
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البـنــد األول
 العربى تقرير المدير العام لمكتب العمل

 

 

 ( :القسم الثانى ) مالحق ** 

للجنن  ئنن   ( 21)عن  نتنا أ معمنال الندو   تقرير :  الخامسالملحق  -
/ ابرينننل 21ئنننرم ال ننن     )  عمنننل المنننرم  العرب ننن  

 . ( 1122ن سا  

 
 
 
 
 
 
 

  

 مؤتمر العمل العربي
 واألربعون ةالحادي الدورة

 مصر العربيةجمهورية  -  القاهرة
 (1122  مي ل/  سبتمبر 12 – 22) 

 2/  22/  د.  ع.  ع. م . و 

 الخامس  – مالحق/  القسم الثانى
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لمادة السادسة  مةا الامةاال اسساسةج للشاة  عةلوا ممةة المةبية اللبي ة  وال ةج ل وفقاً :     أوال

تجتمععا النجنععة مععرة واحععدة  ععي العععا  ل بععداوة مععن المععدير العععا  لمنظمععة العمععل "  ةةاع ملةة  يا 

ا سةاا  / إيب ةة   61 ال مقد الدوبة الثاا   معب للشا  عةلوا ممةة المةبية اللبي ة    ةوال " العربية 

 :ـايحضوب كة مـ 4162

 :ان  ريق الحكومات ** 

 المملك  األبدا   الهاعم       ل ل  العويك / اآلاسه  -

 مملك  اليحب ا   فوز   عهاب / الس دة  -

 الشمهوب   الشزالب       مب ال لو كب ز / الس دة  -

 دول  الكو ت    حااا الصقباا / الس دة  -

 شمهوب   مصب اللبي       إ ماا الاحاس / الس دة  -

 :ان  ريق أصحاب األامال  **

  الشمهوب   ال ما       فوز   الااعب / الدك وبة  -

 :ان  ريق العمال ** 

  شمهوب   السوداا   اي هاج سلد ال وال / الس دة  -

 شمهوب   اللباق    خالدة عهاب يحمد / الس دة  -

 :اضوات من اختيار معالى المدير العا   **

  دول  اسمابات اللبي   الم حدة      مفباء اليسطج / الس دة  -

  دول  فلسط ا    سالال الخل لج / اآلاسه  -

 دول  ل ي ا    فالزة الياعا / الدك وبة  -

 شمهوب   مصب اللبي      حااا  وسف / الدك وبة  -
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 :  جدول اامال االجتماع: ثانيا  

 :  ضما شدوة امماة اللشا  الياود ال ال   

العربية لمعلومات سوق العمل في تعزيز مساهمة المرأة فيي  دورالشبكة : االولالبند  ■

    التنمية وزيادة فرص تشغيلها 

 . النساء ذوات االعاقة : التقرير العربي لالعاقة  : الثاني البند  ■

االنشيةة الااةية بيالمرأة والت يات الااةية فيي ظةية منرمية الميرأة :  الثالن   البند  ■

 .    2112 – 2112العربية لعامي 

 .  التقرير العربي  لالهداف االنمائية  لأللتية :  الرابع   البند  ■

 

 : سكرتارية النجنة  بأامالقا  : ثالثا  

  مد ب إدابة الحما   اسش مام      حمدي يحمد /  لس دا -

 بل س وحدة ال لاوا ات      حااا قا د/ الس دة  -

   والفلات الخاص بل س وحدة المبية      باا ا فابوق/ الس دة  -

 

 : اال تتاح  :  رابعا  

   اسبيلةاء ةوال  صةياحمةا (  ال اسةل  )اف  اح اش مامات اللشا  ف   ماال السام    ال
المةد ب اللةاال لماممة   لقمعان محمد أحمد /معالي األستاذ يكلم   61/2/4162الموافق 

، القاها ا اي  ماه المس عاب حمدي احمد مد ب ادابة الحما ة  اسش مام ة  اللمة اللبي   
اللشاة  و ماة    طةو ب ممةة فةج  دوبهةاوثمةا  اللشاة   مضةواتالس دات يبحب ف ها 

مل ها مواصل  حعد الشهود فةج دولهةا لمسةاادة الشهةود ال ةج  قةوال يهةا الماممة  لةدمال 
 .  و لز ز معابك  المبية فج الدوة اللبي   

بوحة  ملة  شةدوة يممالهةا ، طااقعت اللشا  خالة اش مامهةا الياةود الم :امسا  خ
 : ااقع   وصلت إل  اآل جويلد الم

 

 



3 

دو ال بك  العرب   لمعل مات سن   العمنل  ني تع ين  مسنالم  المنرم   : االولالبند  ■

     ي التنم   وزياد   رص ت غ لها 

 : وت صي اللجن  

تقديم الشيكر والتقيدير لمنرمية العميل العربيية عليه تبنيهيا مشيرو  الشيبكة  :موالً 

