 َىع انُطبط:

 لطـشٞ -

 انًبطضاث :

 ٠زُ رؾذ٠ذ اٌّٛمٛع حٟ ؽ١ٕٗ.  -
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 األهساف:

 دػُ لذساد اٌىٛادس اٌٛه١ٕخ. -

 أسهىة انتُفُص :

 ِؾبمشاد ِزجٛػخ ثؾٛاس ٚٔمبػ.  -

 ط:يكبٌ وظيبٌ ويسة انُطب

 ( أ٠بَ.03/ )2017اٌغضائش / -

 اندهبث انًستفُسة :

 ٠زُ اخز١بسّ٘ب ِغ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ حٟ ؽ١ٕٗ. -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 ثبٌزؼبْٚ ِغ اداسح اٌزؼبْٚ اٌذٌٚٝ  ٚثؾٛس اٌؼًّ ثبٌغضائش اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍضمبحخ اٌؼّب١ٌخ -

 د٨ٚس 10.000 انتكهفت انًبنُت :

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2017/   70 ضقـى انُطبط :   ) ج /  

 اسى انُطبط :

 ٔؾبه حٕٟ لطشٞ ٠خقـ ٤هشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ حٟ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ ا٤وضش اؽز١بعب.  -

 َىع انُطبط:

 لطـشٞ -

 

 يبطضاث وأهساف انُطبط:

رٍج١ةخ سغجةةبد أهةةشاف ا٦ٔزةةبط حةةٟ ػمةةذ ثؼةةل ا٤ٔؾةةطخ اٌف١ٕةةخ ٌقةةبٌؾٙب رٕف١ةةزا ٌغ١بعةةبد إٌّظّةةخ  -

ِٚؼٙذ٘ب ثبٌغضائش حٟ ِغبي اٌزؼبْٚ ِةٓ ؽ١ةش رمةذ٠ُ اٌةذػُ اٌفٕةٟ اٌّطٍةٛة ٌٍطةشف اٌةزٞ ٠ؾزةبط 

 ا١ٌٗ.

 أسهىة انتُفُص :

 ٠زُ رؾذ٠ذٖ ِغ ا٤هشاف اٌّؼ١ٕخ ٚاٌّغزف١ذح ِٓ إٌؾبه. -

 -يكبٌ وظيبٌ ويسة انُطبط:

 ( أ٠بَ.03/ )2017اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ/ -

 اندهبث انًستفُسة :

 اٌض٩صخ حٟ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ ا٤وضش اؽز١بعب.أهشاف ا٦ٔزبط  -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 .ثبٌزؼبْٚ ِغ اداسح اٌزؼبْٚ اٌذٌٚٝ اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍضمبحخ اٌؼّب١ٌخ ٚثؾٛس اٌؼًّ ثبٌغضائش  -
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 انتكهفت انًبنُت :

 د٨ٚس  12.000  -

¤ ¤ ¤ 

 ( 2017/   71ضقـى انُطبط : ) ج / 

 اسى انُطبط :

 ا٦حش٠مٟ(. –ٌذٚي ا٦حش٠م١خ ا٤وضش اؽز١بعب )حٟ اهبس اٌزؼبْٚ اٌؼشثٟدٚسح ٌقبٌؼ اؽذٜ ا -

 َىع انُطبط:

 ػشثٟ + احش٠مٟ -

 انًبطضاث :

 رٍج١خ ٌٍطٍجبد  اٌٛاسدح ِٓ اٌذٚي ا٦حش٠م١خ حٟ ِغبي دػُ لذساد اٌىٛادس ا٦حش٠م١خ. -

 أسهىة انتُفُص :

 ٠زُ رؾذ٠ذٖ حٟ ؽ١ٕٗ. -

 يكبٌ وظيبٌ ويسة انُطبط:

 ( أ٠بَ.03/ )2017اؽذٜ اٌذٚي ا٦حش٠م١خ/اٌغضائش أٚ  -

 اندهبث انًستفُسة :

 وٛادس اٌذٌٚخ ا٦حش٠م١خ اٌّغزف١ذح ِٓ إٌؾبه. -

 -اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍضمبحخ اٌؼّب١ٌخ ٚثؾٛس اٌؼًّ ثبٌغضائش ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌذٌٚخ ا٦حش٠م١ةخ اٌّغةزف١ذح ِةٓ  -

 ٚاداسح اٌزؼبْٚ اٌذٌٚٝ .  إٌؾبه

 انتكهفت انًبنُت :

 د٨ٚس  12.000  -

¤ ¤ ¤ 

 ( 2017/ 72ضقـى انُطبط : ) ج /   

 اسى انُطبط :

 .2015ِؾبسوخ ِؼٙذ اٌغضائش حٟ أٔؾطخ ٚه١ٕخ ػشث١خ ٚد١ٌٚخ خ٩ي عٕخ  -

 َىع انُطبط:

 لِٛـٟ. -

 األهساف :

خة٩ي عةٕخ اٌّؾبسوخ ٚاٌّغبّ٘خ حٟ ا٤ٔؾطخ اٌٛه١ٕخ ٚاٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚةخ اٌزةٟ ٠ةذػٝ ا١ٌٙةب اٌّؼٙةذ  -

 ٚاٌزٟ ٌٙب ػ٩لخ ثؤٔؾطزٗ اٌف١ٕخ ٧ٌحبدح ٚا٨عزفبدح. 2015
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 اندهت انًؼُُت ببنًطبضكت :

 اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍضمبحخ اٌؼّب١ٌخ ٚثؾٛس اٌؼًّ ثبٌغضائش. -

 انتكهفت انًبنُت :

 د٨ٚس  10.000  -

¤ ¤ ¤ 

 ( 2017/ 73ضقـى انُطبط : ) ج /   

 اسى انُطبط :

 ِخزـ حٟ ؽ١ٕٗ.دساعخ ٠ؾذد ِٛمٛػٙب ِغ خج١ش  -

 َىع انُطبط:

 لِٛـٟ. -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍضمبحخ اٌؼّب١ٌخ ٚثؾٛس اٌؼًّ ثبٌغضائش. -

 انتكهفت انًبنُت :

 د٨ٚس  5.000  -

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2017/ 74   /   ضقـى انُطبط :   ) ج 

 اسى انُطبط :

 .2017ٔؾش افذاساد ِؼٙذ اٌغضائش ٌؼبَ  -

 َىع انُطبط:

 لِٛـٟ. -

 انًبطضاث واألهساف :

ِٛافٍخ رشعّخ إٌقٛؿ ٚاٌٛصبئك ِٓ اًٌٍّغبد ا٤عٕج١خ اٌٝ اًٌٍّغخ اٌؼشث١خ ٚاٌؼىظ، ٚرٌةه ٌزّىة١ٓ  -

بي. ًّّ  أهشاف ا٦ٔزبط ِٓ ا٨عزفبدح ِٓ اٌّٛام١غ اٌٙبِخ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ ٌٙب ػ٩لخ ثمنب٠ب اٌؼًّ ٚاٌؼ

ٚٔؾش اٌّؼٍِٛةبد اٌخبفةخ ثٕؾةبهبد اٌّؼٙةذ  ا٨ؽزشان حٟ اٌؾجىبد اٌذ١ٌٚخ ػجش ا٤ٔزش١ٔذ ٨لزٕبء -

ٚراد اٌقٍخ ثب٘زّبِبرٗ ٚاعزغ٩ٌٙب ٚؽشاء ثشاِظ  اٌّؼٍِٛبر١خ ٚرط٠ٛش٘ب ٚرؾذ٠ش أعٙضح ا٦ػ٩َ 

 ا٢ٌٟ اٌٍّؾمخ ثؤلغبَ اٌّؼٙذ.

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍضمبحخ اٌؼّب١ٌخ ٚثؾٛس اٌؼًّ ثبٌغضائش. -

 انتكهفت انًبنُت :

 د٨ٚس  3.000  -
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 ( 2017/     75/  ) أ . ت   رقم النشاط

 اسم النشاط  :

 أنشطة إعالمٌة )نشاط مستمر( 

 نوع النشاط  :  

 قومً

 أهداف النشاط   :

 التعرٌف بؤنشطة وأهداف المنظمة عبر وسائل اإلعالم المختلفة   -

 تغطٌة أهم المإتمرا  والندوا  ونقل جلسا  العمل عبر وسائل اإلعالم المرئٌة    -

 والمجال  ومواقع اإلنترن  المتخصصةرصد أنشطة المنظمة فً كافة الصحف  -

 تغطٌة اشتراكا  بعض الصحف والمجاال  . -

 أسلوب التنفٌذ  :

التواصاال مااع أجهاازة اإلعااالم المرئٌااة والمسااموعة والمقااروءة وماادها بااؤهم التقااارٌر الصااادرة عاان  -
 المنظمة 

 إصدار البٌانا  الصحفٌة الخاصة بؤنشطة المنظمة -

 والحوارا  اإلعالمٌةتنظٌم وإجراء اللقاءا   -

 فً أنشطة المنظمة . االستعانة ببعض اإلعالمٌٌن المتخصصٌن فً مجال قضاٌا العمل -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ  : 

 مكتب العمل العربً / إدارة اإلعالم والتوثٌق والمعلوما   -

 مكان وزمان التنفٌذ  :

 طوال العام  .القاهرة )نشاط مستمر(  -

 : التكلفة المالٌة 

 أمرٌكًدوالر  5000

¤ ¤ ¤ 

 (2017/    76     /) أ . ت  : رقم النشاط

 اسم النشاط :

 .لصالح اإلعالمٌٌن العرب  تدرٌبٌه دورهتنظٌم 

 نوع النشاط :  

 قومً -

 أهداف النشاط  :

تنفٌااذ الخطااة االسترشااادٌة ليسااتراتٌجٌة العربٌااة ليعااالم واالتصااال فااً مجااال التنمٌااة  -



 

 
  7102خطة منظمة العمل العربية                                                            7102خطة منظمة العمل العربية 

 

76 

 منظمة العمل العربية
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 واالجتماعٌة وقضاٌا العمل .االقتصادٌة 
 التؤكٌد على أهمٌة األعالم التنموى ودوره فى نشر الوعى المجتمعً  -
تنمٌة البشرٌة والحماٌة الإبراز دور منظمة العمل العربٌة وجهودها فى مجال التشغٌل و -

 . االجتماعٌة

اٌّزخققةة١ٓ حةةٟ ِغةةبي ا٦ػةة٩َ ا٨لزقةةبدٞ ٚا٨عزّةةبػٟ  ٚرؼش٠ةةفرةةذس٠ت ا٦ػ١ِ٩ةة١ٓ  -

 ثمنب٠ب اٌؼًّ .

 رفع قدارا  الكوادر اإلعالمٌة المتخصصة لتحلٌل مضامٌن قضاٌا العمل المختلفة. -
 أسلوب التنفٌذ :

 إعداد أوراق عمل وبحوث فً مجال الدورة . -
 واالتصالإعداد محاضرا  من أساتذة أكادٌمٌة متخصصٌن فً مجال اإلعالم  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

إدارة العالقاا  الخارجٌاة مكتب العمل العرباً / إدارة اإلعاالم والتوثٌاق والمعلوماا  بالتعااون ماع  -
 والتعاون الدولى

 مكان وزمان التنفٌذ :

 إحدى الدول العربٌة لمدة ثالثة أٌام فً الربع االول .

 التكلفة المالٌة :

 لكل دورة . دوالر أمرٌكى 30.000 
 

¤ ¤ ¤ 

 ( 2017/   77 /) أ . ت  رقم النشاط

 اسم النشاط  :

 المنتدى العربً األول حول " اإلعالم والتنمٌة المتوازٌة المستدامة  بالوطن العربً " .

 نوع النشاط  :  

 قومً

 أهداف النشاط   :

 تنفٌذ الخطة االسترشادٌة إلستراتٌجٌة اإلعالم واالتصال – 1

 التروٌج ألهمٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة   -2

 التوعٌة بؤهداف منظمة العمل العربٌة  . -3

 التعرٌف بجهود منظمة العمل العربٌة فً مجال التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً بٌئة العمل . -4

 تثقٌف المتخصصٌن فً اإلعالم التنموي وتؤهٌلهم فً مجال قضاٌا العمل .- -5

 التنفٌذ  :أسلوب 

 أوراق عمل ومحاضرا  حول موضوع المنتدى . -
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 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ  : 

+ المعهد العربى للثقافاة العمالٌاة +إدارة مكتب العمل العربً / إدارة اإلعالم والتوثٌق والمعلوما   -
 الحماٌة 

 مكان وزمان التنفٌذ  :

 الربع الثالث من العام . القاهرة -

 : التكلفة المالٌة 

 أمرٌكًدوالر  40.000

¤ ¤ ¤ 

 ( 2017/   78:) أ . ت  / رقم النشاط

 اسم النشاط  :

 دراسة حول " دور اإلعالم فً اإلدماج الجتماعً والقتصادي لألشخاص ذوى اإلعاقة " .

 نوع النشاط  :  

 قومً

 أهداف النشاط   :

 مجال العمل. إبراز دور منظمة العمل العربٌة كمنظمة عربٌة متخصصة فى (1

تقوم بها منظمة العمل العربٌة فى سعٌها لحل القضاٌا الخاصة بالتشغٌل  ًللجهود الت جالتروٌ (2
 والبطالة على مستوى الوطن العربى.

تساالٌط الضااوء علااى أهاام القضاااٌا التااى تعااانى منهااا المجتمعااا  العربٌااة ذا  العالقااة بقضاااٌا  (3
 العمل.

 التى تعانى منها بعض البلدان العربٌة.التبصٌر بعواقب الظواهر المجتمعٌة  (4

 أسلوب التنفٌذ  :

 قٌام المنظمة بتوفٌر المادة العلمٌة للموضوع -

 إعداد تنوٌها  تخص قضاٌا العمل . -

 .ٌإنتاج األفالم الوثائقٌةمتخصص ف ًاالستعانة بطاقم فن -

 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ  : 

 إدارة الحماٌة بالتعاون مع المعلوما  مكتب العمل العربً / إدارة اإلعالم والتوثٌق و -

 مكان وزمان التنفٌذ  :

 . 2017الربع الثالث من عام القاهرة خالل  -

 التكلفة المالٌة  :

 أمرٌكًدوالر  5.000
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 (  2017/   79 / قم النشاط  :  ) إ . تر

 اسم النشاط  :

 إصدار أربعة أعداد من مجلة العمل العربً -

 نوع النشاط  :

 قومً  -

 النشاط   : أهداف

 نشر أخبار ومعلوما  عن أهم أنشطة منظمة العمل العربٌة  -

 تسلٌط الضوء على أهم التطورا  فً أسواق العمل العربٌة -

رصد أهم األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة فً الادول العربٌاة وآثاار المتغٌارا  السٌاساٌة علاى  -
 تلك األوضاع 

 نشر التقارٌر والدراسا  واإلحصاءا  الخاصة بسوق العمل  -

 إصدار عدد خاص حول اإلعالم التنموي االقتصادي واالجتماعً وبٌئة العمل  -

 أسلوب التنفٌذ  : 

 التواصل مع أطراف اإلنتاج الثالثة فً الوطن العربً ومتابعة أهم أخبارهم  -

ص ما ٌهم الباحثٌن والعااملٌن فاً مجاال متابعة ما ٌصدر من دراسا  وأبحاث وتقارٌر واستخال -
 سوق العمل.

إجراء اللقاءا  الصحفٌة مع المسئولٌن بهدف الوقوف على أهم قضااٌا ساوق العمال فاً مختلاف  -
 الدول العربٌة

 القٌام بإعداد موضوعا  المجلة وعمل التصمٌما  الالزمة لها وطباعتها -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ  :

 إدارة اإلعالم والتوثٌق / قسم اإلعالممكتب العمل العربً /  -

 مكان وزمان التنفٌذ  :

 2017أكتوبر (  – وٌولٌ –أبرٌل  –القاهرة  : أشهر ) ٌناٌر  -

 التكلفة المالٌة  :

 مكافآ  البحوث . –الباب الرابعتكلفة الطباعة  -

¤ ¤ ¤ 

 (  2017/  80    /رقم النشاط  :  ) إ . ت

 اسم النشاط  :

 تعرٌب وترجمة  -

 النشاط  :نوع 

 قومً  -
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 أهداف النشاط   :

 ترجمة أحدث اإلصدارا  باللغا  األجنبٌة  ذا  الصلة بعمل المنظمة -

 تلبٌة احتٌاجا  الدول العربٌة األعضاء فً مجال التعرٌب والترجمة  -

ترجمة إحدى إصدارا  المنظمة والمنظماا  الدولٌاة واإلقلٌمٌاة التاً تتعااون معهاا المنظماة فاً  -
 التفاهم الموقعة فٌما بٌنهم.إطار مذكرا  

 أسلوب التنفٌذ  : 

انتقاااء بعااض اإلصاادارا  ماان دراسااا  وأبحاااث وتقااارٌر ذا  الصاالة بعماال المنظمااة للترجمااة  -
 والتعرٌب

 االستعانة بمترجمٌن معتمدٌن لترجمة الوثائق واإلصدارا  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ  :

بالتعااون ماع إدارا  مكتاب العمال  قسام اإلعاالممكتب العمل العربً / إدارة اإلعالم والتوثٌاق /  -
 العربً والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة

 مكان وزمان التنفٌذ  :

 القاهرة   -

 التكلفة المالٌة  :

 الباب الرابع -

¤ ¤ ¤ 

 

 (  2017/   81 /رقم النشاط  :  ) إ . ت

 اسم النشاط  :

 2017طباعة إصدارا  مكتب العمل العربً لعام  -

 النشاط  :نوع 

 قومً  -

 أهداف النشاط   :

إصاادار أبحاااث ودراسااا  مكتااب العماال العربااً وتوثٌااق أعمااال نشاااطا  المكتااب ماان منتاادٌا   -
ومإتمرا  وندوا  ودورا  تدرٌبٌة بهدف تمكٌن أطاراف اإلنتااج مان االساتفادة مان المواضاٌع 

 الهامة التً تصدرها منظمة العمل العربٌة.

 أسلوب التنفٌذ  : 

 أحد المطابع بطباعة الوثائق المختارةتكلٌف  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ  :

بالتعااون ماع إدارا  مكتاب العمال  مكتب العمل العربً / إدارة اإلعالم والتوثٌاق / قسام اإلعاالم -
 العربً وٌشمل طباعة كتب لصالح المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة .
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 مكان وزمان التنفٌذ  :

 2017خالل عام القاهرة   -

 التكلفة المالٌة  :

 الباب الرابعتكلفة الطباعة من   -

 

¤ ¤ ¤ 

 

 2017لعام  ثانٌاا  : مجال التوثٌق والمعلومات وإحصاءات العمل

 2017/   82 / إ . ترقم النشاط  

 اسم النشاط :   

 دعم الشبكة العربٌة لمعلومات سوق العمل ) مشروع مستمر ( .   -

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 النشاط : أهداف

اإلسهام فً حل مشكلة البطالة والعمل على تحسٌن سٌاسا  التشغٌل واالستخدام فاً الاوطن  -

العربً بغٌة تحقٌق التشغٌل األمثل للٌاد العاملاة العربٌاة فاً ضاوء احتٌاجاا  أساواق العمال 

 العربٌة .

 بناء نظام عربً موحد لمعلوما  أسواق العمل . -

 .زٌادة التوصل بٌن أطراف اإلنتاج  -

 تفعٌل التعاون والتنسٌق مع األجهزة اإلحصائٌة العربٌة  . -

 إٌجاد آلٌة عربٌة للتدرٌب عن بعد . -

 إٌجاد آلٌة عربٌة للتوظٌف عن بعد . -

 إٌجاد وتطوٌر آلٌة عربٌة للحوار االجتماعً . -

 -أسلوب التنفٌذ :

 بناء البوابة اإللكترونٌة للشبكة . -

 ثة فً ضوء التقدم المحرز فً تنفٌذ المشروع .عقد دورا  تدرٌبٌة ألطراف اإلنتاج الثال -

 إقامة مركز معلوما  الشبكة العربٌة لمعلوما  أسواق العمل بمقر مكتب العمل العربً . -

 -الجهات المستفٌدة :

 أطراف اإلنتاج الثالثة . -

المنظمااااا  والمإسسااااا  المعنٌااااة بمعلومااااا  أسااااواق العماااال ، وكااااذلك األجهاااازة المعنٌااااة  -

 بإحصاءا  العمل .

 المهتمون والباحثون فً مجال عمل المنظمة . -
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 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

+ المعهاااد العرباااى للصاااحة مكتاااب العمااال العرباااً / إدارة اإلعاااالم والتوثٌاااق والمعلوماااا   -

 .والسالمة المهنٌة + المركز العربى للتؤمٌنا  اإلجتماعٌة بالخرطوم 

 -مكان وزمان التنفٌذ :

 . 2017القاهرة ، خالل عام  -

 التكلفة المالٌة التقدٌرٌة :

 دوالر  100.000 -

¤ ¤ ¤ 

 2017  /   83 /إ . ترقم النشاط  

 اسم النشاط :   

 دعم التوثٌق والمعلومات ) مشروع مستمر ( .   -

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 النشاط : أهداف

)اإلنترنا ( تطوٌر الموقع اإللكترونً لمنظمة العمل العربٌة علاى شابكة المعلوماا  الدولٌاة  -

بقساام تواصاال تفاااعلً بااٌن المرساال ) متصاافح الموقااع ( والمسااتقبل ماان داخاال مكتااب العماال 

العربً مما ٌحقق الدٌنامٌكٌة والتواصل المباشر من خالل خادما  اإلنترنا  باٌن متصافحً 

 الموقع اإللكترونً للمنظمة .

لتفاعلً بٌن المنظمة منتدى منظمة العمل العربٌة على شبكة اإلنترن  الذي ٌحقق التواصل ا -

وسائر الجها  من أطاراف إنتااج علاى مساتوى الاوطن العرباً كاذلك المإسساا  والجهاا  

 والمنظما  العربٌة والدولٌة ذا  العالقة المشتركة .

تطوٌر وتحدٌث شبكة التواصل داخل مكتب العمل العربً من سلكٌة إلى السلكٌة مما ٌحقاق  -

 التطور التكنولوجً . األداء األفضل وسهولة االستخدام وفق

تطوٌر كفاءة االتصال بشبكة اإلنترن  بما ٌتوافق مع متطلبا  القدرة على اإلطالع وتصفح  -

 الفكر الجدٌد فً المعلوما  الموثقة فً شكل ) مالتً مٌدٌا ( .

متابعة كفاءة وأداء األجهزة الخدمٌة الرئٌسٌة وأجهزة الحاسوب داخال مكتاب العمال العرباً  -

 وفق حاجة العمل . ورفع كفاءتها

 دورة تدرٌبٌة فً مجال الحاسب ايلً لزٌادة قدرا  الموظفٌن بمكتب العمل العربً. -

 دورا  لمنتسبى مكتب العمل العربً على التعامل مع نظامً : -

 .  التوثٌق اإللكترونً للمستندا 

  . الدورة المستندٌة اإللكترونٌة 

 . إنشاء مكتبة إلٌكترونٌة 

  . دعم المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة التنسٌق 
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 -الجهات المستفٌدة :

 منظمة العمل العربٌة -

 أطراف اإلنتاج الثالثة . -

 المنظما  والمإسسا  العربٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة . -

 المهتمون والباحثون فً مجال عمل المنظمة . -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

+ المعهاااد العرباااى للصاااحة عاااالم والتوثٌاااق والمعلوماااا  مكتاااب العمااال العرباااً / إدارة اإل -

 والسالمة المهنٌة  + المركز العربى للتؤمٌنا  اإلجتماعٌة + المعهد العربى للثقافة العمالٌة . 

 

 -مكان وزمان التنفٌذ :

 . 2017القاهرة ، خالل عام  -

 التكلفة المالٌة التقدٌرٌة :

 دوالر  30.000 -

¤ ¤ ¤ 

 

 2017/  84 / إ . ترقم النشاط  

 اسم النشاط :   

 دعم وتطوٌر المكتبة بمكتب العمل العربً .   -

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 النشاط : أهداف

تزوٌااد المكتبااة بؤحاادث اإلصاادارا  والمطبوعااا  والوثااائق فااً مجاااال  اختصاااص منظمااة  -

 العمل .

وتنقٌااة تزوٌااد المكتبااة بؤحاادث الكتااب والمطبوعااا  فااً المجاااال  االقتصااادٌة واالجتماعٌااة  -

 المعلوما  وعلوم المعرفة .

 أحدث المعاجم والمصطلحا  الخاصة بقضاٌا العمل   . -

 إنشاء مكتبة إلٌكترونٌة . -

 -أسلوب التنفٌذ :

 االتصال بالمإسسا  البحثٌة ومراكز الدراسا  ودور النشر ومعارض الكتب . -

 -الجهات المستفٌدة :

 لمترددٌن على مكتبة المنظمة .أطراف اإلنتاج والمهتمٌن والباحثٌن والدارسٌن ا -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 مكتب العمل العربً / إدارة اإلعالم والتوثٌق والمعلوما  . -
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 -مكان وزمان التنفٌذ :

 . 2017القاهرة ، خالل عام  -

 التكلفة المالٌة التقدٌرٌة :

 الباب الخامس -

¤ ¤ ¤ 

 

 ثالثاا : مجال إحصاءات العمل

 

 2017/  85  /  إ . ترقم النشاط  

 اسم النشاط :   

 دورة قومٌة حول " تعزٌز قدرات إحصاءات العمل فً الدول العربٌة " . -

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 النشاط : أهداف

 دعم القدرا  اإلحصائٌة العربٌة فً مجاال  العمل وتحسٌن مدخالتها ومخرجاتها. -1

وطرق المعالجاة ومنهجٌاا  مواكبة التطورا  العالمٌة والعربٌة فً المفاهٌم واألسالٌب  -2

 إحصاءا  العمل .

مناقشاااة مواكباااة التطاااور التكنولاااوجً فاااً الحواساااٌب ونظااام المعلوماااا  وعالقاتهاااا  -3

 بإحصاءا  سوق العمل .

 التعرف على واقع ومعوقا  إحصاءا  العمل والمتطلبا  المرغوبة للنهوض بها. -4

 رصد متغٌرا  معلوما  سوق العمل . -5

 الدوري إلحصاءا  العمل .متابعة إصدار الكتاب  -6

 توفٌر بٌانا  إحصائٌة قابلة للمقارنة على المستوى العربً . -7

اإلطالع على تجارب بعض البلدان العربٌة فً تحساٌن قادرا  شابكا  معلوماا  ساوق  -8

 العمل القطرٌة .

التؤكٌاااد علاااى أهمٌاااة اساااتخدام التصاااانٌف الدولٌاااة والتصااانٌف المهناااً العرباااً خاصاااة  -9

 فً تنظٌم إحصاءا  سوق العمل . والتصانٌف القطرٌة

 -أسلوب التنفٌذ :

 دعوة المعنٌٌن بالدوائر اإلحصائٌة والمعلوما  لدى أطراف اإلنتاج . -

 دعوة عدد من المتخصصٌن فً الدوائر اإلحصائٌة واألجهزة اإلحصائٌة فً الدول العربٌة  -

 المنظما  الدولٌة ذا  العالقة . -

 إعداد أوراق عمل ومحاضرا  فنٌة . -
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 لجهة المعنٌة بالتنفٌذ :ا

+ المعهد العرباى للثقافاة العمالٌاة مكتب العمل العربً / إدارة اإلعالم والتوثٌق والمعلوما   -

. 

 -مكان وزمان التنفٌذ :

 . 2017القاهرة ، خالل عام  -

 التكلفة المالٌة التقدٌرٌة :

 دوالر أمرٌكً  30 000 -

¤ ¤ ¤ 
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 انًىضىع و

ثشاِظ رؼبْٚ حٕٝ ٚأٔؾطخ لطش٠ةخ ٌزٍج١ةخ اؽز١بعةبد أهةشاف ا٦ٔزةبط حةٝ اٌةذٚي   .1

 اٌؼشث١خ ) ِؾشٚع ِغزّش ( .

 أٔؾطخ لطش٠خ ٚدػُ ا٨رؾبداد إٌمبث١خ اٌؼّب١ٌخ حٝ اٌٛهٓ اٌؼشثٝ .  .2

ٌّٕظّةةبد أفةةؾبة ا٤ػّةةبي حةةٝ اٌةةذٚي اٌؼشث١ةةخ  ٚرؼةةبْٚ حٕةةٝ أٔؾةةطخ لطش٠ةةخ   .3

 ا٤ػنبء .

أٔؾطخ ٚثةشاِظ ح١ٕةخ رٕفةز  حةٝ اهةبس اٌزؼةبْٚ ٚاٌزٕغة١ك ِةغ إٌّظّةبد اٌؼشث١ةخ   .4

 ٚاٌذ١ٌٚخ اٌّزخققخ راد ا٨٘زّبَ اٌّؾزشن .

رمش٠ةةش ؽةةٛي اصةةبس اٌّغةةزٛهٕبد ا٦عةةشائ١ٍ١خ ػٍةةٝ أٚمةةبع أفةةؾبة ا٤ػّةةبي   .5

ٚاٌؼّةةبي اٌؼةةشة حةةٝ حٍغةةط١ٓ ٚثم١ةةخ ا٤سامةةٝ اٌؼشث١ةةخ اٌّؾزٍةةخ ا٤خةةشٜ حةةٝ 

 حٝ عٕٛة ٌجٕبْ  . خاٌّؾزٍ اٌغ٨ْٛ اٌغٛسٜ اٌّؾزً ٚثم١خ ا٤سامٝ

 . 2017اٌّؾبسوخ حٝ أٔؾطخ ػشث١خ ٚد١ٌٚخ خ٩ي ػبَ   .6

 اٌذٌِٚٝؾبسوخ ِئرّش اٌؼًّ  .أ 

 اعزّبػبد اداسح ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ            .ة 

 اعزّبػبد اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ث١ٓ ِٕظّزٝ اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ  .ط 

 ِؾبسوبد ػشث١خ ٚد١ٌٚخ                                  .د 
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 :  انتؼبوٌ انفًُ يحىض

 ( : 2017 / 86 / ع . خ :  )  انُطبطضقى 

 :انُطبط اسى 

حةةٝ اٌةةذٚي اٌؼشث١ةةخ ) ِؾةةشٚع  ٌزٍج١ةةخ اؽز١بعةةبد أهةةشاف ا٦ٔزةةبطٚأٔؾةةطخ لطش٠ةةخ  رؼةةبْٚ حٕةةٝ ثةةشاِظ

 .ِغزّش(

 :انُطبط َىع 

 لطشٜ ) ِزؼذد ( .

 :انُطبط أهساف 

رٍج١خ سغجبد أهشاف ا٦ٔزبط ٌٍّغبّ٘خ ِؼٙب حٟ رٕف١ز ثؼل اٌجشاِظ ٚا٤ٔؾطخ اٌف١ٕةخ ٌقةبٌؾٙب  -

أٔؾطخ إٌّظّخ اٌّخزٍفخ  ، رٕف١زاً ٌغ١بعبد إٌّظّخ حٟ ِغبي اٌزؼبْٚ اٌفٕٝ ِٓ ؽ١ةش رمةذ٠ُ  حٝ

اٌذػُ اٌفٕٟ اٌّطٍٛة ٌٍطشف اٌزٞ ٠ؾزبط ا١ٌٗ، ٌزذػ١ُ اٌمةذساد اٌف١ٕةخ ٤ٜ هةشف ِةٓ أهةشاف 

 ا٦ٔزبط حٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ا٤ػنبء .

 أسهىة انتُفُص :

 شث١خ اٌشاغجخ حٝ رٕف١ز أؽذ ا٤ٔؾطخ اٌف١ٕخ ٌقبٌؾٙب .رٍمٝ هٍجبد أهشاف ا٦ٔزبط حٝ اٌذٚي اٌؼ -

دساعةةخ اٌطٍجةةبد ٚرؾذ٠ةةذ ا٠ٌٛٚ٤ةةخ حةةٝ اٌزٕف١ةةز ٚخبفةةخ ٌٍةةذٚي ا٤وضةةش اؽز١بعةةب ٚرٍةةه اٌزةةٝ رغةةذ  -

 فؼٛثبد ح١ٕخ ِؾذدح حٝ ِٙبِٙب  .

 رذس٠ت وٛادس حٝ ِغب٨د اخزقبفبد إٌّظّخ . -

 اندهبث انًستفُسة :

 أهشاف ا٦ٔزبط حٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ . -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص:

اداسح اٌؼ٩لةةبد اٌخبسع١ةةخ ٚاٌزؼةةبْٚ اٌةةذٌٚٝ ثبٌزؼةةبْٚ ِةةغ ا٦داساد اٌّزخققةةخ حةةٝ اٌّىزةةت  -

 ٚاٌّؼب٘ذ ٚاٌّشاوض اٌزبثؼخ ٌٍّٕظّخ  .

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص :

 . 2017خ٩ي ػبَ  -

 انتكهفت انًبنُت : 

 د٨ٚس أِش٠ىٝ     50.000ـ 

*** 

 ( 2017/  /    87       ع . خ :  ) انُطبط ضقى 

 اسى انُطبط : 

 أٔؾطخ لطش٠خ ٚدػُ ا٨رؾبداد إٌمبث١خ اٌؼّب١ٌخ حٝ اٌٛهٓ اٌؼشثٝ . -
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 أهساف انُطبط : 

ٚاٌّغةةبػذح ٩ٌرؾةةبداد اٌؼّب١ٌةةخ اٌؼشث١ةةخ ا٤وضةةش اؽز١بعةةب ِةةٓ خةة٩ي رٕظةة١ُ  رمةةذ٠ُ اٌؼةةْٛ اٌفٕةةٝ  -

 ٚاٌمِٛٝ .  دٚساد رضم١ف١خ ٤ػنبئٙب ٌزّى١ٕٙب ِٚغبػذرٙب ػٍٝ أداء دٚس٘ب اٌٛهٕٝ

 أسهىة انتُفُــــــــــــــــــــص : 

مةَٛ ا٦داسح ثؼذ رٍمٝ هٍجبد اٌزٕظ١ّبد اٌؼّب١ٌةخ اٌؼشث١ةخ اٌشاغجةخ حةٝ رٕف١ةز أٔؾةطخ ٌقةبٌؾٙب . ر  -

اٌّخزقخ ثبػذاد اٌزمبس٠ش إٌّبعجخ ثؾؤٔٙب ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّٛاحمةبد ا٤فة١ٌٛخ ٚاخطةبس اٌطةشف 

اٌّؼٕةةٝ ثبٌٕز١غةةخ اٌزةةٝ خققةةذ ٌطٍجةةٗ . ثؼةةذ ٘ةةزا رمةةَٛ ا٦داسح اٌّزخققةةخ ثبٌجةةذء حةةٝ ا٦ػةةذاد 

ؽغةت اٌّبدىٛاٌفٕٝ ٌٍٕؾبه اٌّطٍٛة ٠ٚؾةًّ رٌةه اػةذاد اٌّشاعة٩د ا٦داس٠ةخ ٚاخز١ةبس اٌخجةشاء 

 اٌّٛمٛػبد اٌزٝ ع١غط١ٙب إٌؾبه .  

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص  :

 .   2017خ٩ي ػبَ  -

 اندهبث انًستفُــــــــــــــسة :

 اٌزٕظ١ّبد اٌؼّب١ٌخ اٌؼشث١خ حٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ ا٤ػنبء .  -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُـــــــــص :

اٌف١ٕخ اٌّزخققخ حةٝ اٌّىزةت  اساداٌؼ٩لبد اٌخبسع١خ ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٚٝ ثبٌزؼبْٚ ِغ ا٦داداسح  -

 ٚاٌّؼب٘ذ ٚاٌّشاوض اٌزبثؼخ ٌٍّٕظّخ 

 انتكهفت انًبنُــــــــــــــــــــت : 

 د٨ٚس أِش٠ىٝ .               50.000ـ 

*  *  * 

 ( :2017/ 88/   ع . خ ضقى انُطبط :  ) 

 اسى انُطبط :

 ٌّٕظّبد أفؾبة ا٤ػّبي حٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ  ٚرؼبْٚ حٕٝ أٔؾطخ لطش٠خ أٔؾطخ لطش٠خ 

 َىع انُطبط :

 / لطشٜ  . لـِٛـٝ

 أهساف انُطبط :

 رمذ٠ُ اٌؼْٛ اٌفٕٝ  ٌّٕظّبد أفؾبة ا٤ػّبي اٌؼشة  ٌزٕف١ز ثشاِظ ٌقبٌؾٙب . -

 أسهىة انتُفُص : 

رمةذ٠ُ ػةْٛ حٕةٝ ٌٙةب  ِةٓ إٌّظّةخ  ، رمةَٛ  ثؼذ رٍمٝ هٍجةبد ِٕظّةبد أفةؾبة ا٤ػّةبي  اٌزةٝ رشغةت حةٝ

ا٦داسح اٌّخزقةةخ حةةٝ اٌّىزةةت ثذساعةةخ اٌطٍجةةبد ٚاٌؾقةةٛي ػٍةةٝ اٌّٛاحمةةبد ا٤فةة١ٌٛخ اٌّزجؼةةخ ٚاخطةةبس 

اٌطشف ثبٌٕز١غخ صُ اٌم١بَ ثب٦ػذاد ٚاٌزغ١ٙضاد اٌّبد٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌزٕظ١ُ إٌؾبه  ِةٓ خة٩ي اػةذاد اٌّشاعة٩د 

 بء عٛاء وبْ رٌه ِٓ داخً أٚ خبسط اٌّىزت  .  ا٦داس٠خ ٚاخز١بس اٌخجشاء ا٤وف
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 اندهبث انًستفُسة :

 ِٕظّبد أفؾبة ا٤ػّبي حٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ ا٤ػنبء  . -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

اٌّخزٍفةةخ حةةٝ اٌّىزةةت ٚوةةزا  اٌؼ٩لةةبد اٌخبسع١ةةخ ٚاٌزؼةةبْٚ اٌةةذٌٚٝ ثبٌزؼةةبْٚ ِةةغ ا٦داساداداسح  -

 اٌّشاوض ٚاٌّؼب٘ذ اٌزبثؼخ ٌٍّٕظّخ 

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص:

 . 2017خ٩ي ػبَ  -

 انتكهفت انًبنُت : 

 د٨ٚس أِش٠ىٟ  .   50.000 -

*  *  * 

 

 ( :   2017  89       /  ع . خ /ضقى انُطبط :  ) 

 اسى انُطبط :

اهةةبس اٌزؼةةبْٚ ٚاٌزٕغةة١ك ِةةغ إٌّظّةةبد اٌؼشث١ةةخ ٚاٌذ١ٌٚةةخ  أٔؾةةطخ ٚثةةشاِظ ح١ٕةةخ رٕفةةز  حةةٝ

 اٌّزخققخ راد ا٨٘زّبَ اٌّؾزشن .

 َىع انُطبط :

 لـِٛــٝ . -

 أهساف انُطبط :

حزؼ لٕٛاد ٌٍزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ِغ إٌّظّبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌّزخققخ ٌٛمغ أٔؾطخ  -

اٌّؾزشن ٌخذِخ أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ حٝ اٌٛهٓ اٌؼشثٝ ،  ِؾزشوخ ٚخطو ٌٍزؼبْٚ اٌفٕٝ

ٚرٌه ِٓ أعً رؼظ١ُ اٌفبئذح ِٓ خ٩ي خجشح أهشاف ػشث١خ ٚد١ٌٚخ حٝ ِغب٨د راد اٌؼ٩لخ 

 اٌّؾزشوخ .

 ِشاػبح رؼذد ِغب٨د ا٤ٔؾطخ إٌّفزح ٚحمب ٌٍّغزغذاد ػٍٝ اٌغبؽز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ.    -

 أسهىة انتُفُص : 

ّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ ِغ ِٕظّبد ػشث١خ ٚال١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخ ثبرفبلبد أٚ ِزوشاد رفبُ٘ رُ رشرجو ِٕظ

اٌزٛل١غ ػ١ٍٙب ثٙذف ص٠بدح اٌّٛاسد اٌخبسع١خ ٌٍّٕظّخ ٌزٕف١ز أٔؾطخ امبح١خ ٌقبٌؼ أهشاف 

 ا٦ٔزبط حٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٚٓ خبسط اٌخطخ ا٦ػز١بد٠خ ٌٍّٕظّخ .

ّٕظّبد اٌّؾبس ا١ٌٙب أػ٩ٖ ِٓ أعً رٕظ١ُ أٔؾطخ رمَٛ ا٦داسح اٌّخزقخ ثبٌزفبٚك ِغ اٌ 

ِؾزشوخ ِغ إٌّظّبد راد اٌؼ٩لخ ٌقبٌؼ أهشاف ا٦ٔزبط حٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚرٌه ِٓ خ٩ي 

ِؾبسوخ إٌّظّخ حٝ رغط١خ اٌزىب١ٌف ِغ اٌؾشؿ  اٌزبَ  ثؤْ رىْٛ ٘زٖ اٌّغبّ٘خ حٝ اٌؾذٚد 

 ط . اٌّؼمٌٛٗ ٚرؼٛد ثبٌفبئذح اٌّشعٛح ػٍٝ أهشاف ا٦ٔزب
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 اندهبث انًستفُسة :

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ ِغ اٌغٙبد ا٤خشٜ اٌّؼ١ٕخ . -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 .  ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ ِغ ِٕظّبد ػشث١خ أٚ ال١ّ١ٍخ أٚ د١ٌٚخ  -

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص :

 .  2017خ٩ي ػبَ  -

 انتكهفت انًبنُت : 

 د٨ٚس أِش٠ىٟ .    50.000 -

*** 

 (    2017/   90ع . خ  / ضقى انُطبط :  ) 

 اسى انُطبط:

ؽٛي اصبس اٌّغزٛهٕبد ا٦عشائ١ٍ١خ ػٍٝ أٚمبع أفؾبة ا٤ػّبي ٚاٌؼّبي اٌؼشة حةٝ  رمش٠ش

حٍغةةةةط١ٓ ٚثم١ةةةةخ ا٤سامةةةةٝ اٌؼشث١ةةةةخ اٌّؾزٍةةةةخ ا٤خةةةةشٜ حةةةةٝ اٌغةةةة٨ْٛ اٌغةةةةٛسٜ اٌّؾزةةةةً ٚثم١ةةةةخ 

 ا٤سامىبٌّؾزٍٙفٝ عٕٛة ٌجٕبْ  .

 َىع انُطبط:

 لـِٛــٝ .  -

 أهساف انُطبط:

ِزبثؼخ وؾف اٌغ١بعخ اٌؼٕقش٠خ ٌٍؾىِٛخ ا٦عشائ١ٍ١خ ٚرؾةذ٠ٙب ٌمةشاساد اٌؾةشػ١خ اٌذ١ٌٚةخ راد  -

 اٌؼ٩لخ .

 1976وؾف ػذَ اؽزشاَ اٌؾىِٛخ ا٦عشائ١ٍ١خ ٌمشاسٜ ِئرّش اٌؼًّ اٌةذٌٚٝ اٌقةبدس٠ٓ ػةبِٝ  -

 ثؾؤْ اٌّٛمٛع . 1980ٚ 

وؾف ا٢صبس اٌّذِشح إٌبعّخ ػٓ ع١بعخ ا٨عز١طبْ ا٦عشائ١ٍٝ ػٍٝ أفؾبة ا٤ػّبي ٚاٌؼّبي  -

 اٌؼشة حٝ حٍغط١ٓ ٚا٤سامٝ اٌؼشث١خ اٌّؾزٍخ ا٤خشٜ .

 أسهىة انتُفُص : 

رمَٛ ا٦داسح اٌّخزقخ  ثّخبهجخ ا٤هةشاف اٌّؼ١ٕةخ ثزض٠ٚةذ٘ب ثبٌّؼٍِٛةبد اٌؾذ٠ضةخ ػةٓ    اٌّّبسعةبد     -

 عغٍزٙب خ٩ي اٌؼبَ ِٓ ٚالغ ِزبثؼزٙب ٦ٔزٙبوبد اٌؾىِٛخ ا٦عشائ١ٍ١خ .  اٌزٝ

اػذاد دساعخ ِٓ خ٩ي اٌزمبس٠ش اٌزٝ رٍمزٙب إٌّظّخ ِٓ ا٤هشاف اٌّؼ١ٕخ حةٝ حٍغةط١ٓ ٚعةٛس٠ب  -

 ٌٚجٕبْ .  

 رشعّخ اٌذساعخ اٌٝ اٌٍغز١ٓ ا٦ٔغ١ٍض٠خ ٚاٌفشٔغ١خ .  -

ػٍةةٝ اٌٛحةةٛد اٌؼشث١ةخ ٚا٤عٕج١ةةخ اٌّؾةةبسوخ حةةٝ  ٔمةً اٌذساعةةخ ِةةٓ اٌمةب٘شح اٌةةٝ ع١ٕةةف  ٌزٛص٠ؼٙةب -

 ( .  2017أػّبي دٚسح ِئرّش اٌؼًّ اٌذٌٚٝ ) ١ٔٛ٠ٛ / 
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 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

اداسح اٌؼ٩لبد اٌخبسع١خ ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٚٝ ، ثبٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ِغ ِىزت اٌجؼضخ اٌذائّخ ٌّٕظّةخ  -

 اٌؼًّ اٌؼشث١خ حٝ ع١ٕف .

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص :

 . 2017ش  ا٤ٚي ِٓ ػبَ اٌضٍ -

 انتكهفت انًبنُت : 

 ) ػؾشح ا٨ف د٨ٚس أِش٠ىٝ  ( د٨ٚس أِش٠ىٝ  10.000 -

*** 

 (  2017/ /   91        ضقى انُطبط :  ) ع . خ 

 اسى انُطبط :

 . 2017اٌّؾبسوخ حٝ أٔؾطخ ػشث١خ ٚد١ٌٚخ خ٩ي ػبَ 

 َىع انُطبط :

 لِٛٝ .

 أهساف انُطبط :

اٌّةئرّشاد ٚا٨عزّبػةبد اٌؼشث١ةخ ٚاٌذ١ٌٚةخ ٚاثةشاص أغةبصاد إٌّظّةخ حةٝ ِغةةبي  اٌّؾةبسوخ حةٝ -

 اٌؼًّ ٚاٌؼّبي .

 رؼض٠ض اٌؼ٩لبد ِغ إٌّظّبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ . -

 اٌٛلٛف ػٍٝ اخش اٌزطٛساد حٝ ١ِذاْ اٌز١ّٕخ ٚاٌؼًّ . -

 أسهىة انتُفُص :

 رٍج١خ دػٛاد إٌّظّبد ٚا٨رؾبداد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ . -

 وخ حٝ اعزّبػبد اٌّغٍظ ا٨لزقبدىٛا٨عزّبػىبٌؼشثٝ .اٌّؾبس -

 اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد ٌغٕخ اٌزٕغ١ك اٌؼ١ٍب ٌٍؼًّ اٌؼشثٝ اٌّؾزشن . -

 اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد ِغٍظ اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ . -

 اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد ِغٍظ ٚصساء اٌؾئْٛ ا٨عزّبػ١خ اٌؼشة . -

 ا٨عزّبػ١خ ٌغشثٝ اع١ب ) ا٨عىٛا ( .اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد اٌٍغٕخ ا٨لزقبد٠خ ٚ -

اٌّؾةبسوخ حةٝ اعزّبػةبد اٌزٕغة١ك ثة١ٓ ا٤ِةُ اٌّزؾةذح ٚٚوب٨رٙةب اٌّزخققةخ ٚاٌغبِؼةخ اٌؼشث١ةةخ  -

 ِٕٚظّبرٙب اٌّزخققخ .

 اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد اٌٍغبْ اٌقٕبػ١خ حٝ اهبس ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ . -

 زقبدىٛا٨عزّبػٝ اٌزبثغ ٥ٌُِ اٌّزؾذح .اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبع ٌغٕخ ؽمٛق ا٦ٔغبْ ٚاٌّغٍظ ا٨ل -

اٌّؾةةةبسوخ حةةةٝ اٌّةةةئرّشاد ا٦ل١ّ١ٍةةةخ ا٢عةةة٠ٛ١خ ٚا٤حش٠م١ةةةخ ٚاعزّبػةةةبد اٌّغّٛػةةةخ ا٢عةةة٠ٛ١خ  -

 ٚا٤حش٠م١خ حٝ اهبس ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ .

 اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد ا٨رؾبد اٌذٌٚٝ ٌٕمبثبد اٌؼّبي اٌؼشة . -

 شف اٌزغبسح ٚاٌقٕبػخ ٚاٌضساػخ ٌٍج٩د اٌؼشث١خ.اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد ا٨رؾبد اٌؼبَ ٌغ -
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اٌّؾةةبسوخ حةةٝ اعزّبػةةبد اٌّىزةةت اٌزٕف١ةةزٜ ٌّغٍةةظ ٚصساء اٌؼّةةً ٚاٌؾةةئْٛ ا٨عزّبػ١ةةخ ثةةذٚي  -

 ِغٍظ اٌزؼبْٚ ٌذٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشث١خ .

 اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد ا٨رؾبداد ا١ٌّٕٙخ اٌؼشث١خ ٚإٌّظّبد اٌؼشث١خ اٌّزخققخ . -

 ٌغٕخ إٌّظّبد ٌٍزٕغ١ك ٚاٌّزبثؼخ إٌّجضمخ ػٓ اٌّغٍظ ا٨لزقبدٜ . اٌّؾبسوخ حٝ -

 اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد ٌغٕخ اٌؼًّ ٚاٌؾئْٛ ا٨عزّبػ١خ اٌزبثؼخ ٩ٌرؾبد ا٤حش٠مٝ . -

اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد ِغٍظ اٌٛصساء اٌؼشة اٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ ؽئْٛ اٌج١ئخ ٌٚغبٔٗ اٌّزخققةخ  -

. 

 اٌذٌٚٝ ٚاعزّبػبد اٌّغّٛػخ اٌؼشث١خ .اٌّؾبسوخ حٝ أػّبي ِئرّش اٌؼًّ  -

 اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد ِغٍظ اداسح ِىزت اٌؼًّ اٌذٌٚٝ . -

 اٌّؾبسوخ حٝ اعزّبػبد اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ث١ٓ ِٕظّزٝ اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ . -

 

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

ثّىزةت اٌؼّةً اٌؼشثةٝ اداسح اٌؼ٩لبد اٌخبسع١خ ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٚٝ ثبٌزؼبْٚ ِغ ا٦داساد اٌّؼ١ٕخ  -

 ٚاٌّؼب٘ذ ٚاٌّشاوض اٌزبثؼخ ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ .

 ً زوالض أيطَك     50.000يؤتًط انؼًم انسونً                     ِؾبسوخ -

 ٝد٨ٚس أِش٠ى   20.000  اداسح ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ  ِغٍظ اعزّبػبد -

 د٨ٚس أِش٠ىٝ 20.000 اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ اعزّبػبد اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ث١ٓ ِٕظّزٝ -

 

 زوالض أيطَكً (     90.000انتكهفت انًبنُت :  ) اإلخًبنً :         

 ًزوالض أيطَك    70.000                                 ِؾبسوبد ػشث١خ ٚد١ٌٚخ -

 $  د٨ٚس أِش٠ىٝ  160.000ا٦عّب١ٌخ :    انتكهفت انًبنُت

*  *  * 
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 ( 2017/    92ضقى انُطبط  : ) و . أ /  

 اسى انُطبط  : 

 ( نًؤتًط انؼًم انؼطبً .44انسوضة ) -

 َــىع انُطبط  : 

 لِٛــٝ -

 أهـساف انُطبط  : 

رؾذ٠ةذ اٌخطةةٛه ا٤عبعة١خ ٌؼّةةً إٌّظّةخ ٚسعةةُ ع١بعةةزٙب ٚرؾم١ةك أ٘ةةذاحٙب إٌّقةٛؿ ػ١ٍٙةةب حةةٝ  -

 ٌٍؼًّ. اٌذعزٛس ٚا١ٌّضبق اٌؼشثٝ

 اٌّقبدلخ ػٍٝ خطو ػًّ إٌّظّخ ِٚٛاصٔزٙب ِٚشالجخ اٌؼًّ اٌّبٌىٛاٌفٕٝ ٌٍّٕظّخ. -

 دساعخ اٌّٛمٛػبد اٌف١ٕخ اٌّذسعخ ػٍٝ عذٚي ا٤ػّبي. -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص  : 

 لغُ ؽئْٛ ِغٍظ ا٦داسح ٚاٌّئرّش ثبٌزؼبْٚ ِغ وبحخ ا٦داساد ثبٌّٕظّخ. -

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص  : 

 ( 2017/ ١ٔغبْ ) أثش٠ً -

 اندهبث انًستفُسة  : 

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ. -

 انتكهفت انًبنُت  : 

 د٨ٚس أِش٠ىٝ 100$ 000  -

¤ ¤ ¤ 

 (  2017/     93/   ضقى انُطبط :  ) و . إ 

 اسى انُطبط  : 

 ِغٍظ اداسح ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ :

 ( 2017 / اراس اٌذٚسح اٌغبدعخ ٚاٌضّبْٔٛ   ) ِبسط -1

 ( 2017اٌغبثؼخ ٚاٌضّبْٔٛ   ) أوزٛثش/ رؾش٠ٓ ا٤ٚي اٌذٚسح  -2

 أهساف انُطبط  : 

 اعزّبع دعزٛسٜ ٔـ ػ١ٍٗ دعزٛس ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ ) اٌفمشح اٌضبِٕخ ِٓ اٌّبدح اٌغبدعخ ( . -
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 ِزبثؼخ رٕف١ز لشاساد ٚرٛف١بد اٌّئرّش اٌؼبَ ِٚزبثؼخ ع١ش اٌؼًّ ثّٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ . -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص : 

 ِىزت اٌؼًّ اٌؼشثٝ / لغُ ؽئْٛ ِغٍظ ا٦داسح ٚاٌّئرّش . -

 يكبٌ وظيبٌ انتُفُص  : 

 . 2017خ٩ي ػبَ  -

 : انًبنُتانتكهفت 

 اٌجـبة اٌغـبدط  -

*  *  * 

 ( 2017 /  94        ضقى انُطبط :  ) ش . و /

 اسى انُطبط :

 ١٘ئخ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ . -

 أهساف انُطبط :

إٌظةةش حةةٝ رمش٠ةةش ِشاعةةغ اٌؾغةةبثبد ػةةٓ اٌؾغةةبثبد اٌخزب١ِةةخ ٌٍّٕظّةةخ ) ِىزةةت اٌؼّةةً اٌؼشثةةٝ  -

 ٚاٌّؼب٘ذ ٚاٌّشاوض اٌزبثؼخ ٌٍّٕظّخ ( ٔٙب٠خ وً ػبَ .

ِشاعؼخ ؽغبثبد إٌّظّخ ِٚشالجزٙب ، ٚاٌزؤوذ ِٓ ا٦عةشاءاد اٌّب١ٌةخ ٚا٦داس٠ةخ ِٚةذٜ رٛاحمٙةب  -

 ِغ إٌظُ ٚاٌٍٛائؼ إٌبحزح .

ػٓ اٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ ٚع١ش اٌؼًّ اٌّةبٌىٛا٦داسٜ ثبٌّٕظّةخ ٌشحؼةٗ اٌةٝ اٌّةئرّش اػذاد رمش٠ش  -

 اٌؼبَ ِٓ خ٩ي ِغٍظ اداسح إٌّظّخ ٌٍٕظش حٝ اػزّبدٖ ٚاٌّقبدلخ ػ١ٍٗ .

 اندهت انًؼُُت انتُفُصَت :

 اداسح اٌؾئْٛ اٌّب١ٌخ ٚا٦داس٠خ . -

 يكبٌ ويىػس انتُفُص :

 . 2017شاوض اٌزبثؼخ ٌٍّٕظّخ حٝ ؽٙش أثش٠ً / ١ٔغبْ حٝ اٌمب٘شح ٚأِبوٓ ِمبس اٌّؼب٘ذ ٚاٌّ -

 انتكهفت انًبنُت :

 مّٓ اٌجبة اٌغبدط ِٓ أثٛاة اٌّٛاصٔخ ) ٔفمبد اعزّبػبد اٌّغبٌظ اٌشئ١غ١خ ( . -

*  *  * 
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  2017/  95: ذ . أ /   ضقى انُطبط 

 اسى انُطبط  : 

 اختًبع ندُت انربطاء انقبَىٍَُُ -

 َىع انُطبط :

 لِٟٛ . -

 أهساف انُطبط :

دساعخ رمبس٠ش اٌذٚي ا٤ػنبء ػٍٝ ا٨رفبل١بد ِؾً اٌّزبثؼخ ٚاٌزٟ فبدلذ ػ١ٍٙب حٟ مٛء  -1

 اٌزؾش٠ؼبد اٌغبس٠خ ٌذ٠ٙب .

اعشاء اٌذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ ؽٛي اٌزؾش٠ؼبد راد اٌؼ٩لخ ٚاٌزمبس٠ش اٌزٟ رشعٍٙب اٌذٚي ا٤ػنبء  -2

 ٚحمب ٤ؽىبَ ٔظبَ ارفبل١بد ٚرٛف١بد اٌؼًّ اٌؼشث١خ.

 ِزبثؼخ ِذٜ اٌزضاَ اٌذٚي ا٤ػنبء ثٕظبَ ارفبل١بد ٚرٛف١بد اٌؼًّ اٌؼشث١خ. -3

 اثذاء ثؼل ا٩ٌّؽظبد ؽٛي سدٚد اٌذٚي ػٍٝ ا٨رفبل١بد ِؾً اٌّزبثؼخ . -4

 اثذاء ثؼل اٌزٛف١بد اٌؼبِخ ٌزفؼ١ً إٌؾبه اٌّؼ١بسٞ اٌؼشثٟ . -5

 -أسهىة انتُفُص :

 اػذاد رمش٠ش ٌٍغٕخ . -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 -يكبٌ وظيبٌ انتُفُص :

 اؽذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ . -

 : اندهبث انًستفُسة

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ .  -

 انتكهفت انًبنُت انتقسَطَت :

 د٨ٚس اٌجبة اٌغبدط 15.000$ -

¤ ¤ ¤ 

 

 2017/   96   ضقى انُطبط : ذ . أ / 

 اسى انُطبط  : 

 اختًبع ندُت انحطَبث انُقببُت -
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 انُطبط : َىع

 لِٟٛ . -

 أهساف انُطبط :

 ر١ّٕخ ٚف١بٔخ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد إٌمبث١خ حٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ . -1

إٌظش حٟ اٌؾب٨د اٌخبفخ ثبٌؾىبٚٞ اٌزٟ رشد ٌٍّٕظّخ ِٓ أؽذ ا٤هشاف ثؾؤْ اٌّغبط  -2

 ثبٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد إٌمبث١خ .

 ثبٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد إٌمبث١خ .إٌظش حٟ ِؾشٚػبد ارفبل١بد ٚرٛف١بد اٌؼًّ اٌؼشث١خ اٌّزؼٍمخ  -3

 -أسهىة انتُفُص :

 اػذاد رمش٠ش ٌٍغٕخ . -

 اندهت انًؼُُت ببنتُفُص :

 اداسح اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ -

 -يكبٌ وظيبٌ انتُفُص :

 ِىزت اٌؼًّ اٌؼشثٟ . -

 : اندهبث انًستفُسة

 أهشاف ا٦ٔزبط اٌض٩صخ .  -

 انتكهفت انًبنُت انتقسَطَت :

 د٨ٚس  اٌجبة اٌغبدط 12.000$ -

¤ ¤ ¤ 
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 انًٕضٕع و

 أٔالً : فٙ يدبل يؼبٚٛش ٔحششٚؼبث انؼًم 

َـــذٔة لٕيٛت حٕل " انحمٕق األسبسٛت فٙ انؼًم ٔأثشْب فٙ اسخمشاس ػاللبث   .1

 انؼًم " .  

 انخؼبٌٔ انثُبئٙ يغ اإلداساث انًؼُٛت بًؼبٚٛش انؼًم انؼشبٛت .  .2

 فٙ اسخمشاس ػاللبث انؼًم ".حهمت َمبشٛت لطشٚت حٕل " حفخٛش انؼًم ٔدٔسِ   .3

 يششٔع يسخًش  بشَبيح ححسٍٛ بٛئت انؼًم  .4

 اخخًبع ندُت انخبشاء انمبٍََٕٛٛ .  .5

 اخخًبع ندُت انحشٚبث انُمببٛت .  .6

 ثبَٛبً : فٙ يدبل انحٕاس االخخًبػٙ 

 َذٔة لٕيٛت حٕل "انًفبٔضت اندًبػٛت أداة نالسخمشاس ٔانسهى االخخًبػٙ".  .7

 "يؼبٚٛش انؼًم انؼشبٛت أداة نخطٕٚش انخششٚؼبث". حهمت لطشٚت حٕل  .8

 ثبنثبً : فٙ يدبل انخأيُٛبث االخخًبػٛت 

 َذٔة حٕل "االسخذايت انًبنٛت نًؤسسبث انضًبٌ ٔانخأيُٛبث االخخًبػٛت".  .9

 َذٔة حٕل "انحًبٚت االخخًبػٛت نهؼبيهٍٛ فٙ انمطبع غٛش انًُظى".  .11

 انخبصتسابؼبً : فٙ يدبل انًشأة ٔانفئبث  

 َذٔة لٕيٛت حٕل " انًشأة انؼشبٛت فٙ انُمبببث انؼًبنٛت : انٕالغ ٔانطًٕذ  "   .11

َددددذٔة لٕيٛددددت حددددٕل " ػًددددم اال فددددبل بددددٍٛ انخشددددشٚغ ٔانٕالددددغ االلخ ددددبد٘    .12

 ٔاالخخًبػٙ" 

 دٔسة حذسٚبٛت لطشٚت حٕل " اداسة انًششٔػبث انخبصت ببنُسبء "    .13

دٔسة حذسٚبٛددت لطشٚددت نهًخؼددبيهٍٛ يددغ  االشددخبق رٔ٘ االػبلددت حددٕل انخأْٛددم   .14

 CBRانًشحكز ػهٗ انًدخًغ 

 16اخخًبع ندُت شؤٌٔ ػًم انًشأة انؼشبٛت . انذٔسة   .15

 خبيسبً : فٙ يدبل انخؼبَٔٛبث 

 َذٔة لٕيٛت حٕل " دٔس انخؼبَٔٛبث فٙ اسخمشاس ٔحؼزٚز أسٕاق انؼًم"  .16
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 معايير وتشريعات العملأوال  : في مجال 

  2018/  1رقم النشاط  :   ح . أ /  

 اسم النشاط :   

 نـــدوة قومية حول " الحقوق األساسية في العمل وأثرها في استقرار عالقات العمل " .   -

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 أهداف النشاط :

 التعرٌف بالحقوق األساسٌة فً العمل وأهمٌتها . -1

 فً العمل فً ظل العولمة واآلثار المرتبة علٌها . أهمٌة الحقوق األساسٌة -2

نشررر الرروعً بررلعبا المبرراوق والحقرروق األساسررٌة فررً العمررل ومعرراٌٌر العمررل العربٌررة  -3

 والوولٌة .

