
 
 

 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورقح انمعهىماخ االساسٍح
 

 
 
 

 منظمح انعمم انعزتٍح
 مكتة انعمم انعزتى

 

 انقىمٍح حىل انندوج

 وتأهٍم ةز تدرٌتعزٌ ودورها فًانتعاونٍاخ 

 ودعم انصناعاخ انصغٍزج انشثاب

 22/01/2102 - 22 كح األردنٍح انهاشمٍحانممه -عمان



   

 انقىمٍح حىل انندوج

 انشثاب وتأهٍم ةتعزٌز تدرٌفً   اانتعاونٍاخ ودوره

 انصناعاخ انصغٍزج ودعم

 22/01/2102 - 22 مٍحانممهكح األردنٍح انهاش – عمان

 

  أوال : انمقدمح

 

ػادَ   لزارهاد ادػحاادر   2009ااالشحّدػياة اٌىيةاث    ةاٌمّة االلحصاديةة ااٌحّٕيةا   أصدرت

اإلزار اٌازٔدِس اٌذي جمدِث اه ِٕظّة اٌؼًّ اٌؼزاية  ػمد ػزاي ٌٍحشغيً  2020 -2010

ز فزص اٌؼًّ ايػاُ  ِغ ظزارة جيفي ، ٌدػُ اٌحشغيً ااٌحد ِٓ اٌاطدٌة في اٌيطٓ اٌؼزاي 

، الاد   اٌميى اٌؼدٍِة اٌؼزاية اسةادية لادرج د اٌحٕدفةاية    إٔحدشيةااٌحدرةب ارفغ  اٌحأهيًازاِس 

إِظّدجه ودْ ِٓ اآلٌيدت اٌفؼدٌة ٌححمياك اٌؼادي    اٌمطدع اٌحؼدأي أْاٌحصدرب اٌؼدٌّية  أذاحث

 أطاازا حااد اٌااذي ةحطٍااب  األِااز، ؼّااًاٌاجاايفيز فاازص االشحّاادػي ِااغ إٌّااي االلحصااديي 

أحد اٌزاافاد االلحصاديةة   ٌىئه اٌمطدع اٌحؼدأي  جؼشةشاٌرالخ ادٌداي اٌؼزاية ٌدػُ ا  اإلٔحدز

إػادية جيسةاغ اٌرازاة ا ٍاك لايى       ٍِحاي  فاي  اٌ دِة في إٌّطمة اٌؼزاية ااٌذي سدهُ اشاىً  

اٌّةاادهّة فااي إةصاادي اٌحٍاايي ٌىريااز ِاآ هّاايَ     ػٍاا الدرجااه  ِصحّؼااي،إٔحدشيااة تات طااداغ  

اٌؼزاي ِآ ِحدرااة اٌغاالم اِىدفحاة اٌاطدٌاة اجّٕياة اٌصإدػدت اٌصاغيزة اجحمياك           غّاٌّصح

 .األِٓ اٌغذائي 

 أْ إال ااٌةيدساية، االلحصاديةة ااالشحّدػياة    األٔظّاة د  في جحؼديودٔث اٌداي اٌؼزاية  اإتا

ة اٌحاي جادػُ اجؼاشس جىدِاً االلحصادي اٌؼزااي اإادم        اساُ اٌّشاحزو  ياٌماحاد  اٌحؼدأيدت جؼحااز  

    ٓ األِاة اٌؼزاياة ِآ اِاحالن اٌماية اٌحاي جّىٕ اد ِآ          اٌحىحً االلحصاديي اٌؼزااي ، ااٌاذي ةّىا

 . اجحميك اٌةالَ االشحّدػي ٌشؼيا دفزض اححزاِ د اإسّدع صيج د اصيدٔة حميل د 

الضدي    إللقدء  منظمة العمل العزبية أهمية عقد  دد وق ميميدة     ارجأت  ومن هذا المنطلق  

والحكيددم مدد    و الصددنءعءت الصددشيزق  فددد دعددغ ج ددشيل ال دد ء     ءودورهدد الحعءوديددءت علدد  

  المحشيزات االمحصءدية فد ظل الحح يءت الحد جياجه األمة العزبية فد اليمث الزاهن

 

 

 

 



   

 : أهداف انندوج ثانٍا

 

ٌّشادرةغ اٌصاغيزة ااٌحاز  اٌحمٍيدةاة     ا في جشصيغ ايػُاٌحؼدأي  َجؼشةش يار إٌظد -

 اِشدرةغ اٌشادب.

اٌحاي جمادَ   ااالِحيادست  ز  ػٍ  اٌحزوة اٌحؼدأية اٌؼزاية ااٌميأيٓ اٌخدصة ا د اٌحؼ -

 ٌ د ااٌّشىالت اٌحي جؼدٔي ِٕ د.

ادٌحاادرةب ااٌحرمياات اٌحؼاادأي ٌحاايفيز اٌىااياير اٌّرهٍااة ااٌّدراااة ٌٍٕ اايض    االهحّاادَ -

 ادٌحؼدأيدت ٌحميَ ادارهد ػٍ  أوًّ اشه .

 ااة إٌّدفةااة اٌحصدرةااة اٌداٌيااة ايػااُ إٌّااحس     أهّيااة يار اٌؼّااً اٌحؼاادأي فااي ِياش   -

 اٌيطٕي اجؼشةش ِشدرةغ اٌشادب ااٌصٕدػدت اٌصغزى

جاديي اٌّؼٍيِدت ااٌحصادرب اايٓ اٌاٍاداْ اٌؼزاياة اٌّحصادارة،وخطية ِآ اشاً سةادية          -

 فزص اٌحٕةيك اجحميك اٌحىدًِ االلحصديي اٌؼزاي.

صاية   جحعآّ جطايةز اٌّؼادةيز     ِيحدة ) اجفدلياة أا جي  ةإلزار ِؼدةيز ػزاي يراسة  -

 اٌحي جحىُ اٌحؼدأيدت

يػااُ جشااغيً اٌشااادب اِشاادرةغ اٌشااادب     فااي اٌإااين اٌحؼدأيااة   أهّيااةػٍاا   اٌحأويااد -

 ااٌصٕدػدت اٌصغزى

اٌؼّااً ػٍاا  يِااس اٌايدٔاادت ااٌّؼٍيِاادت اٌخدصااة ادٌحؼدأياادت ظاآّ اٌشاااىة اٌؼزايااة  -

 ٌّؼٍيِدت سيق اٌؼًّ .

 

 .: محاور انندوج ثانثا

 

اٌصاغيزة   االغ اٌحزواة اٌحؼدأياة اٌؼزاياة ايارهاد فاي ِةادٔدة ش ايي اٌّشازاػدت        ** 

 اِىدفحة اٌاطدٌة

 اٌاطدٌة ااٌحشغيً ااٌدار االلحصديي ٌٍحؼدأيدت في اٌداي اٌؼزاية.**

 يػُ اٌحزوة اٌحؼدأية .ايارهد في  في اٌيطٓ اٌؼزاي اٌحشزةؼدت اٌحؼدأية** 

 .االشحّدػية اجيفيز فزص ػًّاٌحّٕية اٌحؼدأيدت في يار  **



   

ٌاادػُ اٌصاإدػدت اٌصااغزى   اٌااالسَ اٌحاادرةب ااٌحأهيااً  فااي  اٌحؼاادأي إٌظاادَ يار **

 اجؼشةش اٌحىدًِ االلحصديي اٌؼزاي .

 في جؼشةش ايػُ اٌؼًّ اٌحؼدأي اجؼظيُ االسحفدية ِٓ  دِدجه. اطزا  اإلٔحدز** يار 

 اٌيطٓ اٌؼزايفي  ٌحؼدأيدتااجؼشةش يار ِٕظّة اٌؼًّ اٌؼزاية في يػُ يار  **

شٍةة ػصت تهٕي حايي ِشازاع اٌشااىة اٌؼزاياة ٌّؼٍيِادت سايق اٌؼّاً اويفياة          **

 إيِدز اٌايدٔدت ااٌّؼٍيِدت اٌخدصة ادٌحؼدأيدت في اٌشاىة

 ا يػُ االلحصدي اٌيطٕي.   جؼشةش ِشدرةغ اٌشادبرائدة في  جؼدأية جصدرب لطزةة** 

          

 ذأسهىب انتنفٍ راتعا:

 

فاي  إِدلشاح د   اػزظا د  إػداي أاراق ػًّ ِٓ لاً  ازام ِحخصصيٓ ادٌحؼدأيادت  -
 إٌداة.

 ٌحصدرب اٌداي اٌؼزاية في ِصدي اٌحؼدأيدت  ػًّ لطزةة أاراقجمدةُ  -

 

 انجهاخ انمشاركح :  خامسا

 

 اٌؼزاية.اسارات اٌؼًّ في اٌداي  -

 اٌؼزاية.في اٌداي  األػّدي أصحدبت  ِٕظّد -

 اٌؼزاية.في اٌداي ِٕظّدت اٌؼّدي  -

 شدِؼة اٌداي اٌؼزاية. -

 زب.ؼاٌداٌي ٌٕمدادت اٌؼّدي اٌ ياإلجحد -

  .االجحدي اٌحؼدأي اٌؼزاي  -

 .اٌحؼدأية في اٌداي اٌؼزاية االجحديات -

 .اؼط اٌشخصيدت اإلػالِية  -

 

 

 

 

 



   

 : انجهح انمعنٍح تانتنفٍذ سادسا

 

ااٌحيذياااااك  اإلػاااااالَإيارة  -إيارة اٌحّدةاااااة االشحّدػياااااة ) ِىحاااااب اٌؼّاااااً اٌؼزااااااي -
 . االجحدي اٌحؼدأي اٌؼزايِغ   ادٌحؼداْ ااٌّؼٍيِدت

 

 انندوج  دعق ومىعد  مكان:  ساتعا

 

 . 24/10/2013 -22،  الي اٌفحزة ِٓ  شيٕيفدفٕدق في جؼمد إٌداة  -

 ياالر 85اٌغزفة اٌّفزية   -

 ياالر 110اٌغزفة اٌّشياشة  -

 . 21/10/2013ةيَ  ّدْػاسحمادي اٌّشدرويٓ ِٓ لاً إٌّظّة في ِطدر  -

 

 اندخىل تأشٍزاخ:  ثامنًا

 

اٌحصاايي ػٍاا  جأ اايزة  اٌٍّّىااة االرئيااة اٌ د ااّيةةّىاآ ٌٍةاادية اٌّشاادرويٓ ِاآ  اادرز  
فاي اٍادأ ُ   اٌٍّّىة سفدرات   ِٓ  الي  ) في حدي ا حزاغ تٌه  االرئية ٌألراظياٌد يي 

 في هذا اٌّصدي، إِظّة اٌؼًّ اٌؼزاية ػٍ  اسحؼداي ٌحمدةُ اةة ِةدػدة 

 

 : انمزاسالخ تاسعا

 

 ايارة اٌحّدةة االشحّدػية اػاللدت اٌؼًّ  -ِٕظّة اٌؼًّ اٌؼزاية  ** 

   اٌمدهزة / شّ يرةة ِصز اٌؼزاية .  814اٌؼٕياْ : ص . ب ) -

   00202)  33362719 -21-31 : هدجت -

   00202)  37484902فدوس:   -

 alo@alolabor.org ازةد اٌىحزأي : -

-                  hanan@alolabor.org 

 

حمدي -حنان  ◘ ◘ ◘  
عثد انمنعم – حنانطـ   
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