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 الندوة القومية

حــــــــول" واقع المرأة العربية فى التعليم و التدريب التقني والمهني ودعم مشاركتها فى 
 النشاط االقتصادى "

 2015 كانون االول/ ديسمبر/ 22-20المملكة االردنية الهاشمية  –عمان 

 
 

  تقديــــــــــم

مننا رزننلت رياتننلتى  رياننم طقرنننا مربيارننى ريتلزينن  بطننق ل طننم يلر متىمننلر   ننم    ينن  ريار ينن   ننم      

رالساث ىر رالمثل يالمكىنى  بريبىقى  ريتشلت  ريهىئ   ريام حتىنى زهى رهلل سقرء كىنت ذكنقرر رب رنى نى   

ركثننل مننا م نسننتاهى رين فرجنل ر  مربيارننى ريتلزينن  منا ر  ننم متننلال  ريتبىين  فننم ريتننىي  حين  ط ننل     

حي  طيلر ريتبىي  زيا ريشتىب ريم نتق  تظ هى زيا ريشتىب ح    ري ؤ ال  ريت يى % بطلطكز م17

% برالمنل رالكثنل   12ب م نست  ر  م زكثيل ما ري تلل ريتىي م بري ينلر   2013 %  ىم  27.3

ق ريار ي  % فاتيي22% :29خبقرة ر  نست  ريتبىي  زيا رالنىث ريم ريذكقر طيلر   م رياقريم زـ 

ريشنىم   ر ننا زننم  طسننى   ري نلية زىتىيينن  فننم مننام مجننىال  ريار ين  بيننير فينن  زم اتىر ننى ريشننلت     

رالصننيل فننم ريرظننىم رالنا ننى م برالقا ننىقو بن ننر رييننقو ريتشننلت  ري ننؤ لة فننم زرننىء  بيكرهننى       

 ري سئقي  رتضى  ا رير ر رالخل .

ق ريت ننل طتاتننل مننا ر نن  ري ؤمننلر    بطجننلر رالمننىرة  رننى ريننم ر  قرننن  مشننىرك  ري ننلية فننم سننق    

 بري تىتيل ري ساخلم  يييىس ملو طيلم ري جا تى  .

بما  رى طتلت ر  ي  طم يل بر لرق ري لية ياسهيل رقمىنهى فم ريرشىط رالقا نىقو برالنا نى م فنال    

ت كا طتييق طر ي  زشلت  قب  ريتلت   ا ريالرتب بريام يل ريذو ت ثنل متنقرر رسنالرطيجيى كتينلر     

ريلبل ري ايلم  رذ تتاتل ريجسل بريتقرز  ريلئيسني  ي نلخقل رينم سنقق ريت نل بطتسنيا رالناىنين         فم 

بتتننىقة رييننلرة ريارىفسنني  برالمننل ريننذو تاب ننب مقرئ نن  سيىسننى  بزننلرم  ريات نني  برياننلرتب ريايرننم     

ل زتين  ط كنا ريىنلق منا صني      ريهيك ي  ريسنلتت  رياييينل   برالخاالال بري هرم مع ماب تى  ريت ل 

 مقر تا برمكىنيىطا ز ى  مسا لة .

ي رىقشنن   2015  يننا رقرنننت مرظ نن  ريت ننل ريتلزينن   ننذة ريرننلبة ريهىمنن  انن ا خبنن     هننى يتننىم  

قضننياا رسىسننياا   ننى رقمننىم ن ننر ري جا ننع فننم سننقق ريت ننل برياتننل    ننم باننع ري ننلية فننم    

زشنكل فتنىل فنم    ين      مرظقم  ريات ي  بريالرتب ريايرنم بري هرنم فنم رينقلا ريتلزنم رينذو تسنى          

 ريار ي  بط تي  ماب تىطهى .
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 : هداف الندوةأ

 :طهل   ذ  ريرلبة إيم

ريتلنننىم  ري اكىمننل يننل     زشننم يننلررر  ريي نن  رالقا ننىقت  بريار قتنن  برالنا ى ينن    ي رطرىيننذ -

 رياشييل بريتل ما ريتبىي  بريسا  مشىرتع ري رتثي   را 

 .(  2020- 2010)ماىزت  طرىيذ ماب تى  ريتيل ريتلزم ي اشييل  -

فنم انقء   ريخىص  زىي لية رياتل    م سيىسى  بزلرم  ريات ي  بريالرتب ريايرم بري هرم  -

 رالحايىنى  ريىت ي  يسقق ريت ل ريتلزم.

طبننقتل مرظقمنن  ريات نني  برياننلرتب ريايرننم طقرنننا  ريانن رياتننل    ننم ري شننىكل بري تققننى   -

 بري هرم.

