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  عاملة باتحاد عمال مصر .عاملة باتحاد عمال مصر .سكرتير  المرا  السكرتير  المرا  ال        

 حفل االفتتاح 

 17/11/2007اسييتهلا النييدو  اعمالهييا فييي تمييام التاسييعة ميين صييباا يييوم السييبا الموافييل  

قضية االميةة  المدير العام لمنظمة العمل العربية تناول فيها  لمعالي السيد أحمد لقمانبكلمة 

قييل التمكيين المطليوا ذ كي لك     االمر ال ي بدوره يسهم في عيدم تح  القانونية للمرأة العربية

والتييي يصييعب الصييحاا   االعبةةاء الماليةةة للحقةةوق الحماميةةة للمةةرأة العاملةةة  تنيياول قضييية 



االعمييال الوفيياء بهييا ممييا يييدفع بييالمرا  خييارة سييوق العمييل ميير   خييرى  ودور التشييريعات    

لحييا   االجتماعية في تحقيل التأمين لالمومة والطفولية حتيى يتسينى للمير    خي  مكانهيا فيي ا       

معةالي الةدوتورة / ديةاال الحةا       االقتصادية والسياسيية فيي البليدان العربيية . تليى ذليك كلمية       

تناولييا فيهييا  عةةارف  وريةةرة الشةةجون االجتماعيةةة والعمةةل بالعمهوريةةة العربيةةة السةةورية   

االنجازات التي تحققا للمر   السورية في مجال التشريعات االجتماعية وفي مجيال شيرو    

 التي تساعد المر   العاملة على المؤاءمة بين واجباتها االسرية والوظيