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 والتوصيات  تقرير الختاميال
 " العمل حصن األمان اإلقتصادي للمرأة  "لندوة القومية حول ل

 2008يوليو / تموز  18 – 16الغردقة ، 
  

  

      ةةــــــــــمقدممقدم

،  2008ألنشةتهاا لعمررةة  ى ةط  تة  ىم اةا عمةا        منظمة  لعممةا لعميةية      تنفيذ في إطار 

وةاعهماون مع كا من صةنرو  لممةا لعمهةةرل ع نة ان  ولعمماةر لعميةةي ع الافة  لعمماعية  وةةة            

" لعمما حصن لممان لمقهصادي ع ميأل " وذعة     لعميةي  ح ل نرول لعلعمما ةاعجزلئي ، تا ىلر 

مشةةاركا   90فةةي مرينةة  لعةيدقةة  ، ةة ةة ر    2008ي عيةة   ت تمةة     18 – 16لعفهةةيل مةةن   فةةي

)لمردن ، لعبةيين ، ت نس ، لعجزلئي ، لعن دلن ، دوع    17في  لعاال  يما  ن أطيلف لمنهاج

يل  ،سةة تن  ىمةةان ،  ف نةةتين ، قتةةي ، لع  يةة، ، عبنةةان ، عيبيةةا ،      ـةةـسةة ريا ، لعنةةم دي  ، لعم 

في ولعممني  ةل ايا لعميأل لعميةي  لعمؤسنات ولعايئات  مما ي  كذع ، لعيمن (  لعمةيب ، مصي

منظم  لعمةيأل  وملرمهاا لممان  لعمام  عجامم  لعرول لعميةي  ةلتاىياا لمةهماىي ولمقهصادي ، 

 لعمج ةس لعلة مي ع مةيأل ةجما رية  مصةي لعميةية        و مج س سيرلت لمىمال لعمةيب ، و لعميةي  ،

إعط ك كب  من لعخبيلء في لعمجامت لمقهصادي  ، ولمةهماىية  ولعلان نية  ولمىالمية     ةامضاف  

 . وسياسيا   ولةهماىيا  ل ايا لعميلل وتم يناا لقهصاديا ة لعميتبت  

 

  : : الندوة الندوة   عقدعقد  مبرراتمبررات

% % 3030لنخفاض ننب  مناهم  لعميأل في لعهنمي  لمقهصادي  ولعهي ما لعة، دون لعةـ   لنخفاض ننب  مناهم  لعميأل في لعهنمي  لمقهصادي  ولعهي ما لعة، دون لعةـ     --

     لعميةي  .   لعميةي  .من لعل ى لعماممن لعل ى لعمام

  لرتفاع ممرمت لعبتاع  ةين لمنا   اص   ييجات لعهم يا لعجاممي .لرتفاع ممرمت لعبتاع  ةين لمنا   اص   ييجات لعهم يا لعجاممي .  --

لمثار لعن بي  ع خصخص  ى ط ننب  مشارك  لعمةيأل فةي ميةرلن لعممةا ةنةبة ك فة        لمثار لعن بي  ع خصخص  ى ط ننب  مشارك  لعمةيأل فةي ميةرلن لعممةا ةنةبة ك فة          --

وتيلةع دور لعلتاع لعما  ، وىر  تتبيق تأمين لمم م  وتيلةع دور لعلتاع لعما  ، وىر  تتبيق تأمين لمم م    ، ،   لعةل   لعةمائي  ع ميأللعةل   لعةمائي  ع ميأل

  هماىي  .هماىي  .ولعتف ع  أحر فيوع لعهامينات لمةولعتف ع  أحر فيوع لعهامينات لمة

  ممانال لعميأل ةنبة لعهشييع حينا ولعمادلت ولعهلاعير لمةهماىي  في أغ ة لمحيان  ممانال لعميأل ةنبة لعهشييع حينا ولعمادلت ولعهلاعير لمةهماىي  في أغ ة لمحيان    --

  ص رل لعميأل في لمىال  ولعهةييي لعمت  ب ع نا ض ةرور لعميلل في لعمجهمع .ص رل لعميأل في لمىال  ولعهةييي لعمت  ب ع نا ض ةرور لعميلل في لعمجهمع .  --

لعهمييةز وىةر  لعمنةاولل فةي لعممةةا     لعهمييةز وىةر  لعمنةاولل فةي لعممةةا     لألضةيلر لعهةي ت ةةق ةامقهصةاد لعة طني نهيجة        لألضةيلر لعهةي ت ةةق ةامقهصةاد لعة طني نهيجة          --

  مما وأثيه لعن بي ى ط لعمنافن  لعهجاري . مما وأثيه لعن بي ى ط لعمنافن  لعهجاري . همارض ذع  مع مماييي لعهمارض ذع  مع مماييي لععع
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  هداف الندوة :هداف الندوة :أأ

   درلسةة  مناجيةة  إىةةرلد لألسةةيلتيجيات لع طنيةة  ، عهةليةةق لعهم ةةين لألقهصةةادي ع مةةيأل فةةط

 .هيلح آعيات لعهت يي لعمناسب لعمنتله لعميةي  و إسهميلض نلاط لع مف ولعل ل فياا وإق

   لعمهاحة  ع مةيأل فةط لعة طن لعميةةي  سة لء       لعهميف ى ط آعيات إكهناب لعلررلت لعبشيي

فط مجال ت فيي لعخرمات لعصةي  أو لعهم يمي  أو لعهرريبيـــ  و ت ضةي  مةرى قةررل هةذه     

 لألعيات ى ط دىا مشارك  لعميلل فط لعنشاط لألقهصادي  .

     لعهمةةيف ى ةةط لعهجةةارب لعيلئةةرل ولعناةةةة  فةةط لعمنتلةةه لعميةيةة  لعلائمةة  فةةط مجةةال دىةةا

لعميةيةة  فةةط لع صةة ل إعةةط مصةةادر لعهم يةةا تقامةة  مشةةيوىات إنهاةيةة      قةةررلت لعمةةيلل

 و رمي  صةييل فط إطار لعنياسات لألقهصادي  ع رول لعميةيــ  .

           درلس  لعهشييمات لع طني  لعنافةذل فةي لعب ةرلن لعميةية  و مةرى لتفاقاةا مةع ممةاييي لعممةا

  ميأل .لعميةي  و لعروعي  في ما يهم ق ةهةليق لعهم ين لمقهصادي ع

    أوراق العمل المقدمة  للندوة : أوراق العمل المقدمة  للندوة : 

 د. رلة  رتية ةنتا أ.    ت تأنيث لعفلي ولعبتاع  : أرقا  ودممت .1

 د. أسام  ىبر لعخاعقأ.    ت لعنناء لعمميالت ةين لعفلي ولعمما لعالئق .2

   يا أة   يم  أ.   . ت حل   لعميأل ىائق أما  ىم اا في ظا لعخصخص 3

 د. إيمان ةيبيس  دل ا لعمنزل : لعليم  لمقهصادي  ولآلثار لمةهماىي  . ت ىما لعميأل4

 د. حنان ي سف أ. ت دور لمىال  في مةارة  لعفلي ولعبتاع  ولممي   اص  ةين لعنناء .5

 د. سامي نجية  أ. ت لع مان لمةهماىي لعشاما ط   لعنجال من ةيلثن لعفلي ولعبتاع  .6
 

 حفل االفتتاح : 
 

ـــالجلس ةةةرأت ــةــ  2008ت  7ت   16فةةي تمةةا  لعنةةاى  لعما ةةيل مةةن صةةباح يةة        ه االفتتاحي

  ةامسهماع إعط ك مات كا من :

 

لممين  لعمام  ع جن   ئ ن ىما لعميأل لعميةي  ، أكرت  الدكتورة / نزهه الشقرونيك م   .1

ةللة،  لنجا لت لع جن  فةي دورلتاةا لعنةاةل  ، كةذع  ى ةط لمنجةا لت لعهةي ت        العاا ى ط 

 ع ميلل لعمةيةي  في مجال تم ين لعميأل سياسيا ولقهصاديا ولةهماىيا ، 
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الرئيسـة الشـرفية للجنـة نـعون عمـل المـرأة       ممثلة جاللـة الملكـة رانيـا العبـد ا      ك م   .2

ولعهي نل ة،  العاةا تةيةات ةالعة  لعم  ة  رلنيةا ع نةيرلت         السيدة / عطاف هلسهالعربية 

فةةي ك مهاةةا عةةبما لمنجةةا لت لعهةةي  أ ةةارت ريةةرل كمةةا فةةي دورتاةةا لعجى ةة لت لع جنةة  

تةللةة، ع مةةيأل لمردنيةة  مناةةا مشةةيوع تةةأمين حمايةة  لمم مةة  ولعةةذي ينةةاق  فةةي مج ةةس   

لعن لب حاعيا هذل ى ط لعجانة لعهشييمي ، أما في مجال م افة  ةتاع  لعفهيات فلةر تبنة،   

منةاطق ةةؤر لعفلةي    و لرل لعمما لمردنية  مشةيوع   ةق فةيل ىمةا مئلة  ع فهيةات مةن         

حيث أةيت و لرل لعمما درلس  تا فياا تةرير ىشي مناطق م  ىة  ى ةط كافة  منةاطق     

 6000لعمم    كمناطق منهارف  عاذل لعمشيوع وتا تةرير لعمرد لعمنةهارف ع هةررية ةةـ    

  ،فهال 

 

أ ةار  ولعهةي   لقمان المدير العام لمنظمـة العمـل العربيـة    محمد معالي السيد / أحمدك م   .3

،  أحيانةا  لعميأل لعميةي  وما ينت ي ى ياا من تمييةز   لعهي تميشاااا إعط ظيوف لعمما في

كذع  تتي  إعط ق ايا ةتاع  لمنا  ولسباةاا ، ظاهيل لعنناء لعممةيالت ولرتفاىاةا فةي    

ة رلننا لعميةي  وأهمي  تت يي لعمشيوىات لعصةييل كمةاوع   ع ل اء ى ط هذه لعمش    

 مةةن  ةةالل منظمةة  لعممةةا لعميةيةة  فةةي لعناةة ض ةاوضةةاع لعمةةيلل      ، ثةةا لنهلةةا إعةةط دور 

تةمةي حلة   لعمةيلل لعمام ة  ومةر       لعمما لعهةي   تشييمات عهت ييه صيات لعتفاقيات ومل

 ل لعييفي  لعميةي  . أمظ   لعهأمينات لمةهماىي  عهشما كاف  لعفئات  اص  لعمي

 

عميأل لعميةي  لعمام   ةهلريا درع ت مةم د دلوود نائة رئيس منهرى ل لعمنهشارقا  لعنير  .4

تكريما له           لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية محمد  أحمد لعمنهرى عمماعي لعنير ت 

 تقديرًا لجهود المنظمة المتميزة في معالجة قضايا المراة العربية . و

  سير عمل الندوة :  ■

 16/07/2008اليوم األول : ** 

ةرأت  منظمة العمل العربيةلعام المدير اللقمان محمد معالي السيد / أحمد  ن ةمبادرل طيب  م

مناقش  كال من لعم ض ىين إثيلء " عتيح لمف ار و " عصف فكريج ن  ة أىمال لعنرول 

 لعهاعيين : 
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تص   عهلريماا ع لم  لمقهصادي  لعلادم    اص  ةاعميأل  ىيض ألف ار ومشيوىات االول :* 

بيلء ت  ن مامهاا صياغ  خوقر قا  سيادته ةه  يف عجن  من لع ،  2009في ينايي 

 :  من كا منته  ن  ت   لعملهيحات 

 / الدكتورة نزهة الشقروني1

 / الدكتورة / فتحية معتوق2

 / الدكتورة / حنان يوسف3

 / الدكتورة / ضحى عبد الحميد 4

قا  لعةركه ر ت أسةام     حيث : صندوق تشغيل المراة الريفية " تمر "ىيض مشيوع  الثاني :* 

حةة ل مبةةيرلت لعمشةةيوع  ىبةةر لعخةةاعق لعم  ةةف ةاىةةرلد لعررلسةة  ةمةةيض لع هيونةةي   

ثةال  سةاىات   وآعيات تنفيذه وةةرأ لعنلةاح حة ل لعم ضة ع و لسةهمي عمةا يلةيب مةن         

 وفي ض ء ذع  تا لعه صا إعط لعه صيات لعهاعي  : 

" ولعمتاعب  ةهمري ه عأل ذ ةاعمالحظةات   مبارك  مشيوع صنرو  تشةيا لعميأل لعييفي  " تمي -1

 لعهي أثييت ةشأنه .

لعمائةةر وميلىةةال أن يةةها تنفيةةذ هةةذل لعمشةةيوع ةصةة رتين يهةلةةق مةةن  العاةةا لعه امةةا و يةةادل     -2

 ظيوف لع لقع ولتم انيات لعمهاح  ةةيث ي  ن هناك :

لعميةية  ةةيأس    صنرو  تشةيا لعميأل لعييفي  " تمي " يها تأسينه ةليلر مةن مةؤتمي لعلمة     -

مال ملهيح م يار دومر وتةرد لعمناهمات وآعي  لعهنفيذ ولعمهاةم  ولأل يلف ةنظا   ال 

 . ةه 

صنرو  دىا تشةيا لعميأل لعييفي  ، ت ع منظم  لعمما لعميةي  صيةهه وتنةمي ةاعهمةاون    -