 رتجىق ريت قل ريام طسى ل صىنتم ريسيىسى  يابقتل  ذ  ري رظقم . -

 طر ي  قلرر  ري لية ريتلزي  القمىنهى فم سقق ريت ل . -

 . ي ريتلز ري ليةطتزتز  يىف  ريت ل ريتل بطر ي  ربح ري تىقرة يلو  -

 . طم يل ري ايييلر  ريتلزي  بريلبيي    م قم  ري لية فم سقق ريت لرياتل    م  -

ري رى ى  بطبقتلمرظقم  ريات ي  بريالرتب ريايرم بري هرم فم ق   مسى    رياتل    م  -

 .ريقلا ريتلزم ري ييلة بري اقسب  فم

 طتىقل ريختلر  برياجىرب رييبلت  في ى زيا ري ترييا بري اخ  يا فم مجىل   ل ريرلبة. -

 

 المحــــــــــــاور : 

 

 .طر ي   يىف  ريت ل ريتل بري تىقرة يلو ري لية ريتلزي  ك ىحت    ل  -1

     . ري شلب ى  ري يلو بري ييلة بري اقسب  آقر  ما يزة ي تل ما زبىي  رالنىث -2

 ريا كيا رالقا ىقو ي  لية ريقرقع برالفىق . -3

  ريت ل مرظقم  ريات ي  بريالرتب ريايرم بري هرم بقبر ى فم طسهيل رقمىم ري لية فم سقق -4

 . فم ريت لر  ريتلزي بقبر ى فم طتزتل رييلرر  ريارىفسي  ي  لية ريجلتلة ي ت ل  رألن ىط -5

 ريتلزي  بقبر ى فم طر ي  مهىرر  ري لية ريتلزي  . بري قر يقاشلتتى  ري تىتيل بري -6

 طى يل قضىتى ريرقع رالنا ى م   م طر ي  قلرر  بمهىرر  ري لية ريتلزي  . -7
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 المشاركــون : 

 زيضننىتى  بري اخ  ننيامننا كتننىر ري سننئقييا فننم ي  ننىل  ننذ  ريرننلبة  ننلق  تننل ق ي  شننىرك  -

رالنانىم فنم رينلبل     يلنلر   فنم رينقلا ريتلزنم بم ث نم     ري هرن   ريانلرتب ري نلية ب ريار ي  ب

ختننلرء  ننلب ماخ  ننيا فننم  ننذر    ننا مرظ ننى  قبيينن  ب لزينن  فضننال بم ث نن  ريتلزينن 

 ري جىل.

 

 

 التنفيذ : أسلوب

 

ريت ل ريلئيسي  ان ا متنىبر    يبررق إل لرقطك ير  لق ما ريختلرء ريتلب ري اخ  يا  -

 ريرلبة

 ري شىرك    ل قبلت  ما قتل ريسىقة ري شىركيا برساتلرض طجىرب ريلبل  يبررق لض  -

 ريرلبة . ف ري شىركيا طتىقل رياجىرب بريختلر  زيا ريسىقة  -

 

 مكان وموعد التنفيذ : 

 22-20ريىانلة منا   خنالل  (،     نى  رنالنىمنقنىل   ) فرنلق  رالرقنين  ريهىمن ي   ري   كن    –   ى 

 2015قتس تل /كىنق  رالبل /

 

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 
زىي   ك  زىياتىب  مع بتررة ريت ل مكاب ريت ل ريتلز  )إقررة ريار ي  ريتشلت  برياشييل(       

 رالرقني  ريهىم ي 
 
 

  عامة : أحكام     
 
 

 ري رظ   الطات ل قي   طذركل ريسىل. -
 ريت ل . يبررقمق ل السايتىل  آخل 2015/ 5/12تتلق تقم  -
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ي رظ   ريت ل ريتلزي   راليكالبن ريت ل   م ري ققع  يبررقطلسل  -
alo@alolabor.org 

 االردنيةعلى السادة المشاركين اتخاذ الالزم نحو استخراج تأشيرة الدخول الى االراضى  -
 
 
 المراسالت: -

 

 يتم توجيه المراسالت الخاصة بالندوة إلى منظمة العمل العربية على العنوان التالى:

   : القاهرة / جمهورية مصر العربية -الجيزة  –الدقى  –ميدان المساحة  7العنوان. 

  . (.11511( القاهرة / الرمز البريدى )814ب )ص 

  : ( . 00202)  33362719/  721/  731هاتف 

   : ( . 00202)  -3 7484902فاكس 

  : بريد إلكترونىalo@alolabor.org 

                         rabab@alolabor.org 

     : موقع المنظمةwww.alolabor.org 

 : بيانات الفندق 

  0096265341712تليفون :

  0096265341714فاكس :

  aih@nets.com.joالبريد االكترونى : 

 www. Amman-international.comالموقع االلكترونى: 

 

◘ ◘ ◘ ◘ 

 

 رباب  
 ربابط/ 
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