التؤكٌررو علررى أهمٌررة الحرروار افيتمرراعً فٌمررا ٌتعلررق بمعرراٌٌر العمررل العربٌررة المتعلقررة  -4

 بالحقوق األساسٌة فً العمل .

 العربٌة فٌما ٌتعلق بالحقوق األساسٌة فً العمل  . تطوٌر تشرٌعات العمل -5

 أسلوب التنفيذ :

 إعواو أوراق عمل . -

 عروض قطرٌة -

 تورٌب المشاركٌا . -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 + المعهو العربى للثقافة العمالٌة وبحوث العمل . إوارة الحماٌة افيتماعٌة  -

 مكان وزمان التنفيذ :

 .إحوى الوول العربٌة  -

 الجهات المستفيدة :

 أطراف اإلنتاج بالوول الثبثة .  -

  التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر  35.000 -

¤ ¤ ¤ 

 

  2018/  2رقم النشاط  :   ح . أ /  

 اسم النشاط :   

 التعاون الثنائي مع اإلدارات المعنية بمعايير العمل العربية . -

 نوع النشاط :

 قطرى -
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 أهداف النشاط :

 بؤهمٌة معاٌٌر العمل العربٌة ووورها فً تطوٌر تشرٌعات العمل العربٌة .التعرٌف  -1

 التركٌز على أهمٌة معاٌٌر العمل فً ظل المتغٌرات والمستيوات . -2

 تحوو رإٌة مشتركة حول مستقبل المعاٌٌر . -3

تررورٌب الكررواور المعنٌررة بمتابعررة المعرراٌٌر علررى كٌ ٌررة الرررو علررى نمررا ج التقررارٌر حررول  -4

 حل المتابعة .افت اقٌات م

 وعوة الوول لبهتمام بالهٌاكل المعنٌة بمتابعة المعاٌٌر ورفوها بالك اءات البزمة. -5

التؤكٌو على أهمٌة الحوار الثبثً بشؤا المعاٌٌر ، سواء فٌما ٌتعلرق باإلعرواو والمتابعرة  -6

 والتطبٌق .

 أسلوب التنفيذ :

 إعواو أوراق عمل . -

 تورٌب المشاركٌا . -

 ية بالتنفيذ :الجهة المعن

 إوارة الحماٌة افيتماعٌة . -

 مكان وزمان التنفيذ :

 إحوى الوول العربٌة . -

 الجهات المستفيدة :

 أطراف اإلنتاج الثبثة  بالوولة المعنٌة .  -

  التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر  15.000 -

¤ ¤ ¤ 

  2018/  3رقم النشاط  :   ح . أ /  

 اسم النشاط :   

 قطرية حول " تفتيش العمل ودوره في استقرار عالقات العمل " .حلقة نقاشية  -

 نوع النشاط :

 قطرى -

 أهداف النشاط :

 التؤكٌو على أهمٌة ت تٌش العمل فً تطبٌق القانوا . . -1

 التعرف على الصعوبات التً توايه م تشً العمل وسبل التغلب علٌها . -2

 استقرار عبقات العمل.التعرف على الوور الوقائً لم تشً العمل وآثره فً  -3

 الوقوف على موى مبئمة التشرٌعات المتعلقة بالت تٌش مع معاٌٌر العمل العربٌة والوولٌة . -4
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 وعم أطراف اإلنتاج الثبثة ليهاز الت تٌش للقٌام بمهامه طبقاً للمعاٌٌر العربٌة والوولٌة . -5

 وعم الحماٌة القانونٌة للمرأة العاملة واألحواث. -6

 :أسلوب التنفيذ 

 إعواو أوراق عمل . -

 عروض قطرٌة . -

 تورٌب المشاركٌا . -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

+ المعهو العربى للثقافة العمالٌة . المعهو العربى للصحة والسربمة إوارة الحماٌة افيتماعٌة  -

 المهنٌة . 

 مكان وزمان التنفيذ :

 إحوى الوول العربٌة . -

 الجهات المستفيدة :

 أطراف اإلنتاج الثبثة  بالوولة المعنٌة .  -

  التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر  15.000 -

¤ ¤ ¤ 

 

 2018/   4رقم النشاط  :   ح . أ / 

 اسم النشاط :

 مشروع مستمر برنامج تحسين بيئة العمل 

 نوع النشاط :

 قطرى -

   أهداف النشاط :

 التنمٌة المستوامة .  التعرٌف بؤهمٌة تحسٌا بٌئة العمل فى .1
 تحسٌا قورات م تشى العمل فى الوول العربٌة .  .2
 ت عٌل الوور الوقائى لم تشى العمل فى ميال بٌئة العمل .  .3
 التؤكٌو على أهمٌة توفٌر إشتراطات الصحة والسبمة فى بٌئة العمل .  .4

 -أسلوب التنفيذ :

 العمل وم تشى الصحة والسبمة المهنٌة فى الوول العربٌة .  ـ تن ٌ  وورات تورٌبٌة لم تشى
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 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 بالتعاوا مع المعهو العربى للصحة والسبمة المهنٌة بومشق .  إوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 -مكان وزمان التنفيذ :

 ـ  مختلف الدول العربية .            

 -الجهات المستفيدة :

 اإلنتاج الثبثة .أطراف  -

 التكلفة المالية التقديرية :

                  90.000 $ 

 

 

 ثانيا  : في مجال الحوار االجتماعي

 ( 2018/ 5) ح . أ /   رقم النشاط :

 أسم النشاط :

 ندوة قومية حول "المفاوضة الجماعية أداة لالستقرار والسلم االجتماعي".

 قومىنوع النشاط :

 أهداف النشاط :

 التعرٌف بالم اوضة اليماعٌة / أطرافها / مستوٌاتها / أهوافها. -1

التؤكٌررو علررى أهمٌررة الم اوضررة اليماعٌررة لتحسررٌا شررروط وظررروف العمررل وتحقٌررق السررلم  -2

 افيتماعً.

 ت لٌل المشاكل التى توايه إيراء الم اوضة اليماعٌة. -3

 أهمٌة الم اوضة اليماعٌة فى ظل المتغٌرات والمستيوات. -4

 التيارب والخٌرات العربٌة والوولٌة فى ميال الم اوضة اليماعٌة. التعرف على -5

 أهمٌة وور معاٌٌر العمل العربٌة والوولٌة فى ميال الم اوضة اليماعٌة. -6

 أسلوب التنفيذ : 

 إعواو أوراق عمل.  -

 عروض قطرٌة . -

 . تورٌب المشاركٌا -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 فة العمالٌة . االعربى للثق+ المعهو   إوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 مكان وزمان التنفيذ : 

 أحوى الوول العربٌة.  -
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 الجهات المستفيدة : 

 أطراف اإلنتاج الثبثة -

 التكلفة المالية : 

35.000 $ 

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/  6) ح . أ /   رقم النشاط :

 أسم النشاط :

 حلقة قطرية حول "معايير العمل العربية أداة لتطوير التشريعات".

 نوع النشاط :

 قطرى -

 أهداف النشاط :

 أهمٌة معاٌٌر العمل العربٌة فى ظل المتغٌرات والمستيوات. -1

 التؤكٌو على الوور الهام لمعاٌٌر العمل العربٌة فى تطوٌر تشرٌعات العمل. -2

 وعم الحوار الثبثً فى ميال المعاٌٌر إعواواً ومتابعة وتطبٌقاً. -3

 تطبٌق معاٌٌر العمل المصاوق علٌها. تعزٌز وور القضاء والمحامٌا فى -4

 أسلوب التنفيذ : 

 إعواو أوراق عمل.  -

 عروض قطرٌة . -

 تورٌب المشاركٌا. -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 + المعهو العربى للثقافة العمالٌة وبحوث العمل .  إوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 مكان وزمان التنفيذ : 

 أحوى الوول العربٌة.  -

 دة : الجهات المستفي

 أطراف اإلنتاج الثبثة -

 التكلفة المالية : 

15.000 $ 

¤ ¤ ¤ 
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 ثالثا  : في مجال التؤمينات االجتماعية

 (  2018/  7) ح .إ /   رقم النشاط :

 أسم النشاط :

 ندوة حول "االستدامة المالية لمإسسات الضمان والتؤمينات االجتماعية".

 نوع النشاط :

 قومى -

 أهداف النشاط :

علررى أويرره تموٌررل مإسسررات الضررماا والتؤمٌنررات افيتماعٌررة وهررل هنررا  عيررز فررً  التعرررف -

 أموال التؤمٌنات.

تؤهٌل وتورٌب العاملٌا فً ميال الوراسات افكتوارٌة فً مإسسرات الضرماا افيتمراعً فرً  -

 الوطا العربً.

ٌة بشركل وعوة مإسسات التؤمٌنات افيتماعٌة فً الوول العربٌة إلى إيراء الوراسات افكتوار -

ووري حررول أوضرراعها المالٌررة المسررتقبلٌة ضررماناً لرروٌمومتها واسررتمرارٌتها فررى قررورتها الوفرراء 

 بالتزاماتها تياه المإما .  

 أسلوب التنفيذ : 

 إعواو أوراق عمل ما قبل الساوة الخبراء  -

 عرض لبعض التيارب القطرٌة  -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 عاوا مع المركز العربً للتؤمٌنات افيتماعٌة / الخرطوم إوارة الحماٌة افيتماعٌة بالت -

 مكان وزمان بالتنفيذ :  -

 أحوى الوول العربٌة  -

 الجهات المستفيدة : 

 مإسسات التؤمٌنات افيتماعٌة فً الوول العربٌة -

 أطراف اإلنتاج الثبثة -

 التكلفة المالية : 

35.000 $ 

¤ ¤ ¤ 

 

 (  2018/   8) ح .إ /  رقم النشاط :

 أسم النشاط :

 ندوة حول "الحماية االجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم".
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 نوع النشاط :

 قطري  -

 أهداف النشاط :

تناول المعوقات التً توايه شمول الحماٌة افيتماعٌة للعراملٌا فرً قطراي  ٌرر المرنظم وسربل  -

 معالية ه ه المعوقات.

 العاملٌا فً القطاي  ٌر المنظم. بحث إمكانٌة إٌياو نظام تؤمٌنً ٌتناسب مع ظروف -

 أسلوب التنفيذ : 

 إعواو أوراق عمل ما قبل الساوة الخبراء. -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 إوارة الحماٌة افيتماعٌة بالتعاوا مع المركز العربً للتؤمٌنات افيتماعٌة / الخرطوم  -

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة. -

 مكان وزمان بالتنفيذ : 

 أحوى الوول العربٌة  -

 الجهات المستفيدة : 

 مإسسات التؤمٌنات افيتماعٌة فً القطر المعنً -

 أطراف اإلنتاج الثبثة فً القطر المعنً -

 التكلفة المالية : 

15.000 $ 

¤ ¤ ¤ 

 

 رابعا  : في مجال المرأة والفئات الخاصة

 2018/   9رقم النشاط  :   ح  . إ / 

 اسم النشاط :  ندوة قومية حول " المرأة العربية في النقابات العمالية : الواقع والطموح  " 

 نــوع النشاط  : 

 قومً -

 أهـداف النشاط  : 

 التنظٌمات النقابٌة العربٌة ووراسة أسرباب عزوفهرا  التعرف على حيم مشاركة المراة العاملة فى

 عا المشاركة و أسباب عوم وصول النقابٌات إلى مواقع صنع القرار فى التنظٌمات النقابٌة .

  توضٌح األضررار أو األثرار السرلبٌة الترى تترترب علرى انسرحاب المرراة العاملرة مرا ميرال العمرل

 النقابً .

 ة المراة العاملة فى التنظٌمات العمالٌــة و تحوٌو الوور المناط إقتراح آلٌات لوعم و تطوٌر مشارك

 بؤطراف األنتاج الثبثة ومنظمات الميتمع المونً . 
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  مناقشة وور التشرٌعات الوطنٌة و معاٌٌر العمل العربٌة والوولٌة فى تعزٌز قرورة المررأة العربٌرة

 صنع القرار . على المشاركة ال عالة فى العمل النقابً والوصول إلى مراكز

 أسلوب التنفيذ  : 

 إعواو أوراق عمل ما قبل الساوة الخبراء  -

 تيارب قطرٌة  -

 الجهة المعنية بالتنفيذ  : 

 + المعهو العربى للصحة والسبمة المهنٌة .  اوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 مكان وزمان التنفيذ  : 

 احوى الوول العربٌة -

 الجهات المستفيدة  : 

 اطراف افنتاج الثبثة فً الوول العربٌة  -

 عضوات لينة شئوا عمل المرأة العربٌة  -

 $ 35.000التكلفة المالية  : 

¤ ¤ ¤ 

 

 2018/  10رقم النشاط  :   ح  . إ / 

 اسم النشاط :  ندوة قومية حول " عمل االطفال بين التشريع والواقع االقتصادي واالجتماعي|" 

 نــوع النشاط  : 

 قومً -

 أهـداف النشاط  : 

  . التعرف على حيم ظاهرة عمل افط ال فً الوول العربٌة 

 . الوقوف على افسباب افقتصاوٌة وافيتماعٌة التً أوت إلى انتشار الظاهرة 

  إقتررراح آلٌررات لضررماا التطبٌررق ال علررً لتشرررٌعات وقرروانٌا حماٌررة افط ررال فررً الرروول العربٌررة

 وخاصة فً سوق العمل . 

  مناقشررة وور افعرربم العربررً فررً القضرراٌا المرتبطررة بعمررل افط ررال كالتسرررب المورسررً وكٌ ٌررة

 معاليته . 

 أسلوب التنفيذ  : 

 إعواو أوراق عمل ما قبل الساوة الخبراء  -

 عرض تيارب قطرٌة  -

  الجهة المعنية بالتنفيذ  : 

 اوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة  -
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 مكان وزمان التنفيذ  : 

 احوى الوول العربٌة -

 الجهات المستفيدة  : 

 اطراف افنتاج الثبثة فً الوول العربٌة  -

 $ 35.000التكلفة المالية  : 

¤ ¤ ¤ 

 2018/  11رقم النشاط  :   ح  . إ /  

 اسم النشاط :  دورة تدريبية قطرية حول " ادارة المشروعات الخاصة بالنساء "  

 نــوع النشاط  : 

 قطري -

 أهـداف النشاط  : 

  الوقوف على حيم المشارٌع الخاصة بالنساء فً احوى الوول العربٌة وموى مسراهمتها فرً حيرم

 النشاط افقتصاوي الوطنً فً ه ه الوولة  . 

  للمرأة فً سوق العمرل وتشريٌع النسراء علرى اقامرة  التقلٌوٌةتوضٌح اهمٌة الخروج ما الوظائف

 المشروعات الخاصة . 

  .  مناقشة تعزٌز ثقافة العمل الحر بٌا النساء المنخرطات فً سوق العمل 

  تورٌب الشابات مرا سرٌوات افعمرال علرى اصرول افوارة واعرواو وراسرات اليرووى لمشرارٌعها

 ة . الخاص

 أسلوب التنفيذ  : 

 إعواو أوراق عمل ما قبل الساوة الخبراء  -

 تورٌب المشاركات .   -

  الجهة المعنية بالتنفيذ  : 

 اوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 مكان وزمان التنفيذ  : 

 احوى الوول العربٌة -

 الجهات المستفيدة  : 

 صاحبات افعمال فً احوى الوول العربٌة .   -

 $ 15.000التكلفة المالية  : 

¤ ¤ ¤ 
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 2018/   12رقم النشاط  :   ح  . إ /   

اسم النشاط :  دورة تدريبية قطرية للمتعاملين مع  االشخاص ذوي االعاقة حول التؤهيل المرتكزز علز  

 CBRالمجتمع 

 نــوع النشاط  : 

 قطري -

 أهـداف النشاط  : 

  نشرر وعرً عررام ٌرإثر علررى السٌاسرات المحلٌرة وٌضررما وصرول افشررخاش  وي افعاقرة بشرركل

 كامل ليمٌع يوانب الحٌاة فً الميتمع . 

  . تحسٌا القورات الوظٌ ٌة لبشخاش  وي افعاقة والعمل على آوائهم أووارا ايتماعٌة 

  وٌتمتعوا فٌه بمشاركة خلق ميتمع شامل وامج ٌمتل  فٌه افشخاش  وي افعاقة فرصاً متكافئة

 كاملة . 

 أسلوب التنفيذ  : 

تررورٌب المشرراركٌا مررا المتعرراملٌا مررع افشررخاش  وي افعاقررة فررً احرروى الرروول العربٌررة علررى  -

 .   CBRالسٌاسات والبرامج الواروة فً برنامج 

  الجهة المعنية بالتنفيذ  :

 اوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 نٌة المعهو العربً للصحة والسبمة المه -

 مكان وزمان التنفيذ  : 

 احوى الوول العربٌة -

 الجهات المستفيدة  : 

 اطراف افنتاج الثبثة فً احوى الوول العربٌة  -

 $ 15.000التكلفة المالية  : 

¤ ¤ ¤ 

 2018/    13رقم النشاط  :   ح  . إ /    

  16اسم النشاط : اجتماع لجنة شإون عمل المرأة العربية . الدورة 

 نــوع النشاط  : 

 قومً -

 أهـداف النشاط  : 

  عرض واقع المرأة العربٌة فً سوق العمل والقضاٌا المرتبطة بعمل المرأة 
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   الوقوف على انشطة السٌوات عضوات اللينة فً بلوانها 

  ٌعررض علرى المرإتمر  2018 – 2016اعواو تقرٌرر عرا أنشرطة اللينرة فرً نهاٌرة وورتهرا

 .العام 

 أسلوب التنفيذ  : 

 عرض بنوو افيتماي على السٌوات عضوات اللينة فتخا  التوصٌات البزمة بشؤنها .  -

  الجهة المعنية بالتنفيذ  :

 اوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 

 مكان وزمان التنفيذ  : 

 احوى الوول العربٌة -

 الجهات المستفيدة  : 

 عضوات لينة شئوا عمل المرأة العربٌة  -

 $ 15.000التكلفة المالية  : 

¤ ¤ ¤ 

 

 خامسا  : في مجال التعاونيات

 2018/   14رقم النشاط  :   ح  . إ /    

 اسم النشاط  : 

 ندوة قومية حول " دور التعاونيات في استقرار وتعزيز أسواق العمل"

 نــوع النشاط  : 

 قومً -

 أهـداف النشاط  : 

 العربٌة للتعاونٌات لبستراتٌيٌةالتروٌج  -

العمل على ومج البٌانات والمعلومات الخاصة بالتعاونٌات ضما الشبكة العربٌة لمعلومات سوق  -

 العمل 

 إعواو كواور موربة لوعم استقرار سوق العمل ما خبل الشبكة العربٌة لمعلومات سوق العمل -

 العمل والحو ما البطالة للوقوف على وور التعاونٌات فً إٌياو مناخ اٌيابً فستقرار أسواق -

 وعم آلٌة وائمة وفعالة لخلق فرش عمل يوٌوة  واخل المإسسات التعاونٌة -

 أسلوب التنفيذ  : 

 إعواو أوراق عمل -

 عروض قطرٌة -

 تورٌب المشاركٌا -
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  الجهة المعنية بالتنفيذ  : 

 اوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 افتحاو التعاونً العربً -

 مكان وزمان التنفيذ  : 

 الوول العربٌةاحوى  -

 الجهات المستفيدة  : 

 اطراف افنتاج الثبث -

 افتحاوات التعاونٌة فً الوول العربٌة -

 التكلفة المالية  : 

35.000$ 

¤ ¤ ¤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 8102خطة منظمة العمل العربية                                                                              8102خطة منظمة العمل العربية  

 

003 

 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 

 

 المحور األول 

 الحماية االجتماعية وعالقات العمل 

 

 ب ـ المعهد العرب  للصحة والسالمة المهنية 

 دمشق 

 8102عام 
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 الموضوي م

ورشة عمل حول" حماٌة وح ظ سبمة وصحة المرأة العاملة فً مكاا  / نووة قومٌة  .1

 العمل"

نووة قومٌة/ورشة عمل حول" عمل األط ال بٌا التشرٌع والواقع افقتصاوي   .2

 وافيتماعً"

 نووة قومٌة حول" الحماٌة ما مخاطر بٌئة العمل فً القطاي  ٌر المنظم "  .3

 وورتاا قطرٌتاا/ورشتا عمل وطنٌتاا/ فً ميال ) الصحة والسبمة المهنٌة ( .   .4

 

 إصوار كتابٌا حول ) مخاطر بٌئة العمل والطب المهنً ( .   .5

مشاركة المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة بومشق فً أنشطة وطنٌة عربٌة   .6

 ( .  2018ووولٌة خبل عام )

 أنشطة تريمة ووعم المكتبة وبن  المعلومات فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة.   .7

 توفٌر خبرات فنٌة وإوارٌة فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة   .8

 توفٌر وسائل إرشاو وتوعٌة فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة وبٌئة العمل   .9

منظمة العمل الوولٌة  تريمة فصول موسوعة الصحة والسبمة المهنٌة الصاورة عا  .11

 ) مشروي مستمر(

 ايتماي خبراء حول" السبمة فً أعمال اللحام"  .11

 مشروي خطة العمل افستثمارٌة للمعهو  .12

 ( . ٌبٌة حول )نظام اإلوارة البٌئٌة وورة تور  .13

 وورة تورٌبٌة حول )تقٌٌم المخاطر فً بٌئة العمل(  .14

 وورة تورٌبٌة حول" حماٌة أماكا العمل ما الحرائق "   .15

 وورة تورٌبٌة حول )معوات الحماٌة الشخصٌة(   .16

 وورة تورٌبٌة حول" ت تٌش الصحة والسبمة المهنٌة "  .17

 وورة تورٌبٌة حول" الصحة والسبمة المهنٌة فً مواقع التشٌٌو والبناء"   .18
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 ( . 2018/    15رقـم البرنامـج :   ) د /   

نرووة قومٌة/ورشرة عمرل حرول" حماٌرة وح رظ سربمة وصرحة المررأة العاملرة فرً مكراا  اسـم البرنامزـج :
  العمل"
 أهداف البرنامـج : 

   .توفٌر المعلومات األساسٌة حول قضاٌا الصحة والسبمة المهنٌة لعمل المرأة -1

 إورا  المخاطر المهنٌة النوعٌة وتؤثٌرها على صحة وسبمة المرأة  -2 

تمكٌا اليهات المسإولة عا مراقبة صرحة وسربمة مكراا العمرل مرا تطبٌرق افلتزامرات المحرووة -3 

 لحماٌة المرأة.

 المحاور الرئيسية: 

 افت اقٌات العربٌة والوولٌة  ات الصلة بسبمة وصحة المرأة.- 1

 لعمل  ات التؤثٌر النوعً على صحة وسبمة المرأة العاملةمخاطر بٌئة ا-2

 الصناعات األكثر خطورة على صحة وسبمة المرأة  -3

 أسالٌب السٌطرة والوقاٌة ما المخاطر. -4

 وور مشرفً الصحة والسبمة المهنٌة فً الحماٌة )يلسة عملٌة(.  -5

 أسـلوب التنفيذ : 

 . م أوراق عمل وفق المحاور المطلوبةوعوة الخبراء  وي افختصاش لتقوٌ – 1

 إوارة يلسات نقاش وحوار تتناول المواضٌع المطروحة. – 2

 الجهات المسـتفيدة : 

 أطراف اإلنتاج الثبثة فً الوول العربٌة. -

 الهٌئات والمنظمات العربٌة والوولٌة المعنٌة بعمل المرأة. -

 .وبٌئة العمل المهنٌةالكواور العاملة فً ميال الصحة والسبمة  -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة بالتعاوا مع إوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 مكان وزمان التنفيــذ :  

 القاهرة أو أي عاصمة عربٌة أخرى

 $ 6000التكلفـة الماليـة :     

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2018/   16اسـم البرنامـج :   ) د /    

افقتصرراوي  ورشررة عمررل حررول" عمررل األط ررال بررٌا التشرررٌع والواقررع / نررووة قومٌررة اسززـم البرنامززـج :
  وافيتماعً"

 أهداف البرنامـج : 

 توفٌر المعلومات األساسٌة حول قضاٌا عمل األط ال والصحة والسبمة المهنٌة  -1
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 إورا  المخاطر المهنٌة النوعٌة وتؤثٌرها على صحة وسبمة األط ال  -2 

تمكٌا اليهات المسإولة عا مراقبة صرحة وسربمة مكراا العمرل مرا تطبٌرق افلتزامرات المحرووة -3 

 لحماٌة ال ئات الخاصة األكثر تؤثراً بما فٌهم األط ال

 المحاور الرئيسية: 

 ٌةواقع عمل األط ال فً المنطقة العرب – 1

 افت اقٌات العربٌة والوولٌة  ات الصلة بسبمة وصحة األط ال-2

 مخاطر بٌئة العمل  ات التؤثٌر النوعً على صحة وسبمة األط ال-3

 أسالٌب السٌطرة والوقاٌة ما المخاطر. -4 

 وور مشرفً الصحة والسبمة المهنٌة فً الحماٌة )يلسة عملٌة(.  -5

 أسـلوب التنفيذ : 

 . براء  وي افختصاش لتقوٌم أوراق عمل وفق المحاور المطلوبةوعوة الخ – 1

 إوارة يلسات نقاش وحوار تتناول المواضٌع المطروحة. – 2

 الجهات المسـتفيدة : 

 أطراف اإلنتاج الثبثة فً الوول العربٌة. -

 الهٌئات والمنظمات العربٌة والوولٌة المعنٌة بعمل األط ال -

 .وبٌئة العمل ميال الصحة والسبمة المهنٌةالكواور العاملة فً  -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة بالتعاوا مع إوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 مكان وزمان التنفيــذ :  

 ومشق أو أي وولة عربٌة أخرى

 $ 6000     التكلفـة الماليـة :

¤ ¤ ¤ 

 ( .2018/     17رقـم البرنامـج :   ) د /    

  نووة قومٌة حول" الحماٌة ما مخاطر بٌئة العمل فً القطاي  ٌر المنظم "اسـم البرنامـج : 

 أهداف البرنامـج : 

تطررروٌر المعرررارف المتصرررلة بالمخررراطر البٌئٌرررة والمهنٌرررة النايمرررة عرررا العمرررل فرررً القطررراي  ٌرررر  -1
 المنظم 

فررً ميررال السررٌطرة علررى مخرراطر بٌئررة العمررل فررً القطرراي  ٌررر المررنظم ة التعرٌررف ٌررالنظم المتبعرر -2
 ومناقشة سبل تطوٌر البرامج المطبقة فً ه ا الميال.

 المحاور الرئيسية: 

 التعرٌف بالقطاي  ٌر المنظم  -1  
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 مخاطر بٌئة العمل )كٌمٌائٌة، فٌزٌائٌة، حٌوٌة، ن سٌة وايتماعٌة...إلخ(  -2  

 األمراض المهنٌة والمرتبطة بالعمل  -3  

 توابٌر وإيراءات السبمة الضرورٌة لحماٌة العاملٌا فً القطاي  ٌر المنظم -4  

 إوارة خومات الصحة المهنٌة فً القطاي  ٌر المنظم-5  

 أسـلوب التنفيذ :   

 صاصات مختل ة عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضما المحاور الرئٌسـٌة ما قبل خبراء عرب باخت -1

 إوارة يلسات نقاش وحوار تتناول المواضٌع المطروحة. – 2

 زٌارة مٌوانٌة لمنشؤة صناعٌة. -  3

 الجهات المسـتفيدة : 

 مختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل الصحة والسبمة المهنٌة .1

 مختلف المإسسات والشركات المعنٌة على المستوى العربً .2

 ممثلو عوو ما أيهزة ت تٌش بٌئة العمل فً الوول العربٌة  .3

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة بومشق بالتعاوا مع إوارة الحماٌة افيتماعٌة. -

 مكان وزمان التنفيــذ :

 2018ومشق أو أي عاصمة عربٌة أخرى، خبل عام -                             

 $ 12000التكلفـة الماليـة  

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2018/  18رقم النشاط :  ) و /   

 اسـم النشاط : 

 فً ميال ) الصحة والسبمة المهنٌة ( .  /ورشتا عمل وطنٌتاا/وورتاا قطرٌتاا 

 أهواف الناشط  : 

وعم النشراطات الوطنٌرة فرً ميرال الصرحة والسربمة المهنٌرة الرامٌرة إلرى تطبٌرق معراٌٌر العمرل  – 1

 العربٌة والوطنٌة الخاصة بحماٌة العمال وفق احتٌايات ه ه الوول. 

الحاية إلى تورٌب الكواور العاملة ما أطراف اإلنتاج الثبثة فً الروول العربٌرة األكثرر احتٌايراً  – 2

 ة والسبمة المهنٌة المختل ة. فً ميافت الصح

 تطوٌر قورات الكواور الوطنٌة العاملة فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة.   – 3

 أسـلوب التن ٌ  : 

إعرررواو وعررررض أبحررراث وأوراق عمرررل مخترررارة وفرررق أهرررواف النشررراط مرررا قبرررل خبرررراء عررررب  – 1

 متخصصٌا. 

 مة المهنٌة وحماٌة بٌئة العمل. تن ٌ  تطبٌقات عملٌة فً مختلف ميافت الصحة والسب – 2
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 اليهات المسـت ٌوة : 

 كواور الصحة والسبمة المهنٌة وت تٌش بٌئة العمل فً وولتٌا عربٌتٌا .  – 1

 أطراف اإلنتاج الثبثة فً الوول العربٌة المست ٌوة .  – 2

 اليهة المعنٌة بالتن ٌ  : 

المعهرررو العربرررً للصرررحة والسررربمة المهنٌرررة / ومشرررق بالتعررراوا مرررع إوارة العبقرررات   -

 الخاريٌة والتعاوا الوولً. 

 مكاا وزماا وموة التن ٌ  : 

(، وٌحوو مكاا وزمراا تن ٌر  النشراط بنراء علرى طلرب  2018تن   وورتاا خبل عام )  -

 اليهة المست ٌوة فً إحوى الوول العربٌة . 

 $ 20000لٌـة : التكل ـة الما

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2018/   19رقـم النشاط :  ) و /   

 اسـم النشاط : 

 إصوار كتابٌا حول ) مخاطر بٌئة العمل والطب المهنً ( . 

 نوي النشاط : 

 قومً .  -

 أهواف النشاط : 

علررى المسررتوى  الصررحة والسرربمة المهنٌررةموايهررة الررنقش فررً المرايررع المتخصصررة فررً ميررال  – 1

 العربً . 

ترروفٌر احتٌايررات المراكررز الوطنٌررة ومعاهررو التررورٌب المتخصصررة فررً ميررال الصررحة والسرربمة  – 2

المهنٌة وحماٌة بٌئة العمل ما الكتب المريعٌة لبعتماو علٌها فً التورٌب وتطبٌرق تعلٌمرات السربمة 

 والصحة المهنٌة. 

 رفو المكتبة بمريع علمً متخصش فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة.  – 3

 أسـلوب التن ٌ  : 

تكلٌف خبٌر فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة وحماٌة بٌئة العمرل أو الطرب المهنرً بلعرواو الكتراب أو  -

 تريمة كتابٌا ٌعالياا بعض المواضٌع الهامة بعو الحصول على الموافقات البزمة. 

 ت المست ٌوة : اليها

أطراف اإلنتاج الثبثة وكافة اليهات المعنٌة بمسائل الصرحة والسربمة المهنٌرة وحماٌرة بٌئرة العمرل  -

 فً الوول العربٌة . 

 اليهة المعنٌة بالتن ٌ  : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة / ومشق .  -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 زماا ومكاا التن ٌ  : 

 ( . 2018ومشق خبل عام )  -

 $ 12000التكل ـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2018/   20رقـم النشاط :  ) و /      

 اسـم النشـاط :  

مشاركة المعهو العربً للصحة والسربمة المهنٌرة بومشرق فرً أنشرطة وطنٌرة عربٌرة ووولٌرة      

 ( .  2018خبل عام ) 

 نوي النشاط : 

 قومً .  -

 أهواف النشاط : 

المشررـاركة والمسررـاهمة فررً األنشررـطة العربٌررة والوولٌررة  ات الصررلة التررً ٌرروعى المعهررو إلٌهررا  – 1

 (.  2018ـام  ) ــــخــبل ع

 متابعة آخر التطورات العلمٌة والتقنٌة فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة.  – 2

 تباول الخبرات والتيارب فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة .  – 3

 ركة فى مإتمر العمل العربى . ـ المشا 4

 اليهة المعنٌة بالتن ٌ  : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة بومشق .  -

 $ 12000التكل ـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2018/   21رقـم النشاط :  ) و /   

 اسـم النشاط : 

 أنشطة تريمة ووعم المكتبة وبن  المعلومات فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة.  

 نوي النشاط : 

 قومً .  -

 أهواف النشاط : 

 توفٌر الماوة العلمٌة الحوٌثة فً علوم بٌئة العمل والصحة والسبمة المهنٌة.  – 1

 مة المهنٌة. وعم المكتبة العربٌة بمرايع علمٌة متخصصة فً ميال الصحة والسب – 2

 تلبٌة احتٌايات الوول العربٌة فً ميال التريمة والتعرٌب.  – 3

 توفٌر أحوث اإلصوارات المتصلة ببٌئة العمل وحماٌة صحة العمال.  – 4
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 أسـلوب التن ٌ  : 

تريمة عوو ما الوثاق والمنشورات والكترب الصراورة عرا المراكرز العلمٌرة والوولٌرة فرً ميرال  – 1

 المهنٌة بعو الحصول على الموافقات المطلوبة.  الصحة والسبمة

 توعٌم الموقع الخاش بالمعهو على شبكة اإلنترنت لتسهٌل نشر وتباول المعلومات.  – 2

 شـراء البرامج والنظم المعلوماتٌة.  – 3

 اليهات المسـت ٌوة : 

 المعنٌوا بشـإوا الصحة والسبمة المهنٌة فً الوول العربٌة. -

 اليهة المعنٌة بالتن ٌ  : 

المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة بومشق بالتعاوا مع إوارة اإلعبم والتوثٌق والمعلومرات  -

 بمكتب العمل العربً . 

 مكاا وزماا التن ٌ  : 

 ( .  2018خبل عام )  -

 $ 8000التكل ـة المالٌـة : 

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2018/ 22رقـم النشاط :   ) و /   

 ـم النشاط : اس

 توفٌر خبرات فنٌة وإوارٌة فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة 

 نوي النشاط : 

 قطري .  -

 أهواف النشاط : 

تلبٌة احتٌايات أطراف اإلنتاج الثبثة واليهات المعنٌة بؤمور الصحة والسبمة المهنٌرة وحماٌرة  – 1

فررً مختلررف ميررافت الصررحة والسرربمة بٌئررة العمررل فررً الرروول العربٌررة فررً ميررال التررورٌب والتثقٌررف 

 المهنٌة.

توفٌر الوعم ال نً والتقنً لتلبٌة احتٌايات أطرراف اإلنتراج الثبثرة فرً الروول العربٌرة فرً ميرال  – 2

 رصو وتقٌٌم بٌئة العمل .

المشاركة والمساهمة فً تن ٌ  األنشطة المختل ة المتعلقة بالصحة والسبمة المهنٌرة وحماٌرة بٌئرة  – 3

 على المسـتوٌٌا العربً والوولً.  العمل

 اليهات المست ٌوة : 

أطراف اإلنتاج الثبثة واليهات المعنٌرة بمسرائل حماٌرة بٌئرة العمرل فرً الروطا العربرً  -

 وتحوٌو اليهات المست ٌوة بناًء على طلبها . 

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة / ومشق .  -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 وزمان ومدة التنفيذ :مكان 

 ( وٌحوو مكاا وزماا التن ٌ  بناًء على طلب اليهة المست ٌوة . 2018خبل عام )  -

 $ 14000 التكلفـة الماليـة :

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2018/  23رقـم النشاط :  ) د /    

 اسـم النشاط : 

 توفٌر وسائل إرشاو وتوعٌة فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة وبٌئة العمل 

 نوع النشاط : 

 قومً .  -

 أهداف النشاط : 

المساهمة فً وعم برامج التوعٌة المويهة لحماٌة العمال ما أخطار مهنٌة محووة وتنمٌة الوعً  – 1

 الوقائً والصحً ل ئات العمال المختل ة فً مختلف قطاعات العمل. 

ل الصررحة والسرربمة رفررو المكتبررة العربٌررة بميموعررات مررا وسررائل التوعٌررة واإلرشرراو فررً ميررا – 2

 المهنٌة. 

 أسـلوب التنفيذ : 

تحوٌو احتٌايات أطراف اإلنتاج الثبثة والمراكز الوطنٌة للصحة والسربمة المهنٌرة مرا وسرـائل  – 1

 اإلرشاو والتوعٌة المتنوعة. 

تكلٌف خبٌر عربً أو أكثر فً ميال بٌئة العمل والتورٌب للمساهمة فً اإلعواو واإلشراف على  – 2

 ن ٌ .الت

 الجهات المسـتفيدة : 

 أطراف اإلنتاج الثبثة وكافة اليهات المعنٌة بمسائل حماٌة بٌئة العمل فً الوول العربٌة .  -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة / ومشق .  -

 مكان وزمان ومدة النشاط : 

 ( . 2018خبل عام )  -

 $ 10000:  التكلفـة الماليـة

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2018/   24رقـم النشاط :  ) د /   

 اسـم النشاط : 

تريمة فصرول موسروعة الصرحة والسربمة المهنٌرة الصراورة عرا منظمرة العمرل الوولٌرة ) مشرروي   

 مستمر(

 نوع النشاط : 

 قومً .  -

 أهداف النشاط : 

توفٌر الموسوعة وإتاحتها ليمٌع المهتمٌا بعلوم بٌئة العمل والصحة والسبمة المهنٌة  فً إطار  – 1

 مباورة اللينة الوولٌة للصحة والسبمة المهنٌة. 

 وعم المكتبة العربٌة بمرايع علمٌة متخصصة فً ميال الصحة والسبمة المهنٌة.  – 2
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 الصحة والسبمة المهنٌة.  تلبٌة احتٌايات الوول العربٌة فً ميافت – 3

 الجهات المسـتفيدة : 

 المعنٌوا بشإوا الصحة والسبمة المهنٌة فً الوول العربٌة .  -

 

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة بومشق  -

 

 مكان وزمان التنفيذ : 

 (  .  2018ومشق خبل عام )  -

 

 $ 12000التكلفـة الماليـة : 

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/    25رقم النشاط :  ) و /     

 حول" السبمة فً أعمال اللحام"اسـم النشاط : ايتماي خبراء 

 نوي النشاط : 

 . قومً  -     

 أهواف النشاط : 

 تطوٌر المعرفة المتصلة بمخاطر أعمال اللحام والقطع وتوابٌر السٌطرة البزمة.-1

 السبمة البزمة لحماٌة العاملٌا فً الموقع ما مخاطر عملٌات اللحامإعواو كتٌب بتعلٌمات  -3

 المحاور الرئيسية: 

 التعرٌف بؤعمال اللحام /أنواعه واستخواماته  -1

 أنواي المخاطر الناتية عا أعمال اللحام -2

 تعلٌمات السبمة البزمة للحماٌة ما المخاطر النايمة عا عملٌات اللحام -3

 :  أسـلوب التنفيذ

تكلٌف عوو ما الخبرراء العررب مرا  وي افختصراش فرً ميرال الصرحة والسربمة  .1

 المهنٌة 

 تعمٌم نتائج عمل افيتماي عبر موقع المعهو افلكترونً .2

 طباعة الكتٌب ونشره ورقٌاً والكترونٌاً  .3

 الجهات المسـتفيدة : 

 أطراف افنتاج الثبث فً الوول العربٌة -

 بمسائل الصحة والسبمة المهنٌة وحماٌة بٌئة العملمختلف المعنٌٌا والمهتمٌا  -

 المإسسات والشركات المعنٌة على المستوى العربً -

 

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة بومشق.  -

 مكان وزمان التنفيــذ : 

 2018ومشق أو أي وولة عربٌة أخرى خبل عام -                        
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 $ 10000التكلفـة الماليـة : 

¤ ¤ ¤ 

 

 للمعهد التىيل الذاتى مشزوع خطة عمل 

 : فً ميال التورٌب والتؤهٌل -أوفً 

تن ٌ  برامج تورٌبٌة متنوعة فً ميافت الصحة والسبمة المهنٌة المختل ة تختلف موتها تبعاً 

اليوانب اإلوارٌة  لموضوي الوورة والهوف ما التورٌب، على أا تغطً ه ه البرامج مختلف

وافقتصاوٌة وال نٌة للصحة والسبمة المهنٌة وتستهوف كافة الشرائح العاملة فً مختلف قطاعات العمل 

 واإلنتاج وفقاً لما ٌلً:

وورات تورٌبٌة عامة تتضما التعرٌف بعلم الصحة والسبمة المهنٌة، وأهوافه وميافت عمله،  •

حماٌة بٌئة العمل لوى أطراف العمل الثبثة ومختلف بهوف زٌاوة الوعً وافهتمام بمسائل 

 اليهات  ات افهتمام فً الوول العربٌة.

وورات مويهة لإلوارات وأصحاب العمل تتناول اليوانب اإلوارٌة وافقتصاوٌة للصحة  •

 والسبمة المهنٌة )نظم إوارة بٌئة العمل، اقتصاوٌات الصحة والسبمة المهنٌة..(. 

صصٌة تتناول أحو يوانب الصحة والسبمة المهنٌة بصورة م صلة وهً وورات تورٌبٌة تخ •

 مويهة للعاملٌا وال نٌٌا فً قطاعات العمل المختل ة:

*الصحة والسبمة المهنٌة فً قطاعات العمل المختل ة )الن ط والغاز،البناء والتشٌٌو،         

 النقل.....(

 ،الكٌمٌائٌة ،الحٌوٌة،الن سٌة، اإلر ونومٌا.....(*مخاطربٌئة العمل المختل ة )ال ٌزٌائٌة        

وورات تورٌبٌة عملٌة على قٌاس وتقٌٌم أخطار بٌئة العمل المختل ة باستخوام أيهزة وتقنٌات  •

القٌاس  ات الصلة حٌث تتضما يلسات نظرٌة وعملٌة وحقلٌة بهوف رفع ك اءة م تشً 

مخاطر بٌئة العمل )قٌاس وتقٌٌم  ومشرفً الصحة والسبمة المهنٌة فً ميال قٌاس وتقٌٌم

 ملوثات الهواء، الضية وافهتزاز، الحرارة، اإلشعاي..(

 فً ميال تقوٌم افستشارات ال نٌة -ثانٌاً 

لكافة اليهات  ات  افهتمام فً الوول العربٌة عبر خبرائه تن ٌ  الوراسات وافستشارات ال نٌة 

 :العرب  وي افختصاصات المختل ة وفقاً لما ٌلً

تقديم االستشارات الفنية لحل مشاكل قائمة أو محتملة، و تنفيذ الدراسـات المختلفة  –أوال  

 لصالح منشـآت العمل ) حكومية وخاصة ( والمتعلقة بمواضيع هامة منها :  

  . إيراء تقٌٌم شـامل لمخاطر بٌئة العمل 



 

 
 8102خطة منظمة العمل العربية                                                                              8102خطة منظمة العمل العربية  

 

014 

 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 ) وكٌمٌائٌة ) ملوثات  رصو وقٌاس ملوثات محووة فٌزٌائٌة ) إشعاي ، ضية ، اهتزاز، حرارة

 الهواء ،  ازات وأ برة ( 

  . التوصٌة بليراءات سـٌطرة معٌنة على المخاطر بما فٌها معوات الوقاٌة ال روٌـة 

   . تحلٌل المخاطر فً مختلف مراحل العملٌات الصناعٌة واقتراح إيراءات الوقاٌـة 

  تؤهٌل المنشـآت للحصول على شـهاوات المطابقة مع النظام الوولً إلوارة الصحة والسبمة

 المهنٌة 

تطوير التشـريعات، ووضع النظم واللزوائح ذات الصزلة بقضزايا الصزحة والسزالمة المهنيزة.عل   –ثانيا   

 المستوى الوطني ومستوى منشآت العمل

 مبحظة:

 ٌتم افت اق مع اليهة المست ٌوة فً حٌنه على ما ٌلً: 

 الموة الزمنٌة وساعات التورٌب وكل ة المشاركة وشهاوة التورٌب المقومة فً ختام النشاط. -1

 مكاا انعقاو االنشاط التورٌبً  -2

صٌغ عقوو طلب الخومات وشـروط المشـاركة فً ال عالٌات المختل ة التً ٌقوم المعهو بتن ٌ ها  -3

 شـراف علٌها.أو اإل

تحوٌو تكالٌف فعالٌات وأنشـطة المعهو، وت اصٌل المشـاركة، واإليراءات المطلوبة للتن ٌ   -4

 والتقوٌم والمتابعة.

 ثالثاً: فً ميال التورٌب عا بعو

بالتنسٌق مع إوارة اإلعربم والتوثٌرق والمعلومرات ٌقروم المعهرو بالتحضرٌر وافعرواو وإوخرال البٌانرات 

وورات تورٌبٌة عا بعو ما خبل شبكة منظمرة العمرل العربٌرة افلكترونٌرة وفرق سراعات  المطلوبة لتن ٌ 

 معتموة وامتحانات قبلٌة وبعوٌة لمنح شهاوات تورٌب معتموة ما قبل منظمة العمل العربٌة.
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 2018مشزوع خطة العمل االستثمارية لعام 

 $ 080111التكلفة المالية 

 (  2018/  26رقـم النشاط :    ) د /     

 اسـم النشاط : 

 وورة تورٌبٌة حول )نظام اإلوارة البٌئٌة  ( .  

 نوع النشاط : 

 قومي . -

 أهداف النشاط : 

 زٌاوة المعرفة المتصلة بنظم اإلوارة البٌئٌة -1

 تعرٌف المشاركٌا ٌتؤثٌر التلوث النايم عا المنشآت على البٌئة وسبل السٌطرة علٌه -2

 بالنسبة للمنشآت الصناعٌة 14001التعرٌف بمتطلبات ومزاٌا الحصول على شهاوة اآلٌزو -3

 المحاور الرئيسـية : 

 14001أساسٌات نظام آٌزو -1     

 تقٌٌم األثر البٌئً والمرايعة البٌئٌة-2     

 ISO 14001المتطلبات القانونٌة للحصول على شهاوة -3     

 التكامل بٌا نظام اإلوارة البٌئٌة ونظام إوارة الصحة والسبمة المهنٌة ونظام -4     

 أسـلوب التنفيذ : 

عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضرما المحراور الرئٌسرـٌة للنرووة مرا قبرل خبرراء عررب باختصاصرات  -

 مختل ة . 

 إوارة يلسات نقاش حول المواضٌع المطروحة -

 تورٌبا فً ختام الوورة ٌمنحوا بمويبه شهاوات إيراء تقٌٌم للمشاركٌ -

 الجهات المسـتفيدة : 

 مختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل حماٌة بٌئة العمل-1           

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوي الوورة على المستوى العربً-2           

 العربٌة األكثر احتٌاياً ممثلو عوو ما أطراف العمل فً الوول  -3          

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية / دمشق . 
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 مكان وزمان التنفيذ : 

 ( . 2018ومشق أو أي وولة عربٌة أخرى عام ) 

 التكلفـة الماليـة :

المشراركة والحقٌبرة تحوو تكل ة المشراركة فرً الروورة للمترورب الواحرو فرً حٌنره بحٌرث تشرمل رسروم 

 التورٌسٌة وأيور افقامة وافنتقال ما وإلى المطار.

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2018/  27رقـم النشاط :    ) و /    

 اسـم النشاط : 

 وورة تورٌبٌة حول )تقٌٌم المخاطر فً بٌئة العمل( 

 نوي النشاط : 

 قومي .  -

 أهواف النشاط : 

 المرتبطة بؤنشطة عملهم وإيراءات السٌطرة علٌهاتمكٌا المشاركٌا ما تحوٌو المخاطر  -1

تطررروٌر خبررررات المشررراركٌا فرررً ميرررال وضرررع وتن ٌررر  بررررامج تقٌرررٌم المخررراطر واقترررراح اإليرررراءات  -2

 التصحٌحٌة الوقائٌة

 المحاور الرئٌسـٌة : 

 أهمٌة تقٌٌم المخاطر فً مكاا العمل -1
 إورا  المخاطر المرتبطة بؤنشطة العمل -2
 تسلسل إيراءات السٌطرة -3
 طرق تقٌٌم الخطر -4
 تسيٌل نتائج عملٌة التقٌٌم -5
 مرايعة عملٌة التقٌٌم -6

 أسـلوب التن ٌ  : 

عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضرما المحراور الرئٌسرـٌة للنرووة مرا قبرل خبرراء عررب باختصاصرات  -

 مختل ة . 

 إوارة يلسات نقاش حول المواضٌع المطروحة -

 ٌمنحوا بمويبه شهاوات تورٌبإيراء تقٌٌم للمشاركٌا فً ختام الوورة  -

 اليهات المسـت ٌوة : 

 مختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل الصحة والسبمة المهنٌة وحماٌة بٌئة العمل -

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوي الوورة على المستوى العربً -

 ممثلو عوو ما أطراف العمل فً الوول العربٌة األكثر احتٌاياً  -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 ة بالتن ٌ  : اليهة المعنٌ

 للصحة والسالمة المهنية / دمشق .المعهد العربي 

 مكاا وزماا التن ٌ  : 

 ( .2018ومشق عام ) 

 التكل ـة المالٌـة :

تحوو تكل ة المشراركة فرً الروورة للمترورب الواحرو فرً حٌنره بحٌرث تشرمل رسروم المشراركة والحقٌبرة 

 افنتقال ما وإلى المطار.افقامة والتورٌسٌة وأيور 

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2018 /  28رقـم النشاط :    ) و /   

 اسـم النشاط :

 دورة تدريبية حول" حماية أماكن العمل من الحرائق "  -

 نوع النشاط : 

 . قومي -         

 أهداف النشاط : 

 تحوٌو مصاور الخطورة الكامنة المسببة للحرائق فً بٌئة العمل -1

العامل  التطوٌر المعرفً ورفع القورات ال روٌة للحو ما أخطار الحرٌق والتعرف على سبل وقاٌة -2

 والمنشؤة من خطر الحريق.

 المحاور الرئيسية: 

 مصاور الخطورة الكامنة المسببة للحرائق فً بٌئة العمل. -1

 افحتٌاطات الوايب اتباعها للوقاٌة ما الحرٌق وحماٌة العمال. -2

 بس ومعوات الوقاٌة ال روٌة المناسبة لمكافحة الحرٌق.مب -3       

 أسالٌب السٌطرة والتحكم ،وافشتراطات النوعٌة فختٌار أنظمة اإلط اء. -4       

 اإلنقا  واإلخبء -خطط الطوارق  -5       

 أسـلوب التنفيذ : 

عررررض ومناقشرررـة أوراق عمرررل تتضرررما المحررراور الرئٌسرررـٌة للنرررووة مرررا قبرررل خبرررراء عررررب  .1
 متخصصٌا فً ه ا الميال 

 إوارة يلسات نقاش وحوار تتناول المواضٌع المطروحة. .2

 تورٌبإيراء تقٌٌم للمشاركٌا فً ختام الوورة ٌمنحوا بمويبه شهاوات  .3
 الجهات المسـتفيدة : 

 بمسائل حماٌة بٌئة العملمختلف المعنٌٌا والمهتمٌا  -

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوي الوورة على المستوى العربً -

 ممثلو عوو ما أطراف العمل فً الوول العربٌة األكثر احتٌاياً  -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشق . -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 مكان وزمان التنفيــذ :  

 2018دولة عربية أخرى، خالل عام دمشق أو أي  -

 التكلفـة الماليـة : 

تحرروو تكل ررة المشرراركة فررً الرروورة للمتررورب الواحررو فررً حٌنرره بحٌررث تشررمل رسرروم المشرراركة والحقٌبررة   

 التورٌسٌة وأيور افقامة وافنتقال ما وإلى المطار.

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2018/   29رقـم البرنامـج :    ) و /   

 اسـم البرنامـج : 

 وورة تورٌبٌة حول )معوات الحماٌة الشخصٌة(  

 نوي البرنامـج : 

 قومي . 

 

 أهواف البرنامـج : 

تعزٌرررز المعرفرررة المتصرررلة بمعررروات الحماٌرررة الشخصرررٌة والمتطلبرررات العامرررة فختٌارهرررا والترررورٌب علرررى 

 استخوامها بطرٌقة مبئمة وصحٌحة

 المحاور الرئٌسـٌة : 

 الحماٌة الشخصٌة اأنواي معوات -1

 معوات الحماٌة التن سٌة -

 ألبسة الوقاٌة الشخصٌة -

 معوات حماٌة الرأس والسمع والعٌوا -

 المتطلبات العامة -2

 افختٌار -

 الصٌانة -

 التورٌب -

 افستخوام -

 مسإولٌات صاحب العمل والعمال  -3
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 أسـلوب التن ٌ  : 

عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضرما المحراور الرئٌسرـٌة للنرووة مرا قبرل خبرراء عررب باختصاصرات  -

 مختل ة . 

 إوارة يلسات نقاش حول المواضٌع المطروحة -

 تورٌبإيراء تقٌٌم للمشاركٌا فً ختام الوورة ٌمنحوا بمويبه شهاوات  -

 اليهات المسـت ٌوة : 

 حماٌة بٌئة العملحة والسبمة المهنٌة والصمختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل  -

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوي الوورة على المستوى العربً -

 ممثلو عوو ما أطراف العمل فً الوول العربٌة األكثر احتٌاياً  -

 اليهة المعنٌة بالتن ٌ  : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة / ومشق . 

 

 مكاا وزماا التن ٌ  : 

 ( .2018ومشق أو أٌة وولة عربٌة أخرى، خبل عام ) 

 التكل ـة المالٌـة :

تحرروو تكل ررة المشرراركة فررً الرروورة للمتررورب الواحررو فررً حٌنرره بحٌررث تشررمل رسرروم المشرراركة والحقٌبررة 

 التورٌسٌة وأيور افقامة وافنتقال ما وإلى المطار.

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2018/ 30رقـم البرنامـج :    ) و /     

 دورة تدريبية حول" تفتيش الصحة والسالمة المهنية "سـم البرنامـج : ا

 

 . قومي -نوع البرنامـج : 

 

 أهداف البرنامـج : 

وٌة فً تشخٌش افحتٌايات ووضع المقترحات والحلول التطوٌر المعرفً وتحسٌا المهارات ال ر -1

 لتعزٌز أنظمة ت تٌش الصحة والسبمة المهنٌة فً الوول العربٌة.

اكتساب القورة على التخطٌط السلٌم إلحواث تغٌٌرات فً أنظمرة ت ترٌش بٌئرة العمرل علرى المسرتوى -2

 التشرٌعً والعملً والمإسساتً فً الوول العربٌة.

 اكتساب القورة على اختٌار المنشآت والمواقع  ات األولوٌة فً عملٌة الت تٌش.-3

 .ميال ت تٌش الصحة والسبمة المهنٌةافطبي على التيارب والممارسات العالمٌة فً  -4
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 المحاور الرئيسية: 

 افت اقٌات والمعاٌٌر العربٌة والوولٌة  ات الصلة بت تٌش الصحة والسبمة المهنٌة. -1

 أووات ومنهيٌة زٌارات الت تٌش.-2

 ت تٌش بٌئة العمل الكٌمٌائٌة وال ٌزٌائٌة والهنوسٌة -3

 سة عملٌة(. ت تٌش معوات الوقاٌة ال روٌة )يل -4

 أسـلوب التنفيذ : 

عررررض ومناقشرررـة أوراق عمرررل تتضرررما المحررراور الرئٌسرررـٌة للررروورة مرررا قبرررل خبرررراء عررررب  -1

 باختصاصات مختل ة . 

 إوارة يلسات نقاش وحوار تتناول المواضٌع المطروحة.– 2

 زٌارة مٌوانٌة لمنشؤة صناعٌة. -3

 تورٌبإيراء تقٌٌم للمشاركٌا فً ختام الوورة ٌمنحوا بمويبه شهاوات  -4 

 الجهات المسـتفيدة : 

 مختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل الصحة والسبمة المهنٌة وحماٌة بٌئة العمل -1
 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوي الوورة على المستوى العربً -2
 العمل فً الوول العربٌة األكثر احتٌاياً  ممثلو عوو ما أيهزة ت تٌش بٌئة -3

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة / ومشق . 

 مكان وزمان التنفيذ : 

 ( . 2018ومشق أو أٌة وولة عربٌة أخرى، خبل عام ) 

 التكلفـة الماليـة :

بحٌررث تشررمل رسرروم المشرراركة والحقٌبررة  تحرروو تكل ررة المشرراركة فررً الرروورة للمتررورب الواحررو فررً حٌنرره

 التورٌسٌة وأيور افقامة وافنتقال ما وإلى المطار.

¤ ¤ ¤ 

 

 (  2018/  31رقـم البرنامـج :  ) د /     

 دورة تدريبية حول" الصحة والسالمة المهنية في مواقع التشييد والبناء"اسـم البرنامـج :

 

 . قومي -نوع البرنامـج : 

 

 أهداف البرنامـج : 

 إوارة الصحة والسبمة المهنٌة فً مواقع التشٌٌو والبناء. تطوٌر المعرفة المتصلة بنظم  -1

 التعرف على مصاور الخطورة الرئٌسٌة فً ه ا القطاي وتوابٌر السٌطرة البزمة.-2

قطراي التشرٌٌو نقل وتباول المعلومرات وأفضرل الممارسرات فرً إوارة الصرحة والسربمة المهنٌرة فرً -3

 والبناء.
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 المحاور الرئيسية: 

 افشتراطات والمباوق العامة للصحة والسبمة المهنٌة فً قطاي البناء. -1

 التزامات ووايبات صاحب العمل والعامل والمقاول والمتعاقو بالباطا....-2

 المخاطر النوعٌة ومصاور الخطورة فً مواقع التشٌٌو والبناء: -3

 ٌة، كٌمٌائٌة، أور ونومٌةفٌزٌائٌة، هنوس -

 الصحة والسبمة المهنٌة فً ورش البناء الصغٌرة.  -4

 توابٌر الوقاٌة واإلسعافات األولٌة )يلسة عملٌة(.  -5

 

 أسـلوب التنفيذ : 

عررررض ومناقشرررـة أوراق عمرررل تتضرررما المحررراور الرئٌسرررـٌة للررروورة مرررا قبرررل خبرررراء عررررب  -
 باختصاصات مختل ة . 

 حول المواضٌع المطروحةإوارة يلسات نقاش  -
 ز  إيراء تقٌٌم للمشاركٌا فً ختام الوورة ٌمنحوا بمويبه شهاوات تورٌب -
 

 الجهات المسـتفيدة : 

 . مختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل الصحة والسبمة وحماٌة بٌئة العمل -
 . مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوي الوورة على المستوى العربً -
 . ما أطراف العمل فً الوول العربٌة األكثر احتٌاياً ممثلو عوو  -
 

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشق .  -

 مكان وزمان التنفيــذ : 

 2018دمشق أو أي دولة عربية أخرىن خالل عام  

 

 التكلفـة الماليـة : 

تحرروو تكل ررة المشرراركة فررً الرروورة للمتررورب الواحررو فررً حٌنرره بحٌررث تشررمل رسرروم المشرراركة والحقٌبررة 

 افنتقال ما وإلى المطار.افقامة التورٌسٌة وأيور 
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 2018لعام  التمويل الذاتيمشروع 

 $ 80111التكلفة المالية 

 $011111التمويل الذاتي  

 

 (  2018/    32رقـم البرنامـج :    ) د /     

 اسـم البرنامـج : 

 دورة تدريبية حول نظام اإلدارة البيئية   .  

 نوع البرنامـج : 

 قومً . -

 أهداف البرنامـج : 

 زٌاوة المعرفة المتصلة بنظم اإلوارة البٌئٌة -1

 تعرٌف المشاركٌا ٌتؤثٌر التلوث النايم عا المنشآت على البٌئة وسبل السٌطرة علٌه -2

 بالنسبة للمنشآت الصناعٌة 14001التعرٌف بمتطلبات ومزاٌا الحصول على شهاوة اآلٌزو -3

 المحاور الرئيسـية : 

 14001أساسٌات نظام آٌزو -1  

 تقٌٌم األثر البٌئً والمرايعة البٌئٌة-2

 ISO 14001المتطلبات القانونٌة للحصول على شهاوة -3

 نظام إوارة الصحة والسبمة المهنٌة ونظام التكامل بٌا نظام اإلوارة البٌئٌة و-4  

 أسـلوب التنفيذ : 

عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضرما المحراور الرئٌسرـٌة للنرووة مرا قبرل خبرراء عررب باختصاصرات  -
 مختل ة . 

 إوارة يلسات نقاش حول المواضٌع المطروحة -

 ٌبتورإيراء تقٌٌم للمشاركٌا فً ختام الوورة ٌمنحوا بمويبه شهاوات  -

 الجهات المسـتفيدة : 

 مختلف المعنيين والمهتمين بمسائل حماية بيئة العمل-1           
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوع الدورة عل  المستوى العربي-2           

 ممثلو عدد من أطراف العمل في الدول العربية األكثر احتياجا  -3          

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة / ومشق . 

 

 مكان وزمان التنفيذ : 

 ( . 2018دمشق أو أي دولة عربية أخرى عام ) 

 التكلفـة الماليـة :

تحوو تكل ة المشاركة فً الوورة للمتورب الواحو فً حٌنه بحٌث تشمل رسوم المشاركة والحقٌبة التورٌسرٌة 

 وأيور افقامة وافنتقال ما وإلى المطار.

¤ ¤ ¤ 

 

 ( . 2018/  33رقـم البرنامـج :    ) د /       

 اسـم البرنامـج : 

 دورة تدريبية حول )تقييم المخاطر في بيئة العمل( 

 نوع البرنامـج : 

 قومً .  -

 أهداف البرنامـج : 

 ػًهٓى ٔإخشاءاث انسٛطشة ػهٛٓبحًكٍٛ انًشبسكٍٛ يٍ ححذٚذ انًخب ش انًشحبطت بأَشطت  .1

حطددٕٚش خبددشاث انًشددبسكٍٛ فددٙ يدددبل ٔضددغ ٔحُفٛددز بددشايح حمٛددٛى انًخددب ش ٔالخددشاذ اإلخددشاءاث  .2

 انخ حٛحٛت انٕلبئٛت

 المحاور الرئيسـية : 

 أهمية تقييم المخاطر في مكان العمل-1 

 إدراك المخاطر المرتبطة بؤنشطة العمل-2

 تسلسل إجراءات السيطرة-3

 تقييم الخطرطرق -4

 تسجيل نتائج عملية التقييم-5

 مراجعة عملية التقييم-6



 

 
 8102خطة منظمة العمل العربية                                                                              8102خطة منظمة العمل العربية  

 

024 

 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 أسـلوب التنفيذ : 

عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضرما المحراور الرئٌسرـٌة للنرووة مرا قبرل خبرراء عررب باختصاصرات  -
 مختل ة . 

 إوارة يلسات نقاش حول المواضٌع المطروحة -

 ٌمنحوا بمويبه شهاوات تورٌبإيراء تقٌٌم للمشاركٌا فً ختام الوورة  -

 الجهات المسـتفيدة : 

 مختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل الصحة والسبمة المهنٌة وحماٌة بٌئة العمل -

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوي الوورة على المستوى العربً -

 ممثلو عوو ما أطراف العمل فً الوول العربٌة األكثر احتٌاياً  -

 

 ية بالتنفيذ : الجهة المعن

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة / ومشق .

  

 مكان وزمان التنفيذ : 

 ( .2018دمشق عام ) 

 التكلفـة الماليـة :

تحززدد تكلفززة المشززاركة فززي الززدورة للمتززدرب الواحززد فززي حينززل بحيزز  تشززمل رسززوم المشززاركة والحقيبززة 

 المطار.االنتقال من وإل  االقامة والتدريسية وأجور 

¤ ¤ ¤ 

 ( .  2018/    34رقـم البرنامـج :    ) د /     

  وورة تورٌبٌة حول" حماٌة أماكا العمل ما الحرائق "اسـم البرنامـج : 

 . قومً -نوي البرنامـج : 

 أهواف البرنامـج : 

 تحوٌو مصاور الخطورة الكامنة المسببة للحرائق فً بٌئة العمل -1

التطوٌر المعرفً ورفع القورات ال روٌة للحو ما أخطار الحرٌق والتعرف على سبل وقاٌة العامل  -2

 والمنشؤة ما خطر الحرٌق.

 المحاور الرئٌسٌة: 

 مصاور الخطورة الكامنة المسببة للحرائق فً بٌئة العمل.-1

 افحتٌاطات الوايب اتباعها للوقاٌة ما الحرٌق وحماٌة العمال.-2

 مببس ومعوات الوقاٌة ال روٌة المناسبة لمكافحة الحرٌق. -3       
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 أسالٌب السٌطرة والتحكم ،وافشتراطات النوعٌة فختٌار أنظمة اإلط اء. -4       

 اإلنقا  واإلخبء -خطط الطوارق  -5       

 أسـلوب التن ٌ  : 

براء عرب متخصصرٌا عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضما المحاور الرئٌسـٌة للنووة ما قبل خ -1

 فً ه ا الميال 

 إوارة يلسات نقاش وحوار تتناول المواضٌع المطروحة. – 2

 إيراء تقٌٌم للمشاركٌا فً ختام الوورة ٌمنحوا بمويبه شهاوات تورٌب -3

 اليهات المسـت ٌوة : 

 مختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل حماٌة بٌئة العمل -

 وضوي الوورة على المستوى العربًمختلف المإسسات والشركات المهتمة بم -

 ممثلو عوو ما أطراف العمل فً الوول العربٌة األكثر احتٌاياً  -

 

 اليهة المعنٌة بالتن ٌ  : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة بومشق . -

 مكاا وزماا التن ٌــ  :  

 2018ومشق أو أي وولة عربٌة أخرى، خبل عام -

 التكل ـة المالٌـة : 

تكلفززة المشززاركة فززي الززدورة للمتززدرب الواحززد فززي حينززل بحيزز  تشززمل رسززوم المشززاركة والحقيبززة  تحززدد

 التدريسية وأجور االقامة واالنتقال من وإل  المطار.

¤ ¤ ¤ 

 

 ( .  2018/    35رقـم البرنامـج :    ) د /     

 اسـم البرنامـج : 

 دورة تدريبية حول )معدات الحماية الشخصية(  

 نوع البرنامـج : 

 قومً .  -

 أهداف البرنامـج : 

تعزٌز المعرفة المتصلة بمعوات الحماٌة الشخصٌة والمتطلبات العامة فختٌارها والتورٌب على استخوامها 

 بطرٌقة مبئمة وصحٌحة
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 المحاور الرئيسـية : 

 إَٔاع يؼذاث انحًبٚت انشخ ٛت -1

 معوات الحماٌة التن سٌة -

 خصٌةألبسة الوقاٌة الش -

 معوات حماٌة الرأس والسمع والعٌوا -

 انًخطهببث انؼبيت -2

 افختٌار -

 الصٌانة -

 التورٌب -

 افستخوام -

 يسؤٔنٛبث صبحب انؼًم ٔانؼًبل  -3

 أسـلوب التنفيذ : 

عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضرما المحراور الرئٌسرـٌة للنرووة مرا قبرل خبرراء عررب باختصاصرات  -
 مختل ة . 

 نقاش حول المواضٌع المطروحةإوارة يلسات  -

 تورٌبإيراء تقٌٌم للمشاركٌا فً ختام الوورة ٌمنحوا بمويبه شهاوات  -

 : الجهات المسـتفيدة : 

 حماٌة بٌئة العملالصحة والسبمة المهنٌة ومختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل  -

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوي الوورة على المستوى العربً -

 ثلو عوو ما أطراف العمل فً الوول العربٌة األكثر احتٌاياً مم -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة / ومشق . 

 

 مكان وزمان التنفيذ : 

 ( .2018دمشق أو أية دولة عربية أخرى، خالل عام ) 

 التكلفـة الماليـة :

للمتززدرب الواحززد فززي حينززل بحيزز  تشززمل رسززوم المشززاركة والحقيبززة تحززدد تكلفززة المشززاركة فززي الززدورة 

 التدريسية وأجور االقامة واالنتقال من وإل  المطار.

¤ ¤ ¤ 
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 ( .  2018/    36رقـم البرنامـج :    ) د /     

  وورة تورٌبٌة حول" ت تٌش الصحة والسبمة المهنٌة " اسـم البرنامـج :

 . قومً -:  نوع البرنامـج

 أهداف البرنامـج : 

وٌة فً تشخٌش افحتٌايات ووضع المقترحات والحلول التطوٌر المعرفً وتحسٌا المهارات ال ر -1

   لتعزٌز أنظمة ت تٌش الصحة والسبمة المهنٌة فً الوول العربٌة.

اكتساب القورة على التخطٌط السلٌم إلحواث تغٌٌرات فً أنظمة ت تٌش بٌئرة العمرل علرى المسرتوى -2 

 التشرٌعً والعملً والمإسساتً فً الوول العربٌة.

 اكتساب القورة على اختٌار المنشآت والمواقع  ات األولوٌة فً عملٌة الت تٌش.-3

 .افطبي على التيارب والممارسات العالمٌة فً ميال ت تٌش الصحة والسبمة المهنٌة -4

 المحاور الرئيسية: 

 وولٌة  ات الصلة بت تٌش الصحة والسبمة المهنٌة.افت اقٌات والمعاٌٌر العربٌة وال -1

 أووات ومنهيٌة زٌارات الت تٌش.-2

 ت تٌش بٌئة العمل الكٌمٌائٌة وال ٌزٌائٌة والهنوسٌة -3

 ت تٌش معوات الوقاٌة ال روٌة )يلسة عملٌة(.  -4

 افتياهات الحوٌثة فً سٌاسات ت تٌش بٌئة العمل. -6

 أسـلوب التنفيذ : 

عررررض ومناقشرررـة أوراق عمرررل تتضرررما المحررراور الرئٌسرررـٌة للررروورة مرررا قبرررل خبرررراء عررررب  -1
 باختصاصات مختل ة . 

 إوارة يلسات نقاش وحوار تتناول المواضٌع المطروحة. – 2

 زٌارة مٌوانٌة لمنشؤة صناعٌة. -3

 تورٌبإيراء تقٌٌم للمشاركٌا فً ختام الوورة ٌمنحوا بمويبه شهاوات  -4 

 مسـتفيدة : الجهات ال

 مختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل الصحة والسبمة المهنٌة وحماٌة بٌئة العمل-1

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوي الوورة على المستوى العربً-2

 ممثلو عوو ما أيهزة ت تٌش بٌئة العمل فً الوول العربٌة األكثر احتٌاياً -3
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة / ومشق . 

 مكان وزمان التنفيذ : 

 ( . 2018دمشق أو أية دولة عربية أخرى، خالل عام ) 

 التكلفـة الماليـة :

تحززدد تكلفززة المشززاركة فززي الززدورة للمتززدرب الواحززد فززي حينززل بحيزز  تشززمل رسززوم المشززاركة والحقيبززة 

 ل من وإل  المطار.التدريسية وأجور االقامة واالنتقا

¤ ¤ ¤ 

  ( 2018/   37) د /      رقـم البرنامـج :  

 اسـم البرنامـج :

  وورة تورٌبٌة حول" الصحة والسبمة المهنٌة فً مواقع التشٌٌو والبناء" 

 . قومً -نوي البرنامـج : 

 أهواف البرنامـج : 

   إوارة الصحة والسبمة المهنٌة فً مواقع التشٌٌو والبناء. تطوٌر المعرفة المتصلة بنظم  -1

 التعرف على مصاور الخطورة الرئٌسٌة فً ه ا القطاي وتوابٌر السٌطرة البزمة.-2

نقل وتباول المعلومرات وأفضرل الممارسرات فرً إوارة الصرحة والسربمة المهنٌرة فرً قطراي التشرٌٌو -3

 والبناء.

 المحاور الرئٌسٌة: 

 افشتراطات والمباوق العامة للصحة والسبمة المهنٌة فً قطاي البناء. -1

 التزامات ووايبات صاحب العمل والعامل والمقاول والمتعاقو بالباطا....-2

 المخاطر النوعٌة ومصاور الخطورة فً مواقع التشٌٌو والبناء: -3

 فٌزٌائٌة، هنوسٌة، كٌمٌائٌة، أور ونومٌة -

 لمهنٌة فً ورش البناء الصغٌرة. الصحة والسبمة ا -4

 توابٌر الوقاٌة واإلسعافات األولٌة )يلسة عملٌة(.  -5

 أسـلوب التن ٌ  : 

عرض ومناقشـة أوراق عمل تتضما المحراور الرئٌسرـٌة للروورة مرا قبرل خبرراء عررب باختصاصرات  -
 مختل ة . 

 إوارة يلسات نقاش حول المواضٌع المطروحة -

 ٌا فً ختام الوورة ٌمنحوا بمويبه شهاوات تورٌبإيراء تقٌٌم للمشارك -



 

 
 8102خطة منظمة العمل العربية                                                                              8102خطة منظمة العمل العربية  

 

031 

 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 اليهات المسـت ٌوة : 

 مختلف المعنٌٌا والمهتمٌا بمسائل الصحة والسبمة وحماٌة بٌئة العمل -

 مختلف المإسسات والشركات المهتمة بموضوي الوورة على المستوى العربً -

 ممثلو عوو ما أطراف العمل فً الوول العربٌة األكثر احتٌاياً  -

 

 اليهة المعنٌة بالتن ٌ  : 

 المعهو العربً للصحة والسبمة المهنٌة بومشق .  -

 مكاا وزماا التن ٌــ  : 

 2018ومشق أو أي وولة عربٌة أخرى خبل عام -                        

 التكل ـة المالٌـة : 

تحززدد تكلفززة المشززاركة فززي الززدورة للمتززدرب الواحززد فززي حينززل بحيزز  تشززمل رسززوم المشززاركة والحقيبززة 

 االنتقال من وإل  المطار.االقامة التدريسية وأجور 
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 

 

 

 المحور األول 

 الحماية االجتماعية وعالقات العمل

 

 ـ المركز العرب  للتؤمينات االجتماعية    ج

 الخرطوم  

 8102عام 
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 انخكهفت ببنذٔالس 2118األَشطت 

 -انشبغ األٔل:

 يحٕس انخأيُٛبث اإلخخًبػٛت:

 دٔساث حذسٚبٛت أسبسٛت لطشٚت فٙ َظى انخأيُٛبث اإلخخًبػٛت

 

 

11.111 

 6.111 يُخذٖ انخأيٍٛ اإلخخًبػٙ-

 -انشبغ انثبَٙ:

 انحهمت انمطشٚت حٕل:

 اإلخخًبػٙ نهًشأةدٔس انخأيٍٛ اإلخخًبػٙ فٙ انخًكٍٛ   

 

 

13.111 

 يدبل انذساسبث:

 لٕيٙ -بنذٔل انؼشبٛتدساست ػٍ حأيٍٛ األيٕيت فٛ -

 

6.111 

 

 يدبل اإلػالو ٔانُشش:

 لٕيٙ -و  2118انؼبو  يدهت انشسبنت انؼذد األٔل فٙ

 

5.111 

 -انشبغ انثبنث:

 يؤحًش انضًبٌ اإلخخًبػٙ

 

25.111 

 

  دٔسة حذسٚبٛت حخ  ٛت لطشّٚ فٙ يدبل انخأيُٛبث اإلخخًبػٛت

11.111 

  لٕيٙ -يدهت انخأيُٛبث اإلخخًبػٛت انًحكًت )أكبدًٚٛت(

11.111 

 -انشبغ انشابغ:

ٔأثشْب ػهٙ َظى انضًبٌ  انخغٛشاث انسٛبسٛتانحهمت انمٕيٛت حٕل: 

 اإلخخًبػٙ

 

 

25.111 

 

 -اإلخخًبػٛت )ًَٕرج اسخششبد٘(إػذاد ًَٕرج حششٚؼٙ ػشبٙ نهخأيُٛبث 

 لٕيٙ

6.111 

 5.111 لٕيٙ -و2118يدهت انشسبنت انؼذد انثبَٙ فٙ انؼبو 

 -يدبل انخٕثٛك ٔانًؼهٕيبث:

 لٕيٙ -يششٔع يسخًش -انشبكت انؼشبٛت نًؼهٕيبث انخأيُٛبث اإلخخًبػٛت

 

5.111 

 5.111 لٕيٙ -يششٔع يسخًش -دػى ٔحطٕٚش انًكخبت

 4.111 لٕيٙ -يششٔع يسخًش -ػهٙ اإلَخشَجححذٚث يٕلغ انًشكز 

 11.111 لٕيٙ -يششٔع يسخًش-انخؼشٚب ٔانخشخًت

 انخؼبٌٔ انفُٙ:

يشبسكبث انًشكز انؼشبٙ نهخأيُٛبث اإلخخًبػٛت فٙ أَشطت ٔ ُٛت ػشبٛت 

 ٔدٔنٛت

 

 

11.111 

 155.111 اندًهت
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثان 

 التنمية البشرية والتشغيل

 

 ـ إدارة التنمية البشرية والتشغيل   أ

 8102عام 
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 انًٕضٕع و

 إ الق انخمشٚش انؼشبٗ انسبدس حٕل : " انخشغٛم ٔانبطبنت فٗ انٕ ٍ انؼشبٗ "  .1

ٔسشت لطشٚت حٕل "حطٕٚش  انخ ُٛف انًُٓٙ انٕ ُٙ ٔفك  انخ ُٛف انؼشبٙ نهًٍٓ   .2

2118." 

انٕ ُٙ ٔفك  انخ ُٛف انؼشبٙ نهًٍٓ ٔسشت لطشٚت حٕل "حطٕٚش  انخ ُٛف انًُٓٙ   .3

2118." 

ٔسشت لطشٚت حٕل "حطٕٚش  انخ ُٛف انًُٓٙ انٕ ُٙ ٔفك  انخ ُٛف انؼشبٙ نهًٍٓ   .4

2118." 

 " يؤحًش دٔنٙ حٕل انًسخدذاث فٙ يدبل انٓدشة "  .5

ٔسشت ػًم حذسٚبٛت لٕيٛت  بشأٌ حطبٛك بشَبيح انشٚبد٘ " دػى ٔحًُٛت انًششٔػبث   .6

 ان غٛشة .

 انًُخذٖ انؼشبٙ انثبَٙ حٕل " انخذسٚب انخمُٙ ٔانًُٓٙ ٔاحخٛبخبث سٕق انؼًم"  .7

 َذٔة لٕيٛت حٕل " ٔالغ ٔآفبق اإلَخبخٛت فٙ انبهذاٌ انؼشبٛت "   .8

 انًُخذٖ انؼشبٗ انثبنث حٕل " انخًُٛت ٔانخشغٛم "  .9

 . مشروي مستمر" افستخوام العملً للتصنٌف العربً المعٌاري للمها" برنامج  .11
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 (  2018/    54رقم النشاط :  ) ت.ب /    

 اسم النشاط :

 إطالق التقرير العرب  السادس حول : " التشغيل والبطالة ف  الوطن العرب  " -

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 مبررات النشاط :

مرا حٌرث إعرواو المحراور والتبوٌرب  2017استكمال اليهوو إلتمام التقرٌر ال ى بوأ إعرواوه عرام  -

 والصٌا ة والمرايعة النهائٌة والطباعة .

 أهداف النشاط :

مرايعررة البٌانررات واإلحصرراءات الررواروة لمحرراور التقررارٌر بشررؤا ٌمكررا  وى افختصرراش  -

 الحصول على معلومات وقٌقة وموثقة .

 اعتماو أبواب تغطً كافة القضاٌا التً تهم التشغٌل والبطالة فً األقطار العربٌة . -

 ا التقرٌر مريعٌة للخبراء والباحثٌا والمهتمٌا بقضاٌا التشغٌل العمل على أا ٌكو -

 أسلوب التنفيذ :

 .  2017ايتماي للخبراء المختصٌا ال ٌا تم تكل هم إلعواو التقرٌر خبل عام  -

 افت اق على مسووة التقرٌر والصٌغة النهائٌة تحت إشراف منظمة العمل العربٌة .  -

 مرايعة التقرٌر وتقٌمٌه وطباعته وتوزٌعه على أطراف اإلنتاج الثبثة .   -

 مكان وموعد التنفيذ :

 . 2018خبل عام  –إحوى األقطار العربٌة  -

 الجهات المستفيدة :

 أطراف اإلنتاج الثبثة فى األقطار العربٌة . -

 مل .الباحثٌا والخبراء المهتمٌا بقضاٌا التشغٌل والبطالة والباحثٌا عا ع -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 إوارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل . -

 التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر أمرٌكى  30.000 -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

  2018/   55رقم النشاط  :   ت . ب /    

 اسم النشاط  : 

 2008ورشة قطرية حول "تطوير  التصنيف المهني الزوطني وفزق  التصزنيف العربزي للمهزن  -

." 

 :نوع النشاط 

 قطري . -

 مبررات النشاط : 

ٌؤتً تن ٌ  ه ا النشاط ما خبل تن ٌ  البرنرامج المتكامرل لروعم التشرغٌل والحرو مرا البطالرة فرً الروول 

لٌواكرررب  2008العربٌرررة وخاصرررة فٌمرررا ٌتعلرررق بتطررروٌر وتحررروٌث التصرررنٌف العربرررً المعٌررراري للمهرررا 

وترروفٌر معلومررات وإحصرراءات وقٌقررة تسرراعو التطررورات التكنولويٌررة المتسررارعة التررً ٌمررر بهررا العررالم ، 

 متخ ي القرار لوضع السٌاسات والخطط التنموٌة الهاوفة لتوفٌر فرش عمل للحو ما مشكلة البطالة .

 أهداف النشاط :

 واستخواماته . 2008التصنٌف العربً المعٌاري للمها  -

 . 2008أويه افختبف بٌا التصنٌف الوطنً والتصنٌف العربً المعٌاري للمها  -

 المعوقات والصعوبات التى توايه تطبٌق التصنٌف العربً المعٌاري للمها . -

حث الوول العربٌة على إنشاء وحوات إوارٌة لمتابعة تطبٌقات التصنٌف العربً المعٌاري للمهرا  -

. 

 تباول الخبرات والتيارب بٌا المشاركٌا . -

 مكان وموعد التنفيذ :

 . 2018ول لعام إحوى الوول العربٌة خبل الربع األ -

 الجهات المستفيدة :

 إحوى الوول العربٌة  .

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 إوارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل . -

 التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر  20.000 -

¤ ¤ ¤ 



 

 
 8102خطة منظمة العمل العربية                                                                              8102خطة منظمة العمل العربية  

 

036 
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

  2018/   56رقم النشاط  :   ت . ب /    

 اسم النشاط  : 

 2008الزوطني وفزق  التصزنيف العربزي للمهزن ورشة قطرية حول "تطوير  التصنيف المهني  -

." 

 نوع النشاط :

 قطري . -

 مبررات النشاط : 

ٌؤتً تن ٌ  ه ا النشاط ما خبل تن ٌ  البرنرامج المتكامرل لروعم التشرغٌل والحرو مرا البطالرة فرً الروول 

لٌواكرررب  2008العربٌرررة وخاصرررة فٌمرررا ٌتعلرررق بتطررروٌر وتحررروٌث التصرررنٌف العربرررً المعٌررراري للمهرررا 

التطررورات التكنولويٌررة المتسررارعة التررً ٌمررر بهررا العررالم ، وترروفٌر معلومررات وإحصرراءات وقٌقررة تسرراعو 

 متخ ي القرار لوضع السٌاسات والخطط التنموٌة الهاوفة لتوفٌر فرش عمل للحو ما مشكلة البطالة .

 أهداف النشاط :

 واستخواماته . 2008التصنٌف العربً المعٌاري للمها  -

 . 2008بٌا التصنٌف الوطنً والتصنٌف العربً المعٌاري للمها  أويه افختبف -

 المعوقات والصعوبات التى توايه تطبٌق التصنٌف العربً المعٌاري للمها . -

حث الوول العربٌة على إنشاء وحوات إوارٌة لمتابعة تطبٌقات التصنٌف العربً المعٌاري للمهرا  -

. 

 تباول الخبرات والتيارب بٌا المشاركٌا . -

 مكان وموعد التنفيذ :

 . 2018إحوى الوول العربٌة خبل الربع الثانً لعام  -

 الجهات المستفيدة :

 إحوى الوول العربٌة  .

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 إوارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل . -

 التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر  20.000 -

¤ ¤ ¤ 



 

 
 8102خطة منظمة العمل العربية                                                                              8102خطة منظمة العمل العربية  

 

037 
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  2018/   57رقم النشاط  :   ت . ب /    

 اسم النشاط  : 

 2008ورشة قطرية حول "تطوير  التصنيف المهني الزوطني وفزق  التصزنيف العربزي للمهزن  -

." 

 نوع النشاط :

 قطري . -

 مبررات النشاط : 

ٌؤتً تن ٌ  ه ا النشاط ما خبل تن ٌ  البرنرامج المتكامرل لروعم التشرغٌل والحرو مرا البطالرة فرً الروول 

لٌواكرررب  2008وتحررروٌث التصرررنٌف العربرررً المعٌررراري للمهرررا العربٌرررة وخاصرررة فٌمرررا ٌتعلرررق بتطررروٌر 

التطررورات التكنولويٌررة المتسررارعة التررً ٌمررر بهررا العررالم ، وترروفٌر معلومررات وإحصرراءات وقٌقررة تسرراعو 

 متخ ي القرار لوضع السٌاسات والخطط التنموٌة الهاوفة لتوفٌر فرش عمل للحو ما مشكلة البطالة .

 أهداف النشاط :

 واستخواماته . 2008العربً المعٌاري للمها التصنٌف  -

 . 2008أويه افختبف بٌا التصنٌف الوطنً والتصنٌف العربً المعٌاري للمها  -

 المعوقات والصعوبات التى توايه تطبٌق التصنٌف العربً المعٌاري للمها . -

اري للمهرا حث الوول العربٌة على إنشاء وحوات إوارٌة لمتابعة تطبٌقات التصنٌف العربً المعٌ -

. 

 تباول الخبرات والتيارب بٌا المشاركٌا . -

 مكان وموعد التنفيذ :

 . 2018إحوى الوول العربٌة خبل الربع الثالث لعام  -

 الجهات المستفيدة :

 إحوى الوول العربٌة  .

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 إوارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل . -

 التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر  20.000 -

¤ ¤ ¤ 
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 2018/   58رقم النشاط  :   ت . ب /   

 " مإتمر وولً حول المستيوات فً ميال الهيرة " اسم النشاط :

 مبررات النشاط :

تزاٌو الوعً بالصبت الوثٌقة التً تربط بٌا التنمٌة والهيرة لما تمثله الهيرة ما ركٌزة مهمة 

للتعاوا العربً واإلقلٌمً والوولً لتحقٌق تنمٌة اقتصاوٌة وايتماعٌة واستخوام أمثل للموارو البشرٌة ، 

خبل وراسة التحوٌات التً فقو ارتؤت منظمة العمل العربٌة أٌبء المزٌو ما افهتمام به ه القضٌة ما 

توايهها المنطقة العربٌة والتعرف على المستيوات واألنماط وافتياهات اليوٌوة المتعلقة بالهيرة 

والتنقل ، وتقوٌم الحلول المناسبة لتعزٌز القورات الحالٌة لمختلف اليهات والهٌئات العربٌة  ات العبقة 

اليهوو العالمٌة بشؤا الهيرة والتنقل وإوماج البشر فً  وتحسٌا التعامل مع تٌارات الهيرة ، ومتابعة

 تٌارات التباول السلعً والخومً والمالً ويهوو التنمٌة قطرٌاً وعربٌاً ووولٌاً ،

 أهداف النشاط :

متابعررة تٌررارات الهيرررة والتنقررل العربٌررة والتعرررف علررى األنمرراط وافتياهررات اليوٌرروة التررً  -1

 طرأت علٌها .

ر برٌا كافرة األطرراف  ات العبقرة فرً وول اإلرسرال وافسرتقبال ووول تواصل وتيوو الحوا -2

العبور كآلٌة فعالة إلوارة يٌوة لتٌرارات الهيررة وتعزٌرز وتعظرٌم فوائرواها لكافرة األطرراف ، 

 والحو ما تواعٌاتها السلبٌة وتعزٌز حقوق ووايبات المهايرٌا.  

بور وافسرتقبال وفرق روح المسرئولٌة افت اق على رإٌة مشتركة ما قبل بلواا افرسال والع -3

وافلتررزام بررالمواثٌق وافت اقٌررات الوولٌررة لموايهررة الهيرررة  ٌررر النظامٌررة موايهررة واقعٌررة 

 ومعالية أسبابها .

العمررل علررى ت عٌررل افت اقٌررات الثنائٌررة واليماعٌررة المبرمررة والمعنٌررة بتنقررل األٌرروي العاملررة ،  -4

ت وأهواف وول افستقبال واإلرسال معاً بما فً  ل  وإبرام ات اقٌات يوٌوة تستيٌب فحتٌايا

 الوول حوٌثة افستقبال للهيرة . 

وعم السٌاسات التنموٌة لترشٌو هيرة الك اءات مرا البلرواا العربٌرة وفرق مبراوق مت رق علٌهرا  -5

لبلررورة الشررراكة وتعزٌررز التعرراوا والعمررل علررى إٌيرراو صررٌغ وات اقٌررات تمكررا مررا افسررت اوة 

 ك اءات المهايرة لصالح بلواا افستقبال واإلرسال  .المشتركة ما ال

موايهة الحركات والممارسات المعاوٌة للمهايرٌا والمغ ٌة للعنصرٌة على مستوى اإلعبم  -6

والحٌاة الٌومٌة مرا خربل نشرر أوسرع لثقافرة الحروار واحتررام حقروق األنسراا والتؤكٌرو علرى 

برراإلعبم وإعرراوة افعتبررار لررتووار التنموٌررة تطبٌررق القررانوا وتصررحٌح الصررورة المغلوطررة 

 والحضارٌة للهيرة .

المتابعررة والمسرراهمة بلٌيابٌررة فررً اليهرروو الوولٌررة لتحسررٌا ظررروف التنقررل والهيرررة وتطرروٌر  -7

 استثمار عوائوها لصالح التنمٌة .

قمرة وراسة اآللٌات العملٌة لتٌسٌر الهيرة والتنقرل للعمالرة العربٌرة فرً إطرار تن ٌر  قررارات ال -8

 العربٌة افقتصاوٌة وافيتماعٌة والتنموٌة .
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 الجهات المشاركة  :

 ممثلً أطراف اإلنتاج الثبثة المعنٌٌا بلوارات الهيرة والتنقل . -1

 ممثلً الوزارات العربٌة  األخرى  ات العبقة بقضاٌا الهيرة . -2

 ممثل عا اإلوارات  ات الصلة فً األمانة العامة ليامعة الوول العربٌة . -3

ممثل المكتب التن ٌ ي لميلس وزراء العمل والشرئوا افيتماعٌرة بروول ميلرس التعراوا  -4

 لوول الخلٌج العربٌة .

 ممثل افتحاو العام لغرف التيارة والصناعة والزراعة فً الببو العربٌة . -5

 ممثل افتحاو الوولً لنقابات العمال العرب . -6

 والوولٌة  ات العبقة .ممثلً المإسسات والمنظمات العربٌة واإلقلٌمٌة  -7

بالتعاوا مع المنظمة  2018ٌن   ه ا المإتمر بالقاهرة لموة ثبثة أٌام فً عام  مكان وزمان التنفيذ :

 الوولٌة للهيرة .

 ووفر  مناص ة مع المنظمة الوولٌة للهيرة  . 70 000 التكلفة المالية :

¤ ¤ ¤ 

 2018/   59رقم النشاط  :   ت . ب /    

ورشة عمل تورٌبٌة قومٌة  بشؤا تطبٌق برنامج الرٌاوي " وعم وتنمٌة المشروعات  ط :اسم النشا

 الصغٌرة .

ٌؤتً تن ٌ  ه ه الورشة التورٌبٌة فً إطار تن ٌ  قرارات القمم افقتصاوٌة وافيتماعٌة  مبررات النشاط :

والتنموٌة بشؤا تن ٌ  البرنامج المتكامل للتشغٌل والحو ما البطالة وخاصة المشروي 

 المتعلق بوعم القورات فً ميال إنشاء وتطوٌر المنشآت الصغٌرة والمتوسطة .

 أهداف النشاط :

 افقتصاو الوطنً ووعم السلم افيتماعً عبر  رس ثقافة المباورة وتشيٌعها وتنمٌتها .تعزٌز  -1

وعررم قررورات اليهررات الحكومٌررة والشررركاء افيتمرراعٌٌا لخلررق فرررش العمررل والحررو مررا مشرركلة  -2

 البطالة .

 وعم قورات موربً رواو األعمال ورفع ك اءتهم فً تقٌٌم تحصٌل المتوربٌا . -3

ة واليهات الواعمة لها على المستوى الوطنً لتعظرٌم وورهرا فرً التنمٌرة تشبٌ  المنشآت الصغٌر -4

 افقتصاوٌة وافيتماعٌة .

 الجهات المستفيدة :

 اليهات الحكومٌة ) وزارات العمل / التورٌب / الصناعة ( . -

 موربً رواو األعمال والهٌئات التورٌبٌة . -

 العمال ( . اتحاوات –الشركاء افيتماعٌٌا ) منظمات أصحاب األعمال  -

 رواو األعمال ما أصحاب المنشآت الصغٌرة . -

 –تن   ه ه الورشة بالتعاوا مع المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة بطرابلس  مكان وزمان التنفيذ :

أٌام عمل فً إحوى الوول العربٌة  5ولموة  2018لٌبٌا خبل الربع األول ما عام 

 التً تقع فً شمال أفرٌقٌا .
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 ووفر مناص ة . 70 000 المالية : التكلفة

¤ ¤ ¤ 

 2018/   60رقم النشاط  :   ت . ب /    

 المنتوى العربً الثانً حول " التورٌب التقنً والمهنً واحتٌايات سوق العمل" اسم النشاط :

ٌؤتً تن ٌ  ه ا المنتوى فً إطار عقو سلسرلة وورٌرة مرا المنتروٌات الترً تتبناهرا منظمرة  مبررات النشاط :

العمل العربٌة للحو ما ظاهرة ال قر والبطالة فً الروطا العربرً حٌرث عقرو المنتروى 

األول للترورٌب التقنررً والمهنرً واحتٌايررات سروق العمررل فرً الرروول العربٌرة برعاٌررة 

ٌا المل  عبرو   برا عبرو العزٌرز رحمره   بموٌنرة كرٌمة ما خاوم الحرمٌا الشرٌ 

وخررج عنره عروو مرا التوصرٌات أهمهرا إصروار اإلسرتراتٌيٌة  2010الرٌراض عرام 

العربٌررة للتررورٌب التقنررً والمهنررً وإنشرراء رابطررة عربٌررة للمعنٌررٌا بالتررورٌب التقنررً 

 والمهنً .

 أهداف النشاط :

المنترروى العربررً األول للتررورٌب التقنررً متابعررة إعرربا الرٌرراض والتوصررٌات الصرراورة عررا  -1

 . 2010والمهنً واحتٌايات سوق العمل فً الوول العربٌة " الرٌاض / 

التعرف على واقع وآفاق منظومة التعلٌم والتورٌب التقنً والمهنً فً ظل المتغٌرات الحالٌة  -2

. 

 الوول العربٌة .التحوٌات التً توايه تطوٌر منظومة التعلٌم والتورٌب التقنً والمهنً فً  -3

 الوقوف على وور القطاي الخاش فً تطوٌر سٌاسات وبرامج التورٌب التقنً والمهنً . -4

 التورٌب اإللكترونً عا بعو وووره فً الحو ما مشكلة البطالة . -5

 تباول التيارب والخبرات فٌما بٌا المعنٌٌا . -6

اوا مع + معهو اليزائر + معهو سورٌا + إوارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل بالتع بالتن ٌ  : اليهة المعنٌة 

 إوارة التعاوا الوولى 

 أٌام عمل 3فً إحوى الوول العربٌة ولموة  2018تن   خبل الربع األول ما عام  مكان وزمان التنفيذ :

 ووفر . 50 000 التكلفة المالية :

¤ ¤ ¤ 

 2018/   61رقم النشاط  :   ت . ب /   

 نووة قومٌة حول " واقع وآفاق اإلنتايٌة فً البلواا العربٌة " . اسم النشاط :

تعتبر اإلنتايٌة عامل حاسماً وحاكماً للنمو افقتصاوي الحقٌقً والتقوم افيتماعً  مبررات النشاط :

وتحسٌا مستوى المعٌشة وتعتبر اإلنتايٌة مقٌاساً لموى تمتع منتيات الوول بالقورة 

ما العوامل التً تتحكم فً تحسٌا اإلنتايٌة مثل التكنولويٌا التنافسٌة فهنا  العوٌو 

والمعوات والعنصر البشرى والمواو الخام وطرق العمل واألسالٌب اإلوارٌة . 

ونظراً ألا تنمٌة الموارو البشرٌة ما أهم عوامل ارت اي اإلنتايٌة حٌث تعتبر عملٌة 
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اليوٌوة والخبقة تم إوراج ه ا  مستمرة لإلبواعات المعرفٌة وتوفقاً مستوٌماً لتفكار

 النشاط ضما خطة عمل المنظمة .

 أهداف النشاط :

 التعرف على م هوم اإلنتايٌة والعبقة بٌنها و بٌا التنافسٌة . -1

 التعرف على أسالٌب وولٌة وإقلٌمٌة لربط األيور باإلنتايٌة . -2

 وور التورٌب المهنً فً افرتقاء بالقورة اإلنتايٌة . -3

 بالقورة اإلنتايٌة فً التنمٌة الشاملة . وور افرتقاء -4

 التعرف على وور الموارو البشرٌة فً افرتقاء بالمٌزة التنافسٌة . -5

 التعرف على التحوٌات والعقبات التً توايه تحسٌا اإلنتايٌة . -6

 تكنولويٌا المعلومات وافتصافت ووورها فً تعزٌز اإلنتايٌة . -7

 إلنتايٌة فً الوول العربٌة .صٌا ة إستراتٌيٌة عربٌة لرفع معوفت ا -8

: إوارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل بالتعاوا مع المعهو العربى للثقافة العمالٌة  الجهات المعنية بالتنفيذ

 وبحوث العمل . 

 الجهات المستفيدة :

 أطراف العملٌة اإلنتايٌة فً الوطا العربً . -

 لموة ثبثة أٌام عمل . 2018إحوى الوول العربٌة خبل النصف الثانً ما عام  مكان وزمان التنفيذ :

 ووفر . 30 000 التكلفة المالية :

¤ ¤ ¤ 

 2018/   62رقم النشاط  :   ت . ب /   

 المنتدى العربي الثال  حول } التنمية والتشغيل {. اسم النشاط:

 نوع النشاط: 

 قومً.

 المبررات:

وتن ٌ ا لقرارات القمم افقتصاوٌة والتنموٌة  منظمة العمل العربٌةٌؤتً فً إطار تن ٌ  خطة عمل 

وافيتماعٌة بشؤا البرنامج المتكامل لوعم التشغٌل والحو ما البطالة فً الوول العربٌة والستة مشارٌع 

 شغٌل".المنبثقة عنه، واستكماف للمإتمر العربً األول والثانً حول "التنمٌة والت

 األهداف: 

 فقط تقف ف والميزى المنتج العمل فرش ما المزٌو وتوفٌر التشغٌل تنمٌة يهوو أا على التؤكٌو -1
 النمو معوفت رفع على إٌيابٌة تؤثٌرات لها تكوا بل للعامل الوخل تؤمٌا مستوى عنو

 تح ٌز على ٌساعو مما افستهب  مستوى الواخلٌوتحسٌا الطلب تحرٌ  خبل ما افقتصاوي
 التنمٌة . فً القاومة األيٌال حقوق وضماا اإلنتاج لطاقات األمثل التوظٌف وإعاوة افستثمار
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فً وعم مإسسات التعلٌم والتورٌب وتطوٌر براميها وفق احتٌايات  الخاش القطاي تعظٌم وور -2
 وإعاوة والتقنً المهنً والتورٌب التعلٌم ميافتفً  افستثمار ما مزٌو على . سوق العمل
 خبل ما المنشآت واستوامة لتطوٌر أساسٌة ركٌزة الميافت ه ه باعتبار الخومة أثناء التؤهٌل
 والتكنولويٌة . العلمٌة والتطورات المستيوات مع التكٌف على القاورة الماهرة العمالة توافر

تقلٌل تطوٌر نظم سوق العمل إلتاحة ال رش لمزٌو ما تشغٌل الشباب والمرأة والمتعلمٌا و -3
 معوفت البطالة.

مرايعة برامج الموائمة بٌا مخريات التعلٌم والتورٌب واحتٌايات التنمٌة وابراز الممارسات  -4
 النايحة. 

 والتقنً المهنً والتورٌب التعلٌم ميافتفً  افستثمار ما مزٌو على الخاش القطاي تشيٌع -5
 ما المنشآت واستوامة لتطوٌر أساسٌة ركٌزة الميافت ه ه باعتبار الخومة أثناء التؤهٌل وإعاوة
 العلمٌة والتطورات المستيوات مع التكٌف على القاورة الماهرة العمالة توافر خبل

 والتكنولويٌة.

التؤكٌو على تمكٌا المنشآت الصغٌرة والمتوسطة ما ناحٌة التموٌل ما الوخول إلى والخروج  -6
 ما األسواق بسهولة وٌسر .

 وتطورها. الميتمعات وحواثة والتقوم النهضة م تاح هً البشرٌة التنمٌة أا على التؤكٌو -7

 الجهات المستفيدة:

 أطراف افنتاج الثبثة فً الوطا العربً.

 مكان وتاريخ التنفيذ:

 أٌام عمل. 3ولموة  2018إحوى الوول العربٌة خبل عام 

 الجهة المعنية بالتنفيذ:

والمراكز  لتنمٌة الموارو البشرٌة فً لٌبٌامركز العربً إوارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل بالتعاوا مع ال

 والمعاهد وكافة إدارات مكتب العمل العرب  . 

 المشاركون:

 وزارت العمل فى الوول العربٌة -
 منظمات أصحاب األعمال فى الوول العربٌة. -
 منظمات العمال فى الوول العربٌة. -
 األمانة العامة ليامعة الوول العربٌة ومنظمات ومإسسات العمل العربى المشتر . -
 منظمات عربٌة ووولٌة. -
 البن  الوولى. -
 وزارات التكوٌا المهنى والتشغٌل. -
 وزارات التربٌة والتعلٌم العالى فى الوول العربٌة. -
 وزارات المالٌة والتخطٌط فى الوول العربٌة. -
 الميالس افقتصاوٌة وافيتماعٌة فى الوول العربٌة. -
 مإسسات التؤمٌنات افيتماعٌة فى الوول العربٌة. -

 التكلفة المالية:

 ووفر أمرٌكً.  50.000 -
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 2018/  63رقم النشاط  :   ت . ب /  

 اسم النشاط :

 برنامج "االستخدام العملي للتصنيف العربي المعياري للمهن" مشروع مستمر .

 

 الجهة المعنية بالتنفيذ  : إدارة التنمية البشرية والتشغيل 

 

 $  ألف دوالر أمريك  90.000التكلفة المالية : 
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 المحور الثان 

 التنمية البشرية والتشغيل

 

 ـ المركز العرب  لتنمية الموارد البشرية  ب
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 8102عام 
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 الموضوع م

 )مشروي مستمر(اإلصوارات والتريمة والطباعة والنشر   .1

 توثٌق التورٌب )مشروي مستمر(  .2

 )مشروي مستمر(وعم وتطوٌر مكتبة المركز  .3

ورشة عمل قومٌة حول المنشآت الصغرى والمتوسطة وموى مساهمتها فًر الحرو مرا   .4

 البطالة. 

وتطروٌر المنشرآت البرنامج افستراتٌيً العربً لوعم القورات فرً ميرال إنشراء   .5

 الصغٌرة والمتوسطة )الرٌاوي(.
ايتماي خبراء البرنامج العربً لوعم القورات فً ميال إنشاء وتطوٌر المنشآت   .6

 الصغٌرة والمتوسطة )الرٌاوي(

ورشة عمل حول تشغٌل المرأة بوول ميلس التعاوا لوول الخلٌج العربٌة )واقع   .7

 وآفاق(.

 ما خبل العقو العربً للتشغٌل.البرنامج العربً لوعم التشغٌل   .8

 وورة تورٌبٌة فً تخطٌط القوى العاملة.  .9

 . TQMوورة تورٌبٌة فً إوارة اليووة الشاملة   .11

 وورة تورٌبٌة فً تخطٌط وتنمٌة الموارو البشرٌة فً المنشآت افقتصاوٌة.   .11

)العوو التقرٌر الووري لمنظمة العمل العربٌة حول التشغٌل فً الوطا العربً   .12

 الثالث(.
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 أوال: المإتمرات والملتقيات وورش العمل واجتماعات الخبراء

 ( 2018   64  /  رقم النشاط:  )ط / 

 اسم النشاط: ورشة عمل قومية حول المنشآت الصغرى والمتوسطة ومدى مساهمتها في الحد من البطالة. 

 ) قومً (.نوع النشاط:  

 أهداف النشاط:

 المنشآت الصغٌرة والمتوسطة الواعم لبقتصاوٌات العربٌة.التعرف على وور  -1

التعرف على واقع وآفاق المنشآت الصغٌرة فرً األقطرار العربٌرة والمعوقرات و الصرعوبات الترً  -2

 توايهها والعمل على وضع حلول عملٌة وتطبٌقٌة لها.

 المنشآت.افست اوة ما التيارب العربٌة والوولٌة الرائوة فً ميال النهوض به ه  -3

 تعزٌز وور المنشآت الصغٌرة والمتوسطة فً تولٌو فرش العمل والحو ما البطالة ومحاربة ال قر. -4

 التعرف على وور الصناوٌق العربٌة ومإسسات التموٌل فً افستيابة لمتطلبات تموٌل ه ه المنشآت. -5

 أسلوب التنفيذ:

 وأهواف الورشة .( أوراق عمل رئٌسة ما خبراء مريعٌٌا لتغطٌة محاور 5تقوٌم ) -1

تقرروٌم تيررارب مررا الصررناوٌق العربٌررة الواعمررة والممولررة وأوراق قطرٌررة تعكررس تيررارب الرروول  -2

 العربٌة والمنظمات المشاركة.

 الجهات المستفيدة:

أطررراف اإلنترراج والمنظمررات المتخصصررة العربٌررة واإلقلٌمٌررة والوولٌررة والصررناوٌق العربٌررة                

 والواعمة للقطاي.

 خبراء/ منظمات متخصصة/ أطراف اإلنتاج/ صناوٌق عربٌة ومإسسات واعمة.المشاركون:  

 

 .المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة الجهة المعنية بالتنفيذ:

 أٌام. 3بالقاهرة أو إحوى الوول العربٌة ولموة  2018ٌحوو خبل شهر أبرٌل   ريخ ومكان التنفيذ:تا 

 $30 000التكلفة المالية:

 $ 10 000$                                     تمويل ذاتي:   20 000مساهمة المركز:  

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/     65رقم النشاط:  )ط / 

البرنامج االستراتيجي العربزي لزدعم القزدرات فزي مجزال إنشزاء وتطزوير المنشزآت الصزغيرة اسم النشاط: 

 والمتوسطة )الريادي(.

 ) قومً (.نوع النشاط:  
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 أهداف النشاط:

 تعزٌز التنمٌة افقتصاوٌة وافيتماعٌة ومحاربة ال قر والحو ما البطالة عبر تشيٌع ثقافة المباورة. -1

 تعظٌم وور المنشآت الصغٌرة فً افقتصاو الوطنً عبر تنمٌة قوراتها فً خلق فرش العمل. -2

عبرر الموقرع اإللكترونرً وعم تورٌب الرٌاوٌٌا عبر إعواو مواو تورٌبٌة متعووة الوسائط ونشررها  -3

 على اإلنترنت.

 تورٌب موربً الرٌاوٌٌا وتؤهٌلهم وترخٌصهم. -4

 وعم قورات تخطٌط التشغٌل وتورٌب مخططً التشغٌل وتشيٌع مشاركة المرأة. -5

 أسلوب التنفيذ:

 .إعواو وطباعة حزم تورٌبٌة تستهوف الرٌاوٌٌا والموربٌا وموربً الموربٌا ومخططً التشغٌل -

 برامج تورٌبٌة لتغطٌة الك اٌات الرٌاوٌة فً ميال المنشآت الصغٌرة والمتوسطة.تطوٌر مناهج  -

 تورٌب الموربٌا وموربً الموربٌا فً الوول العربٌة وترخٌصهم. -

 الجهات المستفيدة:

 وزارات العمل والتورٌب والصناعة فً الوول العربٌة. -

 موربً الرٌاوٌٌا والهٌئات التورٌبٌة ومنظمات وعم الرٌاوٌٌا. -

 الشركاء افيتماعٌٌا/ أصحاب العمل والعمال/ أفراو/ اليهات الوطنٌة واإلقلٌمٌة والوولٌة. -

 الرٌاوٌٌا ومسئولً تخطٌط التشغٌل ووعم القطاي الخاش وموربً الرٌاوٌٌا فً الوول العربٌة.المشاركون:  

 مإسسات ومنظمات وصناوٌق تموٌل ويهات مانحة عربٌة ووولٌة.                

 

 المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة    الجهة المعنية بالتنفيذ:

 مشروي مستمر لكافة الوول العربٌة.  تاريخ ومكان التنفيذ:

 

 تموٌل خاريً.   $144 000التكلفة المالية:

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018 / 66رقم النشاط: )ط / 

 

مجززال إنشززاء وتطززوير المنشززآت الصززغيرة اسززم النشززاط: اجتمززاع خبززراء البرنززامج العربززي لززدعم القززدرات فززي 

 والمتوسطة )الريادي( .

 ) قومً (.نوع النشاط:   

 

 أهداف النشاط:

 متابعة الخطة التن ٌ ٌة للبرنامج.  -1

 التواصل مع اليهات المانحة ما المنظمات العربٌة والوولٌة لبحث مشارٌع التموٌل. -2

 اول الزٌارات والتروٌج للبرنامج.التواصل مع نقاط افتصال فً الوول العربٌة ما خبل تب -3

 بحث وتوارس الصعوبات التً توايه تن ٌ  البرنامج ومحاولة ت لٌلها. -4

 التروٌج للبرنامج ما خبل المطبوعات واإلنترنت واإلعبم والنشرات التعرٌ ٌة.  -5
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 أسلوب التنفيذ:

ايتماي لينة الخبراء المخصصة للبرنامج ما خبل يوول أعمال اللينة لموة ٌومٌا فً عماا أو         

 القاهرة مقر المنظمة لمتابعة البرنامج.

 الجهات المستفيدة:

البرنامج مخصش لكافة الوول العربٌة وٌست ٌو منره أطرراف اإلنتراج والرٌراوٌٌا ومخططرً ومن ر ي 

 ب والخبراء.سٌاسات التشغٌل والتورٌ

 لينة خبراء البرنامج.المشاركون: 

 الجهة المعنية بالتنفيذ:

 المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة       

 ولموة ٌومٌا. 2018القاهرة أو عماا فً النصف الثانً ما عام   تاريخ ومكان التنفيذ:

 $10 000التكلفة المالية:     

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/ 67رقم النشاط:  )ط / 

 اسم النشاط: ورشة عمل حول تشغيل المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )واقع وآفاق(. 

 ) إقلٌمً (.نوع النشاط:  

 أهداف النشاط:

 الوعم ال كري للمرأة وتهٌئة البٌئة المناسبة لقٌامها بوورها اليوٌو. -1

ورات ومهارات المرأة الخلٌيٌة التباول الثقافً واكتساب المعلومات والتقنٌات الخبرات وإظهار ق -2

 وتياربها وإسهاماتها فً الحٌاة العملٌة.

رفع الك راءات المهنٌرة للمررأة الخلٌيٌرة وانرومايها ببٌئرة العمرل وت عٌرل وورهرا فرً رفرع معروفت  -3

 التنمٌة وإنياح المشروعات الصغرى.

 فً ميافت العمل.استعراض ومناقشة المشاكل والصعوبات التً تعٌق انطبقة المرأة الخلٌيٌة  -4

 أسلوب التنفيذ:

 تكلٌف خبراء بلعواو وتقوٌم أوراق عمل رئٌسة فً محاور الورشة. -1

 تقوٌم أوراق عمل قطرٌة لتيارب نايحة للمرأة الخلٌيٌة فً ميال األعمال الخاصة. -2

 مصاحبة الورشة بمعرض للمصنوعات الٌووٌة النسائٌة. -3

 الجهات المستفيدة:

 بوول الخلٌج . منظمات المرأة بص ة عامة  -

 أطراف اإلنتاج العرب. -
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مشاركات ما منظمات المرأة الخلٌيٌة والميتمع المونً وأطراف اإلنتاج ومإسسرات وعرم المشاركون:  

 تشغٌل المرأة.

 المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة       الجهة المعنية بالتنفيذ:

 أٌام. 3إحوى وول الخلٌج العربٌة وٌحوو الموعو فً حٌنه ولموة   تاريخ ومكان التنفيذ:

 $ 30 000التكلفة المالية:

 $ 10 000$                                     تمويل ذاتي:   20 000مساهمة المركز:  

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/  68رقم النشاط:  )ط /  

 اسم النشاط: البرنامج العربي لدعم التشغيل من خالل العقد العربي للتشغيل. 

 ) قومً (.نوع النشاط:  

ضرما برنرامج منظمرة  2009تن ٌ  مقررات القمة اإلقتصاوٌة التنموٌة فرً الكوٌرت لعرام أهداف النشاط: 

 العمل العربٌة خبل العقو العربً للتشغٌل.

 بالتشاور مع مكتب العمل العربً.ٌتم تحوٌوه أسلوب التنفيذ: 

 كافة الوول العربٌة و خاصة الشباب و العاطلٌا عا العمل.لجهات المستفيدة:   

 المركز بالتعاوا و التنسٌق مع المكتب.     الجهة المعنية بالتنفيذ:

 ٌحوو فحقا.  تاريخ ومكان التنفيذ:

 $ 32875التكلفة المالية:

¤ ¤ ¤ 

 

 يةثانيا: الدورات التدريب

 ( 2018/  69رقم النشاط:  )ط /  

 اسم النشاط: دورة تدريبية في تخطيط القوى العاملة. 

 ) قومً (.نوع النشاط:  

 أهداف النشاط:

تهرروف الرروورة إلررى تعرٌررف المشرراركٌا باألسررلوب العلمررً لتخطررٌط المرروارو البشرررٌة وتقرروٌرات  -1

 وتتضما: العرض والطلب على القوى العاملة على مستوى افقتصاو الكلً
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 وور السكاا والموارو البشرٌة فً التنمٌة افقتصاوٌة. -

 واقع توزٌع القوى العاملة حسب القطاعات . -

 أسالٌب تقوٌر عرض العمل. -

 أسالٌب تقوٌر الطلب على العمل. -

 أسالٌب تقوٌر فيوة العرض والطلب على القوى العاملة وعرض حافت وحلقة نقاش. -

 أسلوب التنفيذ:

 لموة )أسبوي(.وورة تورٌبٌة  -1

 محاضرات نظرٌة وتطبٌق عملً وت اعل وحوار بٌا الخبراء والمشاركٌا. -2

 الجهات المستفيدة:

 أطراف اإلنتاج واليهات المعنٌة بتخطٌط القوى العاملة.                   

 المعنٌوا بتخطٌط القوى العاملة على المستوى الكلً فً الوول العربٌة.المشاركون:  

 

 المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة  المعنية بالتنفيذ:الجهة 

 ولموة أسبوي. 2018عماا/ األروا ٌونٌو   تاريخ ومكان التنفيذ:

 $ 25 000التكلفة المالية:

 $ 5 000$                                     تمويل ذاتي:   20 000مساهمة المركز:  

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/  70رقم النشاط:  )ط /  

 . TQMاسم النشاط: دورة تدريبية في إدارة الجودة الشاملة 

 ) قومً (.نوع النشاط:  

 أهداف النشاط:

تزوٌررو المشرراركٌا بالم رراهٌم األساسررٌة والمبرراوق التررً ٌقرروم علٌهررا مرروخل إوارة اليررووة الشرراملة        

ومتطلبات تطبٌقها باعتبارها أحو مواخل تطوٌر األواء حٌث ٌهوف ه ا الموخل إلى التحسٌا المستمر فرً 

 القورة التنافسٌة للمنظمة.

 أسلوب التنفيذ:

ختصٌا وتطبٌق عملً وت اعل ونقاش مع المشراركٌا فرً محاضرات نظرٌة ما قبل خبراء م  -

ميررافت:  نشررؤة وتطررور م هرروم إوارة اليررووة الشرراملة/ مبرراوق إوارة اليررووة الشرراملة/ متطلبررات 

تطبٌق إوارة اليووة الشاملة/ مواخل تطبٌق إوارة اليووة الشاملة/ تيارب بعرض الشرركات فرً 

 ومخاطر ال شل.تطبٌق إوارة اليووة الشاملة بٌا فرش النياح 
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 الجهات المستفيدة:

 أطراف اإلنتاج فً الوول العربٌة.                   

مشاركوا مختصوا ما أطراف اإلنتاج كمروظ ً اإلوارة الوسرطى والمهنوسروا وال نٌروا المشاركون:  

 المتخصصوا فً اإلنتاج وإوارة اليووة والتسوٌق.

 لتنمٌة الموارو البشرٌة  المركز العربً      الجهة المعنية بالتنفيذ:

 ولموة أسبوي. 2018عماا/ األروا أكتوبر   تاريخ ومكان التنفيذ:

 $ 25 000التكلفة المالية:

 $ 5 000$                                     تمويل ذاتي:   20 000مساهمة المركز:  

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/  71رقم النشاط:  )ط / 

 اسم النشاط: دورة تدريبية في تخطيط وتنمية الموارد البشرية في المنشآت االقتصادية. 

 ) قومً (.نوع النشاط:  

 أهداف النشاط:

تهوف الوورة إلى تعرٌف المشراركٌا برالتطورات المعاصررة فرً تخطرٌط المروارو البشررٌة وإكسرابهم  -

البشررري، فضررب عررا أسررالٌب ح ررز وتمكررٌا المهررارات والقررورات البزمررة إلوارة وتنمٌررة رأس المررال 

 العاملٌا به ه المنظمات.

وتشررمل الرروورة: اإلطررار الحرروٌث إلوارة المرروارو البشرررٌة للمنظمررات المعاصرررة/ مهررارات التخطررٌط  -

افستراتٌيً للموارو فً إطار الخطة الشاملة للمنظمة/ أثر التحوفت العالمٌة على الموارو البشررٌة/ 

 أسالٌب التح ٌز ال عال وتنمٌة افلتزام الوظٌ ً. 

 أسلوب التنفيذ:

حاضرات نظرٌة ما قبل خبراء مختصٌا وتطبٌق عملً وت اعل بٌا الخبرراء والمشراركٌا م             

 ولموة أسبوي

 الجهات المستفيدة:

 أطراف اإلنتاج فً الوول العربٌة.                   

 أطراف اإلنتاج المسئولوا عا إوارة الموارو البشرٌة بالمنشآت افقتصاوٌة المختل ةالمشاركون:  

 نية بالتنفيذ:الجهة المع

 المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة       
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 ولموة أسبوي 2018عماا/ األروا نوفمبر   تاريخ ومكان التنفيذ:

 $ 25 000التكلفة المالية:

 $ 5 000$                                     تمويل ذاتي:  20 000مساهمة المركز:  

¤ ¤ ¤ 

 

 ثالثا: الدراسات

 

 ( 2018/  72رقم النشاط: )ط / 

 في الوطن العربي )العدد الثال (.اسم النشاط: التقرير الدوري لمنظمة العمل العربية حول التشغيل 

 ) قومً (.نوع النشاط:   

 أهداف النشاط:

توفٌر البٌانات واإلحصاءات الخاصة برصو واقرع وآفراق البطالرة والتشرغٌل فرً الروول العربٌرة  -1

ررس أسررباب القصررور ولوضررع الحلررول  لتمكررٌا المنظمررات اإلقلٌمٌررة والعربٌررة المختصررة مررا تلمص

 البزمة لمعاليتها. 

 توفٌر المعلومات لواضعً السٌاسات والخبراء والباحثٌا والمختصٌا. -2

 العربٌة لتوفٌر معلومات القوى العاملة والتشغٌل.تكامل اليهوو  -3

 وراسة السبل الك ٌلة بتوفٌر فرش التشغٌل والحو ما البطالة وال قر. -4

 أسلوب التنفيذ:

للمرايعرررة النهائٌرررة  2018عقرررو ايتمررراعٌا للخبرررراء فرررً النصرررف األول والثرررانً مرررا عرررام  -1

 ا بلعواوها.لمحتوٌات التقرٌر ال رعٌة وتنقٌحها ما قبل الخبراء المختصٌ

 افت اق على مسووة التقرٌر النهائٌة وطباعته ومرايعته وما ثم إصواره. -2

 الجهات المستفيدة:

 أطراف اإلنتاج فً الوول العربٌة. -1

 مخططً ومن  ي سٌاسات التشغٌل والباحثٌا عا عمل. -2

 العاملة. خبراء مختصٌا فً تنمٌة الموارو البشرٌة والتشغٌل وسوق العمل وتخطٌط القوىالمشاركون: 

 المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة      الجهة المعنية بالتنفيذ:

 3لمروة  2018القاهرة/ عماا إيتماي واحو خبل النصف األول والثانً ما عام   تاريخ ومكان التنفيذ:

 أٌام.

 $40 000التكلفة المالية:     

 $ 20 000مساهمة المكتب:          $                              20 000مساهمة المركز:  

¤ ¤ ¤ 
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 ( 2018/  73  رقم النشاط: ) ط /  

 دارات والترجمة والطباعة والنشر.اسم النشاط: اإلص

 ) قومً (.نوع النشاط:   

 أهداف النشاط:

 تؤلٌف وإصوار وطباعة الكتب فً مختلف تخصصات المركز ونشرها. -1

 اللغة العربٌة.تريمة الكتب المنهيٌة فً ميال التورٌب إلى  -2

 توفٌر ماوة توثٌقٌة فً التورٌب باللغة العربٌة. -3

توفٌر مرايع عربٌة متخصصة فً ميافت التنمٌة البشرٌة والتورٌب والتشرغٌل والمشرروعات  -4

 الصغرى.

وعم مركز التوثٌق والمعلومات بمطبوعات وإصروارات المركرز مرا خربل موقرع المركرز علرى  -5

 واو المتريمة لتقطار العربٌة. اإلنترنت وإتاحة المعلومات والم

 أسلوب التنفيذ:

 التعاوا مع خبراء مختصٌا فً ميافت التؤلٌف والتريمة لتن ٌ  العمل. -1

متابعة ورصو الكتب والمرايع والوراسات الصاورة عرا المنظمرات الوولٌرة والخبرراء بمختلرف  -2

 اللغات وتيمٌعها.

 الجهات المستفيدة:

 العلٌا والباحثٌا.أطراف اإلنتاج وطبب الوراسات  -1

 مإسسات تنمٌة الموارو البشرٌة. -2

 خبراء ومختصٌا فً التؤلٌف والتريمة ووور طباعة ونشر.المشاركون: 

 المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة . الجهة المعنية بالتنفيذ:

 مشروي مستمر طٌلة سنة الخطة.  تاريخ ومكان التنفيذ:

 . $20 000التكلفة المالية:     

 ¤¤ ¤ 

 ( 2018/  74   رقم النشاط: ) ط /  

 وير مكتبة المركز )مشروع مستمر(.اسم النشاط: دعم وتط

 ) قومً (.نوع النشاط:   

 أهداف النشاط:

 توفٌر الماوة العلمٌة ألنشطة البحوث والوراسات. -1

 افطبي على التيارب المعاصرة فً ميافت تخصش المركز بمختلف اللغات. -2

 ٌتم نشرها وورٌا على مختلف اليهات المتعاونة مع المركز. إعواو ببلو رافٌا -3

 أسلوب التنفيذ:

التعرراوا مررع وور النشررر والمكتبررات العربٌررة والعالمٌررة عررا طرٌررق شررراء الكتررب وافشررترا  فررً 

 الوورٌات واخل وخارج وولة المقر .
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 الجهات المستفيدة:

 العلٌا والباحثٌا. أطراف اإلنتاج بوولة المقر/ موظ و المركز/ طبب الوراسات

 وور نشر ومكتبات عربٌة وعالمٌة.المشاركون: 

 المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة. الجهة المعنية بالتنفيذ:

 طرابلس/عماا/ القاهرة/ بٌروت طٌلة سنوات الخطة.  تاريخ ومكان التنفيذ:

 $10 000التكلفة المالية:     

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/ 75رقم النشاط: ) ط /  

 اسم النشاط: توثيق التدريب.

 ) قومً (.نوع النشاط:   

 أهداف النشاط:

بنرراء قواعررو بٌانررات ومعلومررات حوٌثررة خاصررة بتنمٌررة المرروارو البشرررٌة وتخزٌنهررا باألرشررٌف  -1

 اإللكترونً.

توثٌررق النررووات والمررإتمرات واألبحرراث والوراسررات ومختلررف أنشررطة وأعمررال المركررز اإلوارٌررة  -2

 وال نٌة.

 وتطوٌر مهارات العاملٌا بقسم التوثٌق والمعلومات ووحوات المركز المختل ة.تنمٌة  -3

 تطوٌر موقع المركز على اإلنترنت وربطه بالمواقع المحلٌة والعربٌة والوولٌة  ات العبقة. -4

 ربط مركز المعلومات بالمركز بالمراكز العربٌة والوولٌة المماثلة. -5

 أسلوب التنفيذ:

 مات والتوثٌق وتزوٌوه باحتٌاياته المختل ة ما األيهزة الحوٌثة.تطوٌر عمل مركز المعلو  -1

 تحوٌث موقع المركز على اإلنترنت بص ة وورٌة. -2

 إنشاء موقع تعلٌمً ت اعلً على اإلنترنت. -3

 الجهات المستفيدة:

 مختلف وحوات المركز واليهات المتعاونة معها. -1

 كافة األقطار العربٌة. -2

 ت تقنٌة المعلومات.خبراء ومإسسات وشركاالمشاركون: 

 المركز العربً لتنمٌة الموارو البشرٌة / طرابلس. الجهة المعنية بالتنفيذ:

 مشروي مستمر طٌلة سنة الخطة بمقر المركز.  تاريخ ومكان التنفيذ:

 $20 000التكلفة المالية:     

¤ ¤ ¤ 
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 المحور الثان 

 التنمية البشرية والتشغيل

 

 للثقافة العمالية وبحو  العمل  ـ المعهد العرب  ج

 الجزائر 

 8102عام 
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 الموضوع م

1.  
 نووة عربٌة : " أنظمة ت تٌش العمل فً الوول العربٌة"

2.  
 واقع عبقات العمل اليماعٌة وال روٌة فً الوول العربٌة "» نووة عربٌة: 

3.  
 وورة لصالح أطراف اإلنتاج فً اليزائر )وولة المقر(.

4.  
ٌخصررش ألطررراف اإلنترراج الثبثررة فررً الوولررة العربٌررة األكثررر  نشرراط فنررً قطررري

 احتٌايا.

5.  
 –وورة لصررالح إحرروى الرروول اإلفرٌقٌررة األكثررر احتٌايررا )فررً إطررار التعرراوا العربررً

 اإلفرٌقً(.

6.  
 .2018مشاركة معهو اليزائر فً أنشطة وطنٌة عربٌة ووولٌة خبل سنة 

7.  
 وراسة ٌحوو موضوعها مع خبٌر مختش فً حٌنه.

8.  
 .2018نشر إصوارات معهو اليزائر لعام 
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 العربيةمنظمة العمل 
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 ( 2018/ 76رقـم النشاط : ) ج / 

 اسم النشاط:

" الحوار االجتماعي و المفاوضة الجماعية كؤداة لتحقيق التنمية االجتماعية نووة قومٌة 

 المستدامة"

 نوع النشاط:

 قومً. -

 المبررات :

افيتماعً ٌنعكس سلبا وبص ة مباشرة على األواء لقو بٌنت التيارب الماضٌة أا  ٌاب الحوار 

افقتصاوي لبلواا العالم وٌزٌو ما حوة النزاعات والتوترات افيتماعٌة مما ٌإوي إلى ت اقم مظاهر 

 ال ساو والضغط على الحرٌات واتساي ال وارق افيتماعٌة.

الشركاء افيتماعٌٌا وما هنا تكما أهمٌة الحوار افيتماعً كونه ما أهم أووات الت اعل بٌا 

 لتكرٌس مبوأ الوٌمقراطٌة والمساواة وتحقٌق التنمٌة افقتصاوٌة وافيتماعٌة المستوامة فً الميتمعات.

وٌؤتً عقو ه ه النووة بغرض تسلٌط الضوء على واقع الحوار افيتماعً والم اوضة اليماعٌة 

توايههما باعتبارهما أووات قوٌة وفعالة فً الوول العربٌة والتعرف على أهم الصعوبات والتحوٌات التً 

للتصوي لمخلّ ات األزمات افقتصاوٌة المتتالٌة والتً باتت تهوو أما واستقرار الميتمعات على اختبفها 

 وفً يمٌع أنحاء المعمورة.

 األهـداف :

 م هوم الحوار افيتماعً: أسسه، شروطه وأهوافه. .1

 والمعوقات التً تعترضه.التعرف على متطلبات الحوار افيتماعً  .2

 عرض تيارب قطرٌة نايحة للحوار افيتماعً. .3

 الوقوف على التحوٌات التً توايه الحوار افيتماعً والم اوضة اليماعٌة. .4

 المحاور األساسية :

 واقع الحوار افيتماعً فً الوول العربٌة. .1

 المعاٌٌر الوولٌة والعربٌة للحوار افيتماعً والم اوضة اليماعٌة. .2

 رب نايحة للحوار افيتماعً والم اوضة اليماعٌة.تيا .3

 التحوٌات التً توايه الحركة النقابٌة فً ميال الحوار افيتماعً والم اوضة اليماعٌة .4

 أهمٌة الحوار افيتماعً فً ترسٌخ التنمٌة افقتصاوٌة وافيتماعٌة وتحقٌق العوالة افيتماعٌة. .5

 أسلوب التنفيذ:

 ونقاشات تتّوج بصوور توصٌات قابلة للتن ٌ .محاضرات متبوعة بحوارات  -
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 مكان وزمان ومدة النشاط:

 ( أٌام.03/ )2018اليزائر أو إحوى الوول العربٌة/ -

 الجهات المستفيدة :

 أطراف اإلنتاج الثبثة. -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 المعهو العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل باليزائر.  -

 التكلفة المالية :

 ووفر  24.000 -

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/      77     رقـم النشاط :   ) ج /

 اسم النشاط :

"منظومة التعليم والتدريب المهني ومدى استجابة مخرجاتها لمتطلبات سوق العمل  نووة عربٌة حول:

 في الوطن العربي"

 نوع النشاط :

 قومـً -

 المبررات : 

الوطا العربً يملًة ما التحوٌات الخاريٌة  لقو عرفت منظومة التعلٌم والتورٌب المهنً فً

والواخلٌة أهمها ضعف الموارو المخصصة لها مقارنة بالحايات المتزاٌوة مما أثر سلبا على أوائها، 

وق العمل  إضافة إلى هشاشة عبقتها مع بٌئتها والمست ٌوٌا منها وعلى األخش مع مإسسات  التعلٌم وسص

رو و ٌ رض أعباًء إضافٌة على التنمٌة عوضاً عا أا ٌكوا التعلٌم ، األمر ال ي ٌإوي إلى هور الموا

 والتورٌب المهنً فً خومتها.

ولقو أوت ه ه العبقة المت ب بة بٌا منظومة التعلٌم والتورٌب وافحتٌايات ال علٌة لسوق العمل 

للك اءات فهو قلّما  إلى ت اقم مشكلة البطالة بٌا الشباب على مستوٌٌا، فالنسبة للشباب المتعلم والحامل

ٌيو فرصا للتشغٌل فً ميال وراسته، أما األفراو  ٌر مإهلٌا و ٌر متعلمٌا فهم ٌوايهوا أٌضا 

صعوبات لبنوماج فً سوق العمل مما ٌتطلب برامج خاصة لتورٌبهم وتؤهٌلهم لتلبٌة احتٌايات سوق 

 العمل.

ل كشف يملة التحوٌات التً توايه وفً ضوء ه ه المعطٌات، ارتؤٌنا أا نعقو ه ه النووة ما أي 

منظومة التعلٌم والتورٌب المهنً فً وطننا العربً وسبل تطوٌر العبقة بٌنها وبٌا المإسسات التعلٌمٌة 

 األخرى ما يهة وبٌا الخّرٌيٌا وحملة الك اءات ومتطلبات سوق العمل ما يهة أخرى.

 األهـداف :

 المهنً فً البلواا العربٌة وآلٌات عملها.التعرف على مختلف منظومات التعلٌم والتورٌب  .1
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 كشف التحوٌات التً توايه منظومة التعلٌم والتورٌب المهنً وكٌ ٌة التصوي لها. .2

 إبراز وور أطراف افنتاج العرب خاصة أصحاب األعمال فً العملٌة التورٌبٌة. .3

 التعرف على واقع مستوٌات المهارة الوولٌة ومستحوثات أنماط التورٌب المهنً. .4

تسلٌط الضوء على ال يوة بٌا منظومة التعلٌم والتورٌب المهنً ومخرياتها وبٌا افحتٌايات  .5

 ال علٌة لسوق العمل وإٌياو الحلول لتضٌٌقها ما أيل التخ ٌض ما مشكلة البطالة.

التعرف على تيارب قطرٌة رائوة لمنظومة التعلٌم والتورٌب المهنً على المستوى العربً أو  .6

 الوولً.

 على وضع رإٌة عربٌة موحوة لموايهة التحوٌات التً توايه أنظمة التعلٌم والتورٌب.  العمل .7

 وضع استراتٌيٌة عربٌة تورٌبٌة وتؤهٌلٌة نايحة تستيٌب فحتٌايات سوق العمل للحو ما البطالة.  .8

 وعوة المست ٌوٌا الحقٌقٌٌا ما مخريات التعلٌم والتورٌب لصٌا ة مواص ات المها المختل ة ال ٌا .9

هم فً حاية لها فعلٌا ووضع المناهج والبرامج الوراسٌة والتورٌبٌة وإشراكهم فً عملٌات المتابعة 

 والتقوٌم.

 

 المحاور األساسية:

 األزمات افقتصاوٌة للبلواا العربٌة وانعكاساتها على منظومة التعلٌم والتورٌب المهنً. .1

 سوق العمل ال علٌة. استراتٌيٌات وسٌاسات التشغٌل وموى مواءمتها مع متطلبات .2

 القطاي الخاش وووره فً وعم مإسسات التورٌب والتعلٌم المهنً العربٌة.  .3

وور افعبم فً تغٌٌر نظرة الميتمعات لمخريات منظومة التورٌب والتعلٌم المهنً وترسٌخ ثقافة  .4

 العمل والتورٌب موى الحٌاة فً اوساطها.

 ات البشرٌة.وور التؤهٌل والتورٌب المهنً فً تنمٌة المهار .5

 وور الشركاء افيتماعٌٌا فً النهوض بمنظومة التورٌب والتعلٌم المهنً فً البلواا العربٌة. .6

 أسلوب التنفيذ :

 تقوٌم مواخبت ما قبل خبراء متخصصٌا. -

 استخوام الحوار والمناقشة لوضع افقتراحات والتوصٌات المناسبة عملٌا. -

 مكان وزمان ومدة النشاط:

 ( أٌام.03/ ) 2018الوول العربٌة/ اليزائر أو إحوى -

 الجهات المستفيدة :

 ( مشاركا ٌمثلوا أطراف اإلنتاج الثبثة فً الوطا العربً.15) -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

المعهررو العربررً للثقافررة العمالٌررة وبحرروث العمررل برراليزائر بالتنسررٌق مررع إحرروى اليهررات المعنٌررة  -

 الوولى . إوارة التعاوا  والمهتمة بالموضوي

 التكلفة المالية :

 ووفر  24.000  -

¤ ¤ ¤ 
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 ( 2018/  78رقـم النشاط : ) ج /   

 اسم النشاط :

 وورة لصالح أطراف اإلنتاج فً اليزائر )وولة المقر(. -

 نوع النشاط:

 قطـري -

 المبررات :

 ٌتم تحوٌو الموضوي فً حٌنه. -

 األهداف:

 وعم قورات الكواور الوطنٌة. -

 أسلوب التنفيذ :

 محاضرات متبوعة بحوار ونقاش.  -

 مكان وزمان ومدة النشاط:

 ( أٌام.03/ )2018اليزائر / -

 الجهات المستفيدة :

 ٌتم اختٌارهما مع اليهات المعنٌة فً حٌنه. -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 .بالتعاوا مع إوارة التعاوا الوولى  المعهو العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل باليزائر -

 ووفر 10.000 فة المالية :التكل

¤ ¤ ¤ 

 ( . 2018/  79رقـم النشاط :   ) ج /  

 اسم النشاط :

 نشاط فنً قطري ٌخصش ألطراف اإلنتاج الثبثة فً الوولة العربٌة األكثر احتٌايا.  -

 نوع النشاط:

 قطـري -

 مبررات وأهداف النشاط:

لصرالحها تن ٌر ا لسٌاسرات المنظمرة تلبٌة ر بات أطرراف اإلنتراج فرً عقرو بعرض األنشرطة ال نٌرة  -

ومعهوها باليزائر فً ميال التعاوا ما حٌث تقوٌم الروعم ال نرً المطلروب للطررف الر ي ٌحتراج 

 إلٌه.
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 أسلوب التنفيذ :

 ٌتم تحوٌوه مع األطراف المعنٌة والمست ٌوة ما النشاط. -

 -مكان وزمان ومدة النشاط:

 ( أٌام.03/ )2018إحوى الوول العربٌة/ -

 المستفيدة : الجهات

 أطراف اإلنتاج الثبثة فً الوولة العربٌة األكثر احتٌايا. -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

بالتعاوا المعهو العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل باليزائر بالتنسٌق مع اليهة العربٌة المعنٌة -

 .مع إوارة التعاوا الوولى

 التكلفة المالية :

 ووفر  12.000  -

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/  80    النشاط : ) ج /  رقـم

 اسم النشاط :

 اإلفرٌقً(. –وورة لصالح إحوى الوول اإلفرٌقٌة األكثر احتٌايا )فً إطار التعاوا العربً -

 نوع النشاط:

 عربً + إفرٌقً -

 المبررات :

 تلبٌة للطلبات العوٌوة الواروة ما الوول اإلفرٌقٌة فً ميال وعم قورات الكواور اإلفرٌقٌة. -

 إمكانٌة استغبل الخبراء اليزائرٌٌا فً ه ا الميال فً تكوٌا الكواور اإلفرٌقٌة. -

 أسلوب التنفيذ :

 ٌتم تحوٌوه فً حٌنه. -

 مكان وزمان ومدة النشاط:

 ( أٌام.03/ )2018اليزائر أو إحوى الوول اإلفرٌقٌة/ -

 الجهات المستفيدة :

 كواور الوولة اإلفرٌقٌة المست ٌوة ما النشاط. -

 -لمعنية بالتنفيذ :الجهة ا

المعهو العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل باليزائر بالتنسٌق مع الوولة اإلفرٌقٌة المست ٌوة مرا  -

 .بالتعاوا مع إوارة التعاوا الوولىالنشاط
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 التكلفة المالية :

 ووفر  12.000  -

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/  81رقـم النشاط : ) ج /   

 اسم النشاط :

 .2015اليزائر فً أنشطة وطنٌة عربٌة ووولٌة خبل سنة مشاركة معهو  -

 نوع النشاط:

 قومـً. -

 األهداف :

 2015المشاركة  فرً األنشرطة الوطنٌرة والعربٌرة والوولٌرة الترً ٌروعى إلٌهرا المعهرو خربل سرنة  -

 والتً لها عبقة بؤنشطته ال نٌة لإلفاوة وافست اوة.

 الجهة المعنية بالمشاركة :

 للثقافة العمالٌة وبحوث العمل باليزائر.المعهو العربً  -

 التكلفة المالية :

 ووفر  10.000  -

 

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/  82رقـم النشاط : ) ج /  

 اسم النشاط :

 وراسة ٌحوو موضوعها مع خبٌر مختش فً حٌنه. -

 نوع النشاط:

 قومـً. -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 باليزائر.المعهو العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل  -

 ووفر  5.000 التكلفة المالية :

¤ ¤ ¤ 
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 ( . 2018/ 83    رقـم النشاط :   ) ج/ 

 اسم النشاط :

 .2017نشر إصوارات معهو اليزائر لعام  -

 نوع النشاط:

 قومـً. -

 المبررات واألهداف :

لتمكٌا  مواصلة تريمة النصوش والوثائق ما اللّغات األينبٌة إلى اللّغة العربٌة والعكس، و ل  -

 أطراف اإلنتاج ما افست اوة ما المواضٌع الهامة الحوٌثة التً لها عبقة بقضاٌا العمل والعّمال.

افشترا  فً الشبكات الوولٌرة فقتنراء ونشرر المعلومرات واسرتغبلها وشرراء بررامج  المعلوماتٌرة  -

 وتطوٌرها وتحوٌث أيهزة اإلعبم اآللً.

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل باليزائر.المعهو  -

 التكلفة المالية :

 ووفر  3.000  -

¤ ¤ ¤ 
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 المحور الثال  

 اإلعالم والتوثيق والمعلومات

 

 ـ إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات  أ

 8102عام 
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 الموضوي م

 أنشطة إعبمٌة )نشاط مستمر(  .1

 اإلعبمٌٌا العربتنظٌم وورة تورٌبٌة لصالح   .2

" إحواث مرصو عربً لإلعبم التنموي افقتصاوي إيتماي خبراء حول  .3

 وافيتماعً وبٌئة العمل "

ورشة عمل حول " بناء قاعوة معلومات معنٌة باإلعبم التنموي: افقتصاوي   .4

 وافيتماعً ضما الشبكة العربٌة لمعلومات أسواق العمل"

 إنتاج أفبم وثائقٌة عا أهم القضاٌا والمشكبت الميتمعٌة فى البلواا العربٌة  .5

 إصوار أربعة أعواو ما ميلة العمل العربً  .6

 تعرٌب وتريمة   .7

 8102طباعة إصوارات مكتب العمل العربً لعام   .8

 وورة قومٌة حول " تعزٌز قورات إحصاءات العمل فً الوول العربٌة "  .9
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 ( 2018/   84  /رقم النشاط :  ) أ . ت 

 اسم النشاط :

 أنشطة إعالمية )نشاط مستمر( . -

 نوع النشاط :  

 قومً . -
 

 أهداف النشاط  :

 التعرٌف بؤنشطة وأهواف المنظمة عبر وسائل اإلعبم المختل ة   -
 تغطٌة أهم المإتمرات والنووات ونقل يلسات العمل عبر وسائل اإلعبم المرئٌة    -
رصو أنشطة المنظمة وكافة المعاهو والمراكز التابعة للمنظمة  فً كافة الصحف والميبت ومواقع  -

 اإلنترنت المتخصصة .
 تغطٌة اشتراكات بعض الصحف والميبت . -
 

 أسلوب التنفيذ :

التواصررل مررع أيهررزة اإلعرربم المرئٌررة والمسررموعة والمقررروءة ومرروها بررؤهم التقررارٌر الصرراورة عررا  -
 ظمة المن
 إصوار البٌانات الصح ٌة الخاصة بؤنشطة المنظمة . -
 تنظٌم وإيراء اللقاءات والحوارات اإلعبمٌة . -
 افستعانة ببعض اإلعبمٌٌا المتخصصٌا فً ميال قضاٌا العمل فً أنشطة المنظمة  . -
 

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 والمعلومات .مكتب العمل العربً / إوارة اإلعبم والتوثٌق  -
 

 مكان وزمان التنفيذ :

 نشاط مستمر طوال العام . -
 

 التكلفة المالية :

 ووفر أمرٌكى  5000 

¤ ¤ ¤ 

 (2018/         85/رقم النشاط :  ) أ . ت 

 اسم النشاط :

 تنظيم دورة تدريبية لصالح اإلعالميين العرب .
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 نوع النشاط :  

 قومً -

 أهداف النشاط  :

افسترشرراوٌة لإلسررتراتٌيٌة العربٌررة لإلعرربم وافتصررال فررً ميررال التنمٌررة تن ٌرر  الخطررة  -
 افقتصاوٌة وافيتماعٌة وقضاٌا العمل .

 التؤكٌو على أهمٌة األعبم التنموى وووره فى نشر الوعى الميتمعً  -
إبراز وور منظمة العمل العربٌة ويهووها فى ميال التشغٌل والتنمٌة البشرٌة والحماٌرة  -

 ة .افيتماعٌ

تررورٌب اإلعبمٌررٌا وتعرٌررف المتخصصررٌا فررً ميررال اإلعرربم افقتصرراوي وافيتمرراعً  -

 بقضاٌا العمل .

 رفع قوارات الكواور اإلعبمٌة المتخصصة لتحلٌل مضامٌا قضاٌا العمل المختل ة. -
 أسلوب التنفيذ :

 إعواو أوراق عمل وبحوث فً ميال الوورة . -
 متخصصٌا فً ميال اإلعبم وافتصالإعواو محاضرات ما أسات ة أكاوٌمٌة  -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

مكتب العمل العربً / إوارة اإلعربم والتوثٌرق والمعلومرات بالتعراوا مرع إوارات المنظمرة والمعاهرو  -
 والمراكز التابعة للمنظمة .

 مكان وزمان التنفيذ :

 خبل الربع األول ما العام .

 التكلفة المالية :

 ر أمرٌكىووف  25.000
 

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/  86رقم النشاط ) أ . ت  / 

 اسم النشاط  :

" إحدا  مرصد عربي لإلعالم التنموي االقتصزادي واالجتمزاعي وبيئزة العمزل  إجتماع خبراء حول 

" 

 نوع النشاط  :  

 قومً

 أهداف النشاط   :

العربٌة لإلعبم وافتصال فً ميال التنمٌة  تن ٌ  الخطة افسترشاوٌة لإلستراتٌيٌة -

 افقتصاوٌة وافيتماعٌة وقضاٌا العمل    .

 تعزٌز وور اإلعبم التنموي فً ظل التحوفت التً ٌشهوها العالم العربً. -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

تعبئررة المسررإولٌا عررا المإسسررات اإلعبمٌررة ) رإسرراء ومرروٌري تحرٌررر الصررحف  -

إلٌررربء األهمٌرررة للتنمٌرررة المتوازنرررة ومسرررئولً التخطرررٌط اإل اعرررً والتلٌ زٌرررونً (  

 المستوامة .

التروٌج ألهمٌة وور اإلعبم التنموي فً ميرال التنمٌرة افقتصراوٌة وافيتماعٌرة    -

 وقضاٌا العمل .

 التوعٌة بؤهواف منظمة العمل العربٌة وميافت عملها . -

 تيمٌع المواو  ات العبقة باإلعبم افقتصاوي وافيتماعً . -

 ذ  :أسلوب التنفي

 افستعانة ببعض الخبراء واألكاوٌمٌٌا فً ميال اإلعبم التنموي إلعواو أوراق عمل  -

 وعوة كل ما :  - -

 ممثلً اإلعبم الحكومً  -

 موٌري التحرٌر والبرمية بالمإسسات اإلعبمٌة . -

 ممثلً الهٌئات اإلعبمٌة المتخصصة . -

 ممثلً الميتمع المونً . -

 الباحثٌا واألكاوٌمٌٌا . -

 الجهة المعنية بالتنفيذ  : 

مكتب العمل العربً / إوارة اإلعبم والتوثٌق والمعلومات بالتعاوا مع إوارات مكتب العمل العربً  -

. 

 مكان وزمان التنفيذ  :

 الربع الرابع ما العام . –إحوى الوول العربٌة  -

 التكلفة المالية  :

 ووفر أمرٌكً 30.000

 (2018/  87/ رقم النشاط :  ) أ . ت 

 اسم النشاط :

ورشة عمل حول " بناء قاعدة معلومزات معنيزة بزاإلعالم التنمزوي: االقتصزادي واالجتمزاعي ضزمن 

 الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل"

 نوع النشاط :  

 قومً -

 أهداف النشاط  :

تشرررريٌع تبرررراول التيررررارب والخبرررررات العربٌررررة ووعررررم التكررررتبت اإلعبمٌررررة  -1

 المتخصصة .

تحوٌررو ميررافت ومواضررٌع العمررل اإلعبمررً  ات األولوٌررة فررً وعررم اإليررراءات التنموٌررة  -2
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 الخاصة بكل بلو عربً أو التً تخش البلواا العربٌة 

تورٌب اإلعبمٌٌا المتخصصٌا فً ميال اإلعبم افقتصاوي وافيتماعً بقضاٌا العمرل  -3

 . على كٌ ٌة التعامل مع  بٌانات قضاٌا العمل

 ذ :أسلوب التنفي

 رصو ومتابعة كافة البحوث والوراسات والتقارٌر الخاصة باإلعبم التنموي. -
إعررواو قاعرروة بٌانررات علررى أسررس علمٌررة ومنهيٌررة تتررٌح الحصررول علررى المعلومررات  -

 البزمة فً ميال اإلعبم التنموي .
 افستعانة ببعض أسات ة اإلعبم ونظم المعلومات لوضع محتوٌات القاعوة . -

 بالتنفيذ : الجهة المعنية 

مكتب العمل العربً / إوارة اإلعربم والتوثٌرق والمعلومرات بالتعراوا مرع إوارات المنظمرة والمعاهرو  -
 والمراكز التابعة للمنظمة .

 مكان وزمان التنفيذ :

 خبل الربع الثالث ما العام .

 التكلفة المالية :

 ووفر أمرٌكى  5000

¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/     88    رقم النشاط : ) أ . ت  / 

 اسم النشاط  :

 إنتاج أفالم وثائقية عن أهم القضايا والمشكالت المجتمعية ف  البلدان العربية

 نوع النشاط  :  

 قومً

 أهداف النشاط   :

 إبراز وور منظمة العمل العربٌة كمنظمة عربٌة متخصصة فى ميال العمل. (1

التروٌج لليهوو التً تقوم بها منظمة العمل العربٌة فى سعٌها لحل القضاٌا الخاصة بالتشرغٌل  (2
 والبطالة على مستوى الوطا العربى.

تسررلٌط الضرروء علررى أهررم القضرراٌا التررى تعررانى منهررا الميتمعررات العربٌررة  ات العبقررة بقضرراٌا  (3
 العمل.

 بعض البلواا العربٌة.التبصٌر بعواقب الظواهر الميتمعٌة التى تعانى منها  (4

 أسلوب التنفيذ  :

 قٌام المنظمة بتوفٌر الماوة العلمٌة للموضوي -

 إعواو تنوٌهات تخش قضاٌا العمل . -

 افستعانة بطاقم فنً متخصش فً إنتاج األفبم الوثائقٌة. -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 الجهة المعنية بالتنفيذ  : 

 بالتعاوا مع اإلوارات المعنٌة بالمنظمةمكتب العمل العربً / إوارة اإلعبم والتوثٌق والمعلومات  -

 مكان وزمان التنفيذ  :

 . 2018القاهرة خبل الربع الثالث ما عام  -

 التكلفة المالية  :

 ووفر أمرٌك15.000ً

¤ ¤ ¤ 

 

 (  2018/    89     رقم النشاط  :  ) إ . ت/

 اسم النشاط  :

 إصدار أربعة أعداد من مجلة العمل العربي -

 نوع النشاط  :

 قومً  -

 أهداف النشاط   :

 نشر أخبار ومعلومات عا أهم أنشطة منظمة العمل العربٌة  -

 تسلٌط الضوء على أهم التطورات فً أسواق العمل العربٌة -

رصو أهم األوضاي افقتصاوٌة وافيتماعٌة فرً الروول العربٌرة وآثرار المتغٌررات السٌاسرٌة علرى  -
 تل  األوضاي 

 اءات الخاصة بسوق العمل نشر التقارٌر والوراسات واإلحص -

 إصوار عوو خاش حول اإلعبم التنموي افقتصاوي وافيتماعً وبٌئة العمل . -

 أسلوب التنفيذ  : 

 التواصل مع أطراف اإلنتاج الثبثة فً الوطا العربً ومتابعة أهم أخبارهم  -

فرً ميرال متابعة ما ٌصور ما وراسات وأبحاث وتقارٌر واستخبش ما ٌهم البراحثٌا والعراملٌا  -
 سوق العمل.

إيراء اللقاءات الصح ٌة مع المسئولٌا بهوف الوقوف علرى أهرم قضراٌا سروق العمرل فرً مختلرف  -
 الوول العربٌة

 القٌام بلعواو موضوعات الميلة وعمل التصمٌمات البزمة لها وطباعتها -

 الجهة المعنية بالتنفيذ  :

 اإلعبممكتب العمل العربً / إوارة اإلعبم والتوثٌق / قسم  -

 مكان وزمان التنفيذ  :

 2018أكتوبر (  –ٌولٌو  –أبرٌل  –القاهرة  : أشهر ) ٌناٌر  -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 التكلفة المالية  :

 مكافآت البحوث . –تكل ة الطباعة الباب الرابع  -

¤ ¤ ¤ 

 (  2018/  90رقم النشاط  :  ) إ . ت/  

 اسم النشاط  :

 تعرٌب وتريمة  -

 نوع النشاط  :

 قومً  -

 : أهداف النشاط  

 تريمة أحوث اإلصوارات باللغات األينبٌة   ات الصلة بعمل المنظمة -

 تلبٌة احتٌايات الوول العربٌة األعضاء فً ميال التعرٌب والتريمة  -

تريمة إحوى إصروارات المنظمرة والمنظمرات الوولٌرة واإلقلٌمٌرة الترً تتعراوا معهرا المنظمرة فرً  -
 إطار م كرات الت اهم الموقعة فٌما بٌنهم.

 ب التنفيذ  : أسلو

انتقرراء بعررض اإلصرروارات مررا وراسررات وأبحرراث وتقررارٌر  ات الصررلة بعمررل المنظمررة للتريمررة  -
 والتعرٌب

 افستعانة بمتريمٌا معتموٌا لتريمة الوثائق واإلصوارات -

 الجهة المعنية بالتنفيذ  :

مكتب العمل العربً / إوارة اإلعربم والتوثٌرق / قسرم اإلعربم بالتعراوا مرع إوارات مكترب العمرل  -
 العربً والمعاهو والمراكز التابعة للمنظمة . 

 مكان وزمان التنفيذ  :

 القاهرة   -

 التكلفة المالية  :

 تكل ة الطباعة الباب الرابع  -

¤ ¤ ¤ 

 (  2018/   91/  رقم النشاط  :  ) إ . ت

 اسم النشاط  :

 2018طباعة إصوارات مكتب العمل العربً لعام  -

 نوع النشاط  :

 قومً  -

 أهداف النشاط   :
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

إصرروار أبحرراث ووراسررات مكتررب العمررل العربررً وتوثٌررق أعمررال نشرراطات المكتررب مررا منترروٌات  -
ومإتمرات ونووات ووورات تورٌبٌة بهوف تمكرٌا أطرراف اإلنتراج مرا افسرت اوة مرا المواضرٌع 

 التً تصورها منظمة العمل العربٌة. الهامة

 أسلوب التنفيذ  : 

 تكلٌف أحو المطابع بطباعة الوثائق المختارة -

 الجهة المعنية بالتنفيذ  :

مكتب العمل العربً / إوارة اإلعربم والتوثٌرق / قسرم اإلعربم بالتعراوا مرع إوارات مكترب العمرل  -
 التابعة للمنظمة .العربً وٌشمل طباعة كتب لصالح المعاهو والمراكز 

 مكان وزمان التنفيذ  :

 2018القاهرة  خبل عام  -

 التكلفة المالية  :

 تكل ة الطباعة ما  الباب الرابع  -

¤ ¤ ¤ 

 

 ثانيا   : مجال التوثيق والمعلومات وإحصاءات العمل

 2018لعام 

 

 2018/  92/ رقم النشاط  إ . ت

 اسم النشاط :   

 دعم الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ) مشروع مستمر ( .   -

 

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 

 أهداف النشاط :

اإلسهام فً حل مشكلة البطالة والعمل على تحسٌا سٌاسات التشغٌل وافسرتخوام فرً الروطا  -

 العربً بغٌة تحقٌق التشغٌل األمثرل للٌرو العاملرة العربٌرة فرً ضروء احتٌايرات أسرواق العمرل

 العربٌة .

 بناء نظام عربً موحو لمعلومات أسواق العمل . -

 زٌاوة التوصل بٌا أطراف اإلنتاج . -

 ت عٌل التعاوا والتنسٌق مع األيهزة اإلحصائٌة العربٌة  . -

 إٌياو آلٌة عربٌة للتورٌب عا بعو . -

 إٌياو آلٌة عربٌة للتوظٌف عا بعو . -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 إٌياو وتطوٌر آلٌة عربٌة للحوار افيتماعً . -

 أسواق العمل . معلومات ق التقرٌر الثالث حول إطب -

 

 -أسلوب التنفيذ :

 بناء البوابة اإللكترونٌة للشبكة . -

 عقو وورات تورٌبٌة ألطراف اإلنتاج الثبثة فً ضوء التقوم المحرز فً تن ٌ  المشروي . -

 .إقامة مركز معلومات الشبكة العربٌة لمعلومات أسواق العمل بمقر مكتب العمل العربً  -

 -الجهات المستفيدة :

 أطراف اإلنتاج الثبثة . -

المنظمات والمإسسات المعنٌة بمعلومات أسواق العمل ، وك ل  األيهزة المعنٌة بلحصاءات  -

 العمل .

 المهتموا والباحثوا فً ميال عمل المنظمة . -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 مكتب العمل العربً / إوارة اإلعبم والتوثٌق والمعلومات . -

 -مكان وزمان التنفيذ :

 . 2018القاهرة ، خبل عام  -

 التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر  100.000 -

¤ ¤ ¤ 

 2018/      93    / رقم النشاط  إ . ت

 اسم النشاط :   

 دعم التوثيق والمعلومات ) مشروع مستمر ( .   -

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 أهداف النشاط :

لمنظمة العمل العربٌرة علرى شربكة المعلومرات الوولٌرة )اإلنترنرت( تطوٌر الموقع اإللكترونً  -

بقسررم تواصررل ت رراعلً بررٌا المرسررل ) متصرر ح الموقررع ( والمسررتقبل مررا واخررل مكتررب العمررل 

العربً مما ٌحقق الوٌنامٌكٌة والتواصل المباشر ما خربل خرومات اإلنترنرت برٌا متصر حً 

 الموقع اإللكترونً للمنظمة .

مل العربٌة على شبكة اإلنترنت ال ي ٌحقق التواصل الت اعلً بٌا المنظمرة منتوى منظمة الع -

وسائر اليهات مرا أطرراف إنتراج علرى مسرتوى الروطا العربرً كر ل  المإسسرات واليهرات 

 والمنظمات العربٌة والوولٌة  ات العبقة المشتركة .
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

فسلكٌة ممرا ٌحقرق تطوٌر وتحوٌث شبكة التواصل واخل مكتب العمل العربً ما سلكٌة إلى  -

 األواء األفضل وسهولة افستخوام وفق التطور التكنولويً .

تطوٌر ك اءة افتصال بشبكة اإلنترنت بما ٌتوافق مع متطلبات القورة على اإلطبي وتصر ح  -

 ال كر اليوٌو فً المعلومات الموثقة فً شكل ) مالتً مٌوٌا ( .

وأيهزة الحاسروب واخرل مكترب العمرل العربرً  متابعة ك اءة وأواء األيهزة الخومٌة الرئٌسٌة -

 ورفع ك اءتها وفق حاية العمل .

 وورة تورٌبٌة فً ميال الحاسب اآللً لزٌاوة قورات الموظ ٌا بمكتب العمل العربً. -

 وورات لمنتسبى مكتب العمل العربً على التعامل مع نظامً : -

 . التوثٌق اإللكترونً للمستنوات 

 نٌة . الوورة المستنوٌة اإللكترو 

 . إنشاء مكتبة إلٌكترونٌة 

  . وعم المعاهو والمراكز التابعة للمنظمة فى ميال التوثٌق 

 -الجهات المستفيدة :

 منظمة العمل العربٌة -

 أطراف اإلنتاج الثبثة . -

 المنظمات والمإسسات العربٌة واإلقلٌمٌة والوولٌة . -

 المهتموا والباحثوا فً ميال عمل المنظمة . -

 بالتنفيذ :الجهة المعنية 

+ المعاهررو والمراكررز التابعررة مكتررب العمررل العربررً / إوارة اإلعرربم والتوثٌررق والمعلومررات  -

 للمنظمة . 

 -مكان وزمان التنفيذ :

 . 2018القاهرة ، خبل عام  -

 التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر  30.000 -

¤ ¤ ¤ 

 2018/     94       رقم النشاط  إ . ت /

 اسم النشاط :   

 دعم وتطوير المكتبة بمكتب العمل العربي .   -

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 أهداف النشاط :

تزوٌررو المكتبررة بؤحرروث اإلصرروارات والمطبوعررات والوثررائق فررً ميررافت اختصرراش منظمررة  -

 العمل .
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

تزوٌررو المكتبررة بؤحرروث الكتررب والمطبوعررات فررً الميررافت افقتصرراوٌة وافيتماعٌررة وتنقٌررة  -

 المعرفة .المعلومات وعلوم 

 أحوث المعايم والمصطلحات الخاصة بقضاٌا العمل   . -

 إنشاء مكتبة إلٌكترونٌة . -

 -أسلوب التنفيذ :

 افتصال بالمإسسات البحثٌة ومراكز الوراسات ووور النشر ومعارض الكتب . -

 -الجهات المستفيدة :

 المنظمة .أطراف اإلنتاج والمهتمٌا والباحثٌا والوارسٌا المترووٌا على مكتبة  -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 مكتب العمل العربً / إوارة اإلعبم والتوثٌق والمعلومات . -

 -مكان وزمان التنفيذ :

 . 2018القاهرة ، خبل عام  -

 التكلفة المالية التقديرية :

 الباب الخامس -

¤ ¤ ¤ 

 ثالثا  : مجال إحصاءات العمل

 

 2018/ 95رقم النشاط  إ . ت /

 اسم النشاط :   

 دورة قومية حول " تعزيز قدرات إحصاءات العمل في الدول العربية " . -

 نوع النشاط :

 قـومـى -

 أهداف النشاط :

 وعم القورات اإلحصائٌة العربٌة فً ميافت العمل وتحسٌا موخبتها ومخرياتها. -1

ة ومنهيٌرات مواكبة التطورات العالمٌة والعربٌة فً الم اهٌم واألسرالٌب وطررق المعالير -2

 إحصاءات العمل .

مناقشرررة مواكبررررة التطررررور التكنولررررويً فررررً الحواسررررٌب ونظررررم المعلومررررات وعبقاتهررررا  -3

 بلحصاءات سوق العمل .

 التعرف على واقع ومعوقات إحصاءات العمل والمتطلبات المر وبة للنهوض بها. -4

 رصو متغٌرات معلومات سوق العمل . -5

 العمل .متابعة إصوار الكتاب الووري إلحصاءات  -6

 توفٌر بٌانات إحصائٌة قابلة للمقارنة على المستوى العربً . -7
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

اإلطبي على تيارب بعض البلواا العربٌة فرً تحسرٌا قرورات شربكات معلومرات سروق  -8

 العمل القطرٌة .

التؤكٌرررو علرررى أهمٌرررة اسرررتخوام التصرررانٌف الوولٌرررة والتصرررنٌف المهنرررً العربرررً خاصرررة  -9

 ت سوق العمل .والتصانٌف القطرٌة فً تنظٌم إحصاءا

 -أسلوب التنفيذ :

 وعوة المعنٌٌا بالووائر اإلحصائٌة والمعلومات لوى أطراف اإلنتاج . -

 وعوة عوو ما المتخصصٌا فً الووائر اإلحصائٌة واأليهزة اإلحصائٌة فً الوول العربٌة  -

 المنظمات الوولٌة  ات العبقة . -

 إعواو أوراق عمل ومحاضرات فنٌة . -

 بالتنفيذ :الجهة المعنية 

 مكتب العمل العربً / إوارة اإلعبم والتوثٌق والمعلومات . -

 -مكان وزمان التنفيذ :

 . 2018القاهرة ، خبل عام  -

 التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر أمرٌكً  30 000 -

¤ ¤ ¤ 
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 

 

 

 

 المحور الرابع 

 العالقات العربية والدولية والتعاون الدول 

 

 ـ  إدارة العالقات الخارجية  أ

 والتعاون الدول 

 8102عام 
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 

 الموضوي م

1.  

 

برامج تعاوا فنى وأنشطة قطرٌة لتلبٌة احتٌايات أطراف اإلنتاج فى 

 الوول العربٌة ) مشروي مستمر ( .

 أنشطة قطرٌة ووعم افتحاوات النقابٌة العمالٌة فى الوطا العربى .  .2

لمنظمات أصحاب األعمال فى الوول العربٌة  وتعاوا فنى أنشطة قطرٌة   .3

 األعضاء .

أنشطة وبرامج فنٌة تن    فى إطار التعاوا والتنسٌق مع المنظمات   .4

 العربٌة والوولٌة المتخصصة  ات افهتمام المشتر  .

تقرٌر حول آثار المستوطنات اإلسرائٌلٌة على أوضاي أصحاب األعمال   .5

فلسطٌا وبقٌة األراضى العربٌة المحتلة األخرى فى  والعمال العرب فى

 اليوفا السورى المحتل وبقٌة األراضىالمحتله ى ينوب لبناا  .

 . 8102المشاركة فى أنشطة عربٌة ووولٌة خبل عام   .6
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 ( :  2018/ 96 / ع . خ :  )  النشاطرقم 

 :النشاط اسم 

 لتلبٌة احتٌايات أطراف اإلنتاج فى الوول العربٌة وأنشطة قطرٌة  تعاوا فنى برامج

 ) مشروي مستمر ( .

 :النشاط نوع 

 قطرى ) متعوو ( .

 :النشاط أهداف 

تلبٌة ر بات أطراف اإلنتاج للمساهمة معها فً تن ٌ  بعض البرامج واألنشطة ال نٌة لصالحها  -

أنشطة المنظمة المختل ة  ، تن ٌ اً لسٌاسات المنظمة فً ميال التعاوا ال نى ما حٌث تقوٌم  فى

الوعم ال نً المطلوب للطرف ال ي ٌحتاج إلٌه، لتوعٌم القورات ال نٌة ألى طررف مرا أطرراف 

 اإلنتاج فً الوول العربٌة األعضاء .

 أسلوب التنفيذ :

 ربٌة الرا بة فى تن ٌ  أحو األنشطة ال نٌة لصالحها .تلقى طلبات أطراف اإلنتاج فى الوول الع -

وراسررة الطلبررات وتحوٌررو األولوٌررة فررى التن ٌرر  وخاصررة للرروول األكثررر احتٌايررا وتلرر  التررى تيررو  -

 صعوبات فنٌة محووة فى مهامها  .

 تورٌب كواور فى ميافت اختصاصات المنظمة . -

 الجهات المستفيدة :

 أطراف اإلنتاج فى الوول العربٌة . -

 الجهة المعنية بالتنفيذ:

إوارة العبقررات الخاريٌررة والتعرراوا الرروولى بالتعرراوا مررع اإلوارات المتخصصررة فررى المكتررب  -

 والمعاهو والمراكز التابعة للمنظمة  .

 مكان وزمان التنفيذ :

 . 2018خبل عام  -

 التكلفة المالية : 

 ووفر أمرٌكً   50.000 -

¤ ¤ ¤ 

 

 ( 2018/   97/  ع . خ :  ) النشاط رقم 

 اسم النشاط : 

 أنشطة قطرٌة ووعم افتحاوات النقابٌة العمالٌة فى الوطا العربى . -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 أهداف النشاط : 

تقوٌم العوا ال نى والمساعوة لبتحاوات العمالٌة العربٌة األكثر احتٌايا ما خبل تنظٌم   -

 الوطنىوالقومى . وورات تثقٌ ٌة ألعضائها لتمكٌنها ومساعوتها على أواء وورها 

 أسلوب التنفيــــــــــــــــــــذ : 

بعو تلقى طلبات التنظٌمات العمالٌة العربٌة الرا بة فى تن ٌ  أنشطة لصالحها . تقوم اإلوارة   -

المختصة بلعواو التقارٌر المناسبة بشؤنها للحصول على الموافقات األصولٌة وإخطار الطرف 

ه . بعو ه ا تقوم اإلوارة المتخصصة بالبوء فى اإلعواو المعنى بالنتٌية التى خصصت لطلب

الماوىوال نى للنشاط المطلوب وٌشمل  ل  إعواو المراسبت اإلوارٌة وإختٌار الخبراء حسب 

 الموضوعات التى سٌغطٌها النشاط .  

 مكان وزمان التنفيذ  :

 .    2018خبل عام  -

 الجهات المستفيــــــــــــــدة :

 مالٌة العربٌة فى الوول العربٌة األعضاء . التنظٌمات الع -

 الجهة المعنية بالتنفيـــــــــذ :

ال نٌة المتخصصة فى المكتب  العبقات الخاريٌة والتعاوا الوولى بالتعاوا مع اإلواراتإوارة  -

 والمعاهو والمراكز التابعة للمنظمة 

 التكلفة الماليــــــــــــــــــــة : 

 ووفر أمرٌكى .               50.000ـ 

¤ ¤ ¤ 

 ( .  98/2018/  ع . خ رقم النشاط :  ) 

 اسم النشاط :

 .أنشطة قطرٌة وتعاوا فنى  لمنظمات أصحاب األعمال فى الوول العربٌة األعضاء .

 نوع النشاط :

 / قطرى  . قـومـى

 أهداف النشاط :

 والمساعوة  لمنظمات أصحاب األعمال العرب  لتن ٌ  برامج لصالحها . تقوٌم العوا ال نى -

 أسلوب التنفيذ : 

بعو تلقى طلبات منظمات أصحاب األعمال  الترى تر رب فرى تقروٌم عروا فنرى لهرا  مرا المنظمرة  ، تقروم 

اإلوارة المختصررة فررى المكتررب بوراسررة الطلبررات والحصررول علررى الموافقررات األصررولٌة المتبعررة وإخطررار 

الطرف بالنتٌية ثم القٌام باإلعواو والتيهٌزات الماوٌة وال نٌة لتنظٌم النشاط  ما خبل إعواو المراسربت 

 اإلوارٌة وإختٌار الخبراء األك اء سواء كاا  ل  ما واخل أو خارج المكتب  .  
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طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 الجهات المستفيدة :

 منظمات أصحاب األعمال فى الوول العربٌة األعضاء  . -

 بالتنفيذ :الجهة المعنية 

المختل ة فى المكتب وك ا  العبقات الخاريٌة والتعاوا الوولى بالتعاوا مع اإلواراتإوارة  -

 المراكز والمعاهو التابعة للمنظمة 

 مكان وزمان التنفيذ:

 . 2018خبل عام  -

 التكلفة المالية : 

 ووفر أمرٌكً  .   50.000 -

¤ ¤ ¤ 

 

 ( .  99/2018 ع . خ / رقم النشاط :  ) 

 اسم النشاط :

أنشررطة وبرررامج فنٌررة تن رر   فررى إطررار التعرراوا والتنسررٌق مررع المنظمررات العربٌررة والوولٌررة 

 المتخصصة  ات افهتمام المشتر  .

 نوع النشاط :

 قـومــى . -

 أهداف النشاط :

فررتح قنرروات للتعرراوا والتنسررٌق مررع المنظمررات العربٌررة والوولٌررة المتخصصررة لوضررع أنشررطة  -

ال نرى المشرتر  لخومرة أطرراف اإلنتراج الثبثرة فرى الروطا العربرى ،  مشتركة وخطط للتعاوا

و ل  ما أيل تعظٌم ال ائوة ما خبل خبرة أطراف عربٌرة ووولٌرة فرى ميرافت  ات العبقرة 

 المشتركة .

 مراعاة تعوو ميافت األنشطة المن  ة وفقا للمستيوات على الساحتٌا العربٌة والوولٌة.    -

 أسلوب التنفيذ : 

ترتبط منظمة العمل العربٌة مع منظمات عربٌة وإقلٌمٌة ووولٌة بلت اقات أو م كرات ت اهم تم 

التوقٌع علٌها بهروف زٌراوة المروارو الخاريٌرة للمنظمرة لتن ٌر  أنشرطة إضرافٌة لصرالح أطرراف 

 اإلنتاج فى الوول العربٌة وما خارج الخطة اإلعتٌاوٌة للمنظمة .

اوض مررع المنظمرات المشرار إلٌهرا أعرربه مرا أيرل تنظرٌم أنشررطة تقروم اإلوارة المختصرة بالت ر 

مشتركة مع المنظمات  ات العبقة لصالح أطراف اإلنتاج فى الوول العربٌرة و لر  مرا خربل 

مشاركة المنظمة فى تغطٌة التكالٌف مع الحرش  التام  بؤا تكوا هر ه المسراهمة فرى الحرووو 

 اف اإلنتاج . المعقولة وتعوو بال ائوة المريوة على أطر
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 الجهات المستفيدة :

 أطراف اإلنتاج الثبثة مع اليهات األخرى المعنٌة . -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 .  منظمة العمل العربٌة مع منظمات عربٌة أو إقلٌمٌة أو وولٌة  -

 مكان وزمان التنفيذ :

 . 2018خبل عام  -

 التكلفة المالية : 

 ووفر أمرٌكً     50.000 -

¤ ¤ ¤ 

 (  2018/        100  ع . خ  /رقم النشاط :  ) 

 اسم النشاط:

حول آثار المستوطنات اإلسرائٌلٌة على أوضاي أصحاب األعمال والعمال العرب فى  تقرٌر

فلسررررطٌا وبقٌررررة األراضررررى العربٌررررة المحتلررررة األخرررررى فررررى اليرررروفا السررررورى المحتررررل وبقٌررررة 

 األراضىالمحتله ى ينوب لبناا  .

 نوع النشاط:

 قـومــى .  -

 أهداف النشاط:

متابعة كشف السٌاسة العنصرٌة للحكومة اإلسرائٌلٌة وتحوٌها لقررارات الشررعٌة الوولٌرة  ات  -

 العبقة .

 1976كشف عوم احترام الحكومة اإلسرائٌلٌة لقرارى مإتمر العمل الوولى الصاورٌا عامى  -

 بشؤا الموضوي . 1980و 

افستٌطاا اإلسرائٌلى على أصحاب األعمال والعمال  كشف اآلثار المومرة النايمة عا سٌاسة -

 العرب فى فلسطٌا واألراضى العربٌة المحتلة األخرى .

 أسلوب التنفيذ : 

تقوم اإلوارة المختصة  بمخاطبة األطراف المعنٌة بتزوٌوها بالمعلومرات الحوٌثرة عرا    الممارسرات     -

 كات الحكومة اإلسرائٌلٌة . التى سيلتها خبل العام ما واقع متابعتها إلنتها

إعواو وراسة ما خبل التقارٌر التى تلقتها المنظمة ما األطراف المعنٌة فى فلسطٌا وسورٌا  -

 ولبناا .  

 تريمة الوراسة إلى اللغتٌا اإلنيلٌزٌة وال رنسٌة .  -
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 نقل الوراسة مرا القراهرة إلرى ينٌرف  لتوزٌعهرا علرى الوفروو العربٌرة واألينبٌرة المشراركة فرى -

 ( .  2018أعمال وورة مإتمر العمل الوولى ) ٌونٌو / 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

إوارة العبقات الخاريٌة والتعاوا الوولى ، بالتعاوا والتنسٌق مع مكتب البعثة الوائمة لمنظمة  -

 العمل العربٌة فى ينٌف .

 مكان وزمان التنفيذ :

 . 2018الثلث  األول ما عام  -

 التكلفة المالية : 

 ) عشرة آفف ووفر أمرٌكى  ( ووفر أمرٌكى  10.000 -

¤ ¤ ¤ 

 (  2018/ 101رقم النشاط :  ) ع . خ / 

 اسم النشاط :

 . 2018المشاركة فى أنشطة عربٌة ووولٌة خبل عام 

 نوع النشاط :

 قومى .

 أهداف النشاط :

المرإتمرات وافيتماعرات العربٌرة والوولٌرة وإبرراز إنيرازات المنظمرة فرى ميرال  المشاركة فى -

 العمل والعمال .

 تعزٌز العبقات مع المنظمات العربٌة والوولٌة . -

 الوقوف على آخر التطورات فى مٌواا التنمٌة والعمل . -

 أسلوب التنفيذ :

 تلبٌة وعوات المنظمات وافتحاوات العربٌة والوولٌة . -

 المشاركة فى ايتماعات الميلس افقتصاوىوافيتماعىالعربى . -

 المشاركة فى ايتماعات لينة التنسٌق العلٌا للعمل العربى المشتر  . -

 المشاركة فى ايتماعات ميلس اليامعة العربٌة . -

 المشاركة فى ايتماعات ميلس وزراء الشئوا افيتماعٌة العرب . -

 اوٌة وافيتماعٌة لغربى آسٌا ) افسكوا ( .المشاركة فى ايتماعات اللينة افقتص -

المشاركة فى ايتماعرات التنسرٌق برٌا األمرم المتحروة ووكافتهرا المتخصصرة واليامعرة العربٌرة  -

 ومنظماتها المتخصصة .

 المشاركة فى ايتماعات اللياا الصناعٌة فى إطار منظمة العمل الوولٌة . -

 ايتماي لينة حقوق اإلنساا والميلس افقتصاوىوافيتماعى التابع لتمم المتحوة . المشاركة فى -
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المشررراركة فرررى المرررإتمرات اإلقلٌمٌرررة اآلسرررٌوٌة واألفرٌقٌرررة وايتماعرررات الميموعرررة اآلسرررٌوٌة  -

 واألفرٌقٌة فى إطار منظمة العمل الوولٌة .

 المشاركة فى ايتماعات افتحاو الوولى لنقابات العمال العرب . -

 المشاركة فى ايتماعات افتحاو العام لغرف التيارة والصناعة والزراعة للببو العربٌة. -

المشرراركة فررى ايتماعررات المكتررب التن ٌرر ى لميلررس وزراء العمررل والشررئوا افيتماعٌررة برروول  -

 ميلس التعاوا لوول الخلٌج العربٌة .

 عربٌة المتخصصة .المشاركة فى ايتماعات افتحاوات المهنٌة العربٌة والمنظمات ال -

 المشاركة فى لينة المنظمات للتنسٌق والمتابعة المنبثقة عا الميلس افقتصاوى . -

 المشاركة فى ايتماعات لينة العمل والشئوا افيتماعٌة التابعة لبتحاو األفرٌقى . -

المشاركة فى ايتماعات ميلس الوزراء العرب المسئولٌا عا شئوا البٌئة وليانه المتخصصة  -

. 

 شاركة فى أعمال مإتمر العمل الوولى وايتماعات الميموعة العربٌة .الم -

 المشاركة فى ايتماعات ميلس إوارة مكتب العمل الوولى . -

 المشاركة فى ايتماعات اللينة المشتركة بٌا منظمتى العمل العربٌة والوولٌة . -

 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

بالتعاوا مع اإلوارات المعنٌة بمكتب العمل العربرى  إوارة العبقات الخاريٌة والتعاوا الوولى -

 والمعاهو والمراكز التابعة لمنظمة العمل العربٌة .

   دوالر أمريك 50.000مإتمر العمل الدول                      مشاركة -

 

 ىووفر أمرٌك             20.000إيتماعات إوارة منظمة العمل الوولٌة            -

 

 ووفر أمرٌكى 20.000 نة المشتركة بٌا منظمتى العمل العربٌة والوولٌةايتماعات اللي -

 دوالر أمريك  (      90.000التكلفة المالية :  ) اإلجمال  :          -

  دوالر أمريك    70.000                                 مشاركات عربٌة ووولٌة -

 

 ووفرأمرٌكى$  ألف  160.000اإليمالٌة :  التكلفة المالية 
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 المحور الخامس 

 الدستوريةواللجان االجتماعات 

 والنظامية 

 

 8102عام 
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 الموضوع م

 ( لمإتمر العمل العربى .;:الوورة )  .1

 . ميلس إوارة منظمة العمل العربٌة  .2

 . هٌئة الرقابة المالٌة  .3

 . ( للينة الخبراء القانونٌٌا93الوورة )  .4

 . للينة الحرٌات النقابٌة( 93الوورة )  .5
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 ( 2018/   102رقم النشاط  : ) م . أ /   

 اسم النشاط  : 

 ( لمإتمر العمل العرب  .45الدورة ) -

 نــوع النشاط  : 

 قومــى -

 أهـداف النشاط  : 

 تحوٌو الخطوط األساسرٌة لعمرل المنظمرة ورسرم سٌاسرتها وتحقٌرق أهروافها المنصروش علٌهرا فرى -

 الوستور والمٌثاق العربى للعمل.

 المصاوقة على خطط عمل المنظمة وموازنتها ومراقبة العمل المالىوال نى للمنظمة. -

 وراسة الموضوعات ال نٌة المورية على يوول األعمال. -

 الجهة المعنية بالتنفيذ  : 

 قسم شئوا ميلس اإلوارة والمإتمر بالتعاوا مع كافة اإلوارات بالمنظمة. -

 زمان التنفيذ  : مكان و

 ( 2018) أبرٌل/ نٌساا  -

 الجهات المستفيدة  : 

 أطراف اإلنتاج الثبثة. -

 التكلفة المالية  : 

 ووفر أمرٌكى 100 000  -

 ¤ ¤ ¤ 

 

 (  2018/ 103رقم النشاط :  ) م . إ /  

 اسم النشاط  : 

 ميلس إوارة منظمة العمل العربٌة :

 ( 2018الوورة الساوسة والثمانوا   ) مارس  -1

 ( 2018الوورة السابعة والثمانوا   ) أكتوبر/ تشرٌا األول /  -2
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

 أهداف النشاط  : 

ايتماي وستورى نش علٌه وستور منظمة العمل العربٌة ) ال قرة الثامنة ما الماوة الساوسرة (  -

. 

 متابعة تن ٌ  قرارات وتوصٌات المإتمر العام ومتابعة سٌر العمل بمنظمة العمل العربٌة . -

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 مكتب العمل العربى / قسم شئوا ميلس اإلوارة والمإتمر . -

 مكان وزمان التنفيذ  : 

 . 2018خبل عام  -

 : الماليةالتكلفة 

 البـاب السـاوس  -

 ¤ ¤ ¤ 

 ( 2018/    104   رقم النشاط :  ) ش . م /   

 اسم النشاط :

 هٌئة الرقابة المالٌة . -

 أهداف النشاط :

النظر فرى تقرٌرر مرايرع الحسرابات عرا الحسرابات الختامٌرة للمنظمرة ) مكترب العمرل العربرى  -

 والمعاهو والمراكز التابعة للمنظمة ( نهاٌة كل عام .

مرايعة حسابات المنظمة ومراقبتها ، والتؤكو ما اإليراءات المالٌة واإلوارٌرة ومروى توافقهرا  -

 مع النظم واللوائح الناف ة .

عا الحسابات الختامٌة وسٌر العمل المالىواإلوارى بالمنظمرة لرفعره إلرى المرإتمر إعواو تقرٌر  -

 العام ما خبل ميلس إوارة المنظمة للنظر فى اعتماوه والمصاوقة علٌه .

 الجهة المعنية التنفيذية :

 إوارة الشئوا المالٌة واإلوارٌة . -

 مكان وموعد التنفيذ :

 . 2018راكز التابعة للمنظمة فى شهر أبرٌل / نٌساا فى القاهرة وأماكا مقار المعاهو والم -

 التكلفة المالية :

 ضما الباب الساوس ما أبواب الموازنة ) ن قات ايتماعات الميالس الرئٌسٌة ( . -

 ¤ ¤ ¤ 
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 العربيةمنظمة العمل 
طار جامعة ادلول العربية   أ حدى املنظامت العربية املتخصصة اليت تعمل يف ا 

  2018/     105   رقم النشاط : ح . أ /    

 اسم النشاط  : 

 اجتماع لجنة الخبراء القانونيين -

 نوع النشاط :

 قومً . -

 أهداف النشاط :

وراسة تقارٌر الوول األعضاء على افت اقٌات محل المتابعة والتً صاوقت علٌها فً ضوء  -1

 التشرٌعات السارٌة لوٌها .

إيراء الوراسات القانونٌة حول التشرٌعات  ات العبقة والتقارٌر التً ترسلها الوول األعضاء وفقا  -2

 .ألحكام نظام ات اقٌات وتوصٌات العمل العربٌة

 متابعة موى التزام الوول األعضاء بنظام ات اقٌات وتوصٌات العمل العربٌة. -3

 إبواء بعض المبحظات حول رووو الوول على افت اقٌات محل المتابعة . -4

 إبواء بعض التوصٌات العامة لت عٌل النشاط المعٌاري العربً . -5

 -أسلوب التنفيذ :

 إعواو تقرٌر للينة . -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 إوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 -مكان وزمان التنفيذ :

 إحوى الوول العربٌة . -

 : الجهات المستفيدة

 أطراف اإلنتاج الثبثة .  -

 التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر  15.000 -
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 2018/  106رقم النشاط : ح . أ /   

 اسم النشاط  : 

 اجتماع لجنة الحريات النقابية -

 نوع النشاط :

 قومً . -

 أهداف النشاط :

 تنمٌة وصٌانة الحقوق والحرٌات النقابٌة فً الوطا العربً . -1

النظر فً الحافت الخاصة بالشكاوي التً ترو للمنظمة ما أحو األطراف بشؤا المساس بالحقوق  -2

 والحرٌات النقابٌة .

 النقابٌة .النظر فً مشروعات ات اقٌات وتوصٌات العمل العربٌة المتعلقة بالحقوق والحرٌات  -3

 -أسلوب التنفيذ :

 إعواو تقرٌر للينة . -

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 إوارة الحماٌة افيتماعٌة -

 -مكان وزمان التنفيذ :

 مكتب العمل العربً . -

 : الجهات المستفيدة

 أطراف اإلنتاج الثبثة .  -

 التكلفة المالية التقديرية :

 ووفر  12.000 -

¤ ¤ ¤ 

 

 

 

 