ت فةي  مع أطيلف لتنهاج في لعرول لعميةي  عهمميمه ولمسةهفادل منةه ويمهمةر ى ةط لعهبيىةا     

 . تم ي ه 

 2009منا رل مؤتمي لعلم  لعميةي  لمقهصادي  لعهي سهملر في لع  ي، في مت ع ىا   -3

ةاعم لفل  ى ط تأسيس صنرو  تشةيا لعميأل لعييفي  ولىهباره أحر آعيات لعةر من ظاهيل 

 لعبتاع  ودىا مشاريع تشةيا لعشباب ومةارة  لعفلي .
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 . 17/06/2008اليوم الثاني : ** 

  

السيدة / صـالحة أبـو سـبعة رئـيم قسـم االتحـادات        هذه لعج ن تيأس،  : جلسة العمل األولى* 

ورقة   وتا فياةا مناقشة    .  العربية باالمانة العامة لجامعة الدول العربية

ــتا   تأنيـــل الفقـــر والبطالـــة : أرقـــام ودالالت " ةمنةةة لن "  ىمةةةا  لألسـ

، ثةا    لعفلي ةش ا ىا  مفا تناول  العاا  الدكتور / رابح رتيب بسطا 

تناول ةامرقا   ولمحصائيات وضع لعميأل لعمصيي  ولعميةي  تشييميا  

كذع  تت ر مناهم  لعميلل في لعنشاط لمقهصادي ، ثا لنهلا إعط لمثار 

فةيل  لعن بي  عالتفاقيات لمقهصادي  لعروعي  ى ط لعميأل مناةا لنخفةاض   

دي  لعهةةي تمهةةيض طييةةق   لعممةةا لعمهاحةة  أماماةةا ولعمم قةةات لمقهصةةا    

 لعميلل لعمام   ثا أورد أساعية لعل اء ى ط ت   لعمم قات . 

 

مـروة األيتـوني االمـين المسـاعد للجنـة نـعون عمــل       لعنةيرل ت  الثانيـة : برئاسـة   جلسـة العمـل   * 

 المــرأة العربيــة ، عضــو مجلــم فدارة عرفــة صــناعة دمشــ  وريفهــا   

ــال  ..  لعةةةركه ر ت  وتةةةةر  فياةةةا  ــد الخـ ــامة عبـ ــول . أسـ ــا   حـ " النسـ

تناول من  العاا لعملص د ةاعميأل  المعيالت بين الفقر والعمل الالئ  "

لعممي ةة  ولعمشةة الت لعمهم لةة  ةاةةا ، وأسةةباب لنهشةةار ت ةة  لعظةةاهيل ، ثةةا  

تتي  إعط لمسباب لعهي تةها لمههما  ةمالج ظاهيل لعميأل لعممي   عما 

ط لعمجهمع ةشة ا ىةا    عاا من مش الت نفني  ولةهماىي  ولقهصادي  ى 

، ثا ىيض عملهيحات تارف إعةط رفةع منةه ى مميشة  لعمةيأل لعميةية        

لعممي   ، وملهيحات تهم ق ةهة فيي فةيل لعممةا لعالئةق ع مةيأل لعممي ة        

 لعلادرل ى ط لعمما . 

 

صــفية الســيد أحمــد ســكرتير المــراة والطفــل    تةةيأس لعج نةةه لعنةةيرل ت  الثالثــة : جلســة العمــل  * 

 الـدكتورة / حنـان يوسـف    وتةةرث،  العاةا   ام لعمـال مصـر  باالتحاد العـ 

دور االعــالم فــي محاربــة الفقــر والبطالــة واالميــة  اصــة بــين    "  عــن

تناوعةة، هةةذه لع رقةة  ةاسهفاضةة  دور لمىةةال  وتأثييلتةةه ى ةةط  النســا  "

مخه فةةق لعل ةةايا لعمهم لةة  ةةةاعميأل مناةةا لعمنةةف ، تيسةةي  مفاةة   لعممةةا   
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ىةةةال  وإةةةةيل  ىلبةةةات مشةةةارك  لعمةةةيأل فةةةي لعالئةةةق ع مةةةيأل ، كةةةذع  لم

مجةةامت لعممةةا ةامضةةاف  إعةةط م ةةايلات لعمةةيأل لعميةيةة  فةةي ظةةيوف     

لعمما . كذع  تناوع، ةاعهفصيا نة  لسهيلتيجي  لىالمي  عةرور لمىةال    

 في مةارة  لعفلي ولعبتاع  ولممي   اص  ةين لعنناء . 