 العربية لمعلومات سوق العمل ، 

بالمعلوميات  الميداد مكتيا العميل العربييدعوة السيدات عضيوات اللننية  :ثان اً 

التنيار  الناحةية والبيانات الااةة بتشغيل المرة ومشاركتها في التنمية  كيلل  

ضيمن المكيوا الاياص بيالنو   الدراحهيا في منال دعم دور النساء في بلدانهن 

 . االحتماعي في الشبكة 

■■■ 

 . النساء ذوات االعاق  : التقرير العربي لالعاق   : الثاني البند  ■

 : وت صي اللجن  

ال بح ب يال لاوا ي ا مامم  اللمة اللبي   ومامم  الصح  اللالم ة   :أوال 

والشامل  اللبي   والمامم  اللبي   لالعخاع ذوي اسماق  ساشاز ال قب ةب 

 .  4162اللبيج لالماق  يحلوة ماال 

 كل ف الس دات مضوات اللشا  ي زو د اسماا  الفا   يمبل ةا هال حةوة  :ثانيا  

لك امةةداد ماممةة  اللمةةة اللبي ةة  يالي ااةةات اسحصةةال   محةةاوب ال قب ةةب ، كةةذ

حوة الاساء ذوات اسماق  فةج يلةدااها كةذلك ال عةب لات والس اسةات وكافة  

 . الي ااات الالزم  لل قب ب 

دمةةوة ماممةة  اللمةةة اللبي ةة  سدباج محةةوب خةةاع يالاسةةاء ذوات  :ثالثععا  

 . ت الخاص  اسماق  فج ياعط ها الملا    ياسعخاع ذوي اسح  اشا
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االن ط  الخاص  بنالمرم  والئننات الخاصن   ني مطن  منلمن  المنرم  :  الثال   البند  ■

 :    5102 – 5102العرب   لعامي 

 : وت صي اللجن  

دباس  األاعط  المدبشة  فةج  الخطة  وإيةداء الةبيي يعةااها واق ةباح ياعةط   :أوال  

 . يو دموة مضوات اللشا  للمعابك  ف ها ، مكا  اف ذها لصالح اللشا  

يحث إمكاا   اس ضاف  هذه األاعط  فج الدوة اللبي   ال ج  مثلها مضوات   :ثانيا  

 .لشا  علوا ممة المبية اللبي   

يحةث دوب السة دات مضةوات اللشاة  فةج ال اسة ق ية ا اللشاة  وية ا الشهةات  :ثالثا  

ل اف ةذ ... ( وزابات المةبية  –الس القوم ة  المش) الملا   يعلوا المبية فج يلدااها 

 .ياعط  مع بك  

■■■ 

 .  التقرير العربي  لاللداف االنما    لأللئ  :  الرابع   البند  ■

اا يكيوا تمكيين الميرأة  2112التوحه اليدولي لالهيداف االنمائيية لميا بعيد لكوا  ونرراً 

 :  ت صي اللجن  بـ  هدفا ً مستقالً فيها 

دعييوة منرميية العمييل العربييية للتنسييية مييا االمانيية العاميية لنامعيية الييدول العربييية  :موالً 

ومنرمات االمم المتةدة المعنية بالمرأة فيي ةييا ة هيلال االهيداف ومراعياة ظ وةيية 

 . المنةقة العربية عند ةيا تها 

دعوة السيدات عضيوات اللننية بتزوييد مكتيا العميل العربيي بمقتربياتهن بشي ا  :ثان اً 

فييي موعييد ال التشييغيل الهييدف الايياص بتمكييين المييرأة وعلييه وحييه الا ييوص مةييور 

 .  2114مايو  2يتناوز 

◘ ◘ ◘ 
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 : توصيات اامة 

  دعوة منرمة العمل العربية اتااذ االحراءات الالزمة نةو تعديل النرام

االساسي للننة ش وا عمل المرأة العربية بش ا مدة العضوية بزيادة المدة بشكل 

 . يمكن من االستتادة من الابرة التي تكتسبها العضوات ظالل مدة عضويتهن 

أبمد مةمد / تقدمت المشاركات ببرقية شكر وتقدير لمعالي السيد :  و ي الختام

ياة ويسبة المامم  مل  حسا اسس قلقماا المدير العام لمنرمة العمل العربية 

  سهال فج ااشاح اممالهوكبال الض اف  واسمداد وال حض ب الش د لالش ماع مما ا

 

  المععوقر لنتلضععل بععالعن  واتخععاذ االمععر معععروى انععى المععؤتمر العععا: سادسععا 
 ....الالز 

  

 احمد محمد لقمان    

 المدير العا 

 

 

 

 

 حنان
 محمد/ ط