 

 18/07/2008اليوم الثالل : ** 

 

االسـتا ة الـدكتورة / ضـحى عبـد الحميـد الخبيـرة فـي المجلـم         ةيئاس  ابعة : الرجلسة العمل * 

األستا  الدكتور /  وتةر  فياا القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية

ــب   النجــاة مــن  الضــمان االجتمــاعي الشــامل  ــوق   "حــول ســامي نجي

تناوع، هذه لع رق  مفا   لع ةمان لمةهمةاىي   براثن الفقر والبطالة " 

لعشةةاما ، لع ةةمان لمةهمةةاىي عم لةاةة  فلةةي لعةةر ا وضةةيوته ى ةةط        

لعمنةةةه ى لعميةةةةي  اصةةة  ع ننةةةاء ةامضةةةاف  إعةةةط نظةةةا لعمنةةةاىرلت        

لمةهماىي  عم لةا  مش  هي لعفلي ولعبتاع   ثةا تنةاول ضةيورل لمهةرلد     

يلء مةةن سةةبا لعمةةي   تةةرلةيي لع ةةمان لمةهمةةاىي لعشةةاما عهم ةةين لعفلةة   

 لعةذلئي ولعصةي . لألمنوتةليق لع ييا 

 

ىيوض قتيي  ع ا ول هم ، ى ط  سالمة القذافي/ الدكتورة ةيئاس   الخامسة :جلسة العمل * 

لعةةرول لعمشةةارك  فةةي لعنةةرول تنةةاول  العاةةا مما ةة  لعةةرول منجةةا لت      

 ثةا  دوعاا في مجال لعنا ض ةةاعميأل تشةييميا ولقهصةاديا وسياسةيا .     

لعةةةركه رل ت فهةيةةة  ممهةةة   لعخبيةةةيل ةمنظمةةة  لعمةةةيأل لعميةيةةة   قامةةة، 

سياسةة   منظمةة  لعمةةيلل لعميةيةة   فةةي مماعجةة  لعمشةةيوىات       ةمةةيض

لعخاص  ةاعميأل وآعيات تنفيذها وضيورل لعهننيق ولعه اما ةين كافة   

 لعجاات لعممني  ع نا ض ةاعميلل لعميةي  .
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 يات : ـــــــــالتوص

 

عفهيةةات فةةي لعهم ةةيا ةمخه ةةف ميلح ةةه لعمررسةةي  ولعجامميةة  مةةع ضةةيورل رةةة  لر حةةق تاكيةةأوال :  

 -لعهم يا ة لقع ولحهياةات أس ل  لعمما وهذل يهت ة :

لعةر من ظاهيل لعهنيب من ملاىر لعررلس  ولعهي غاعبا  ما ت اي ةين لعفهيات  اصة    -1

 في لعييف لعميةي .

لعميأل لعميةي  وتؤثي س با  ى ةط قةررتاا فةي     لعنمي عمة  لألمي  ولعهي ت ه ى ةنارها -2

 لعمنافن  ى ط لعمما .

عالئةةق ولعمناسةةة مةةع إم انيةةات وقةةررلت لعمةةيأل لتأكيةةر حةةق لعفهيةةات فةةي لعهةةررية لعمانةةي  ثانيــًا :

وولقةةع ومهت بةةات أسةة ل  لعممةةا مةةع لعهيكيةةز ى ةةط ت ن ع ةيةةا لمتصةةامت ولعمم  مةةات       

يل  ، حيث تبيع ةاا لعمةيأل عمةا تهميةز ةةه مةن دقة        وصناى  وصيان  لآلمت ولألةازل لعرق

 وتيكيز .

 لعةل   لعةمائي  عمما لعميأل وهذل يهت ة :ىر  لعهمييز في لمسهخرل  ةنبة أىباء  ثالثًا :

مةةر مظ ةة  لعهةةـأمينات لمةهماىيةة  عهشةةما كةةا لعةةةيف ولعماةةن فةةي لعلتةةاىين لعمةةا         -1

عةناةاا لعخال من ذوي مام ين ولعخال ولعمشاريع لعصةيي ولألىمال لعةيل ولع

 . لعر ا لعمةرود 

 ةةم ل تةةأمين لألم مةة  ولعتف عةة  ولعهةةأمين لعصةةةي وتةةأمين لعمةةن  لعمائ يةة  ةفةةيوع       -2

 لعهأمينات لعمتبل  فم يا  .

مناهم  أطيلف لتنهاج لعةاال  فةي تةتية  نفلةات فةيع لألم مة  ولعتف عة  ولىهبةار          -3

مةهماىيةة  لعهةةي تلةة   ةاةةا لعمةةيأل ولعمهما ةة   ذعةة  ضةةييب  لةهماىيةة  وفةةاءل  ع  ظيفةة  ل

 ةاتنجاب وتيةي  وإىرلد لألةيال .

لعه ىي  ةةل   لعميأل ولعمما ى ط مةة  لألمية  لعلان نية  ةةل قاةا لعرسةه ري  ولعلان نية         رابعًا :

وكيفيةة  تيةمةة  هةةذه لعةلةة   ى ةةط لرض لع لقةةع ، ولعهمييةةف ةةةاتةيلءلت ولألسةةاعية       

 ين لمقهصادي ولمةهماىي ولعنياسي ع ميأل لعميةي  .لعال م  عهةليق لعهم 

تأكير دور لتىال  ة اف  وسائ ه لعمليوءل ولعمنم ى  ولعميئي  في إىةادل رسةا صة رل      امسًا :

لعميأل لعميةي  ومةارة  لعهلاعير ولعمادلت لعهي تل ا من دورها أو تش   في قررتاا ى ط 
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فة  لعمنةه يات ، وأةةيل  تجارةاةا لعناةةة  ،      لعمشارك  في لعليادل وصةنع لعلةيلر ى ةط كا   

 وإىالء قيم  لعمما ةش ا ىا  .

  فةةي لعةةرول لعميةيةة      وغةةيف لعهجةةارل ولعصةةناى  ولعزرلىةة  دىةة ل لعمنظمةةات لعنلاةيةة   سادســًا :

ومنظمةةات لعمجهمةةع لعمةةرني عزيةةادل حجةةا مشةةارك  لعمةةيأل  اصةة  فةةي لعليةةادل وميلكةةز   

 صنع لعليلر .

ائا عمةارة  كافة  أ ة ال لعهمييةز فةي لعممةا ةنةبة لعنة ع ، وتأكيةر حةق          ة ا لع س لعمما سابعًا :

لعمةةيأل فةةي لألةةةي لعمهنةةاوي ىنةةر تماثةةا لعممةةا ، ولعةةةق فةةي لعهيقيةةات وتنةة ا لعميلكةةز    

 همي  تتاةق هذه لعةل   مع لعمماييي لعميةي  ولعروعي  .أولعليادي  

لعهةهيةة   لعبنةط ولعخةرمات لألساسةةي    إىتةةاء أوع ية  فةةي لمههمةا  ةةةاعييف لعميةةي وتةة فيي    ثامنـًا : 

ولتىال  ولمتصامت تعةاء لعفج ل لعة اري  ةين لعييف ولعمرين  وإ لعة  كةا مظةاهي    

 لعهخ ف في لعييف ولعبادي  لعميةي  ، حيث يزدلد ىرد لعنناء لعمامالت .

  لعصةناىات  تشجيع قيا  لعهماونيات لتنهاةي  ولعهن يلي  وإقامة  لعممةارض عهشةجيع قيةا     تاسعًا  :

 لعصةيى ولعةيف لعهل يري  عرىا تشةيا لعشباب ولعةر من ظاهيل لعبتاع  .

تنايا إقامة  لعممةارض عمنهجةات لعمةيأل لعف نةتيني  عةرىا صةم دها فة   ثةيي وطناةا            عانرًا :

ف نتين وم لةا  حمالت لعهاجيةي لعهةي تمارسةاا سة تات لمحةهالل لتسةيلئي ي ضةر        

 .لعشمة لعميةي لعف نتيني 

لةيلر مة مة  لعجنايةات لعروعية  ةشةأن مةاكمة        علعنرول ةيةان لدلنة     صرر ىن  ما ك

  هذل نصه : لعيئيس لعن دلني ىمي حنن لعبشيي 

" في ف ار التضامن العربي أدانت المشاركات في الندوة القومية حـول " العمـل   
ة اقامتهـا منظمـة العمـل العربيـة فـي مدينـ       حصن االمـان االقتصـادي للمـرأة " التـي     

ــة ــرة   الغردق ــو / تمــوز  18 – 16 ــالل الفت ــات   ،   2008يولي ــرار محكمــة الجناي ق
الدولية بشأن محاكمة الرئيم السوداني عمر حسن أحمد البشير ، واعرب الجميـ   

ــر       ــذي يعتب ــرار ال ــذا الق ــديرًاعــن االســف واالســتهجان له ــًا   ل ته ــدول و رق ســيادة ال
عدم التوتر وبالسودان  يلح كما انه والمواثي  والعدالة الدولية ،  واضحا للقوانين

 االجمــا مــن المزيــد االمــن واالســتقرار ، ونانــدت المشــاركات الشــعب الســوداني ب  
ــاف الحــرب واحــالل الســال    ــو ني وايق ــوب الســودان     ال ــد ســالم جن ــور بع ــي دارف م ف

لتفويت الفرصة على من يمارسون ازدواجية المعـايير والكيـل بمكيـالين تجـات امتنـا      
 العربية .
ا وأنادت المشاركات بموقـف االتحـاد االفريقـي وجامعـة الـدول العربيـة التـي        هذ

 " اعربت عن رفضها لهذا القرار 
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 التقرير الختامي والتوصيات 
 الدورة السابعة 

 لجنة نعون عمل المرأة العربيةات جتماعال
 { 2008/  07/  16، الغردقة } 

 
 

 من  ولعاالثين عمؤتمي لعمما لعميةي .  ي  لعشي  ع رورل لعخا 1384لسهنادل إعط لعليلر رقا 

( ولعخةةال ةهشةة يا عجنةة   ةةئ ن ىمةةا لعمةةيأل    2008ل مةةارس ت آذلر  –فبيليةةي ت  ةةباط   23) 

(  ودى ل لعمريي لعما  م هيار  مس ى  لت مسه مال  2010 – 2008لعميةي  عمرل سنهين )

 2008ت 07ت 16ي   ل تش ي اا لعنظامي تش يا لع جن  ، فلر تا ىلر أول لةهماع ع جن  ةمر لكهما

 :  أسماؤهنةة  ر لعنيرلت ى  لت لع جن  لعهاعي   في تما  لعخامن  مناء

 عن فري  الحكومات : ** 

 لعمم    لمردني  لعاا مي     لعنيرل ت ىتاف ه نه 

  مم    لعبةيين    لعنيرل ت ف  ي   ااب

 لعجما ري  لعجزلئيي    لعنيرل ت ع كييز مييا

  ةما ري  مصي لعميةي     عنيرل ت ىفاف مميوفل

 لعمم    لعمةيةي    لعنيرل ت د. نزه  لعشليوني

 عن فري  أصحاب االعمال : ** 

 مم    لعبةيين   لعنيرل ت أفنان رل ر لعزياني

 لعمم    لعميةي  لعنم دي    لعنيرل ت د . رفيرل  ا لجي
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 عن فري  العمال :** 

 لعجما ري  لعه نني    عزةيريلعنيرل ت منجي  ل

 لعجما ري  لع بناني    لعنيرل ت ثييا  مية

 لعجما ري  لعيمين    لعنيرل ت رضا أحمر قيح 

 عضوات من ا تيار معالي المدير العام ** 

 ةما ري  لعن دلن  لعنيرل ت نممات لحمر حنن

 لعجما ري  لعميةي  لعن ري    لعنيرل ت ميول لميه ني 

 ةما ري  مصي لعميةي     سف لعركه رل ت حنان ي 

مناقشة  لعبنة د لعمتيوحة  ى ةط ةةرول لمىمةال ولتخةاذ لعه صةيات لعمناسةب  ةشةأناا           حيث تا 

 ى ط لعنة  لعهاعي :

 – 2008البند األول : تشكيل األمانة العامة للجنة نعون عمل المراة العربيـة لمـدة سـنتين     ■

2010  

 :  لعمام  ى ط لعنة  لعهاعي لألمان تا تش يا 

 لعمم    لعمةيةي        : لعركه رل ت نزه  لعشليوني لألمين  لعمام

لعميةيةةة  لعجما ريةةة   ىمال : لعنيرل ت ميول لميه ني لألمين  لعمام  لعمناىرل ىن أصةاب لم

 لعن ري 

 لعجما ري  لعه نني    لألمين  لعمام  لعمناىرل ىن لعممال : لعنيرل ت منجي  لعزةيري 

 عالتي يما ن لعفي  لعاال  : لعاال  ى  لت ل

 مم    لعبةيين    لعنيرل ت ف  يه  ااب عن الحكومات :
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 لعمم    لعميةي  لعنم دي     لعركه رل ت رفيرل  ا لجي : األعمالعن أصحاب 

 لعجما ري  لع بناني      لعنيرل ت ثييا  مية  عن العمال :

 مردني  لعاا مي  لعمم    ل    لعنيرل ت ىتاف ه نه المنسقة االدارية :

 ةما ري  مصي لعميةي       لعركه رل ت حنان ي سف  المقررة :

 (  2010 – 2008البند الثاني : ا تيار نعار اللجنة للدورة الحالية )  ■

ارلت لعملرم  من لعن يتاري  لعفني  ع  جن  تا لمتفا  ى ط ل هيةار  ةمار   ـــر مناقش  لعشمـــةم

عي ة ن هة  لعشةمار     : حـ  فنسـاني وضـرورة اقتصـادية "     للمـرأة   ي" تعزيز التمكـين االقتصـاد  

لعةةذي سةةهيكز لع جنةة  ةا دهةةا وأنشةةتهاا ى ةةط  رمةة  لعل ةةايا ذلت لعمالقةة  ةم ضةة ع لعشةةمار         

 . هوتصرر تليييها ح ع

البند الثالل : تقرير نشاط منظمة العمل العربية في مجال نعون عمـل المـرأة العربيـة  ـالل      ■

 . 2008يوليو / تموز  – 2007وز الفترة يوليو / تم

أ ذ لعم ا ةما ورد في تلييي منظم  لعمما لعميةي  ح ل نشاط لعمنظم  فةي مجةال  ةئ ن     -1 

 ىما لعميأل لعميةي  .

إدلرل لعةمايةةة   م هةةةة لعممةةةا لعميةةةةي ت   لعهأكيةةةر ى ةةةط لعنةةةيرلت ى ةةة لت لع جنةةة  ةم لفةةةال    -2

 اركن فياا عه ميناا عهلاريي لعمنظم  لعهي  لمةهماىي  ةهلاريي ىن لألنشت  ولعفماعيات لعهي

 تميض ى ط مؤتمي لعمما لعميةي .

دىةةة ل منظمةةة  لعممةةةا لعميةيةةة  عهفميةةةا لعةةةيلة  لعخةةةال ةشةةةئ ن ىمةةةا لعمةةةيأل ى ةةةط م قماةةةا  -3

لتع هيونةةي وتزويةةره ة ةةا مةةا يةةيد مةةن لعنةةيرلت ى ةة لت لع جنةة  مةةن تلةةاريي أو درلسةةات       

 وغييها .

والخاصـة   2009 – 2008ت المدرجة على  طة المنظمـة لعـامي   المشروعا:  البند الراب  ■

 . بشعون عمل المرأة العربية

لعهأكير ى ط دور لعنيرلت ى  لت لع جن  في لقهيلح لألنشت  لعهي ييغبن في تنفيذها عصاع   -1

 ( 2010 – 2008لع جن   الل لعرورل لعةاعي  ) 
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يةيةة  وكافةة  لعايئةةات لعميةيةة  ولعروعيةة   لعهأكيةةر ى ةةط ضةةيورل لعهننةةيق ةةةين منظمةة  لعممةةا لعم  -2

 لعمام   في مجال لعميأل عهنفيذ أنشت  مشهيك  .

ضيورل لعليا  ةررلس  تلييمي  ألنشت  لع جن   الل لعفهيل لعناةل  ع  ق ف ى ةط م لضةع    – 3

 لعل ل ولع مف في ت   لمنشت  وميلةم  نهائجاا . 

 بحقوق المرأة العربيةمشرو  محو االمية القانونية :  البند الخامم  ■

لعنةيرلت   ومتاعبة  سةه مال مةةاور لعمشةيوع وآعيةات تنفيةذه ،      مدى ل منظم  لعممةا لعميةية    

 ةاات تم ي ي  ع مشيوع .ةاعمناهم  في لعبةث ىن ى  لت لع جن  

  مشرو  صندوق تشغيل المرأة الريفية: البند السادس   ■

مالحظةةات لعنةةيرلت ى ةة لت لع جنةة    دىةة ل منظمةة  لعممةةا لعميةيةة  تمةةريا لعمشةةيوع وفلةةا ع   

 .وأهماا 

عييفي  ةاعهةرير في  حين أن لعمرير من لعرول لعميةي  م ي ةر ةاا منةاطق ريفية    لعماذل لعميلل 

عةةرىا تشةةةيا لعمةةيأل ةشةة ا ىةةا  دون حصةةيه فةةي منةةاطق   أصةةال ، لمف ةةا أن ي ةة ن لعمشةةيوع  

 ممين . 

 
 

■■■■ 

 رانيا

 طـ / عبد المنعم

 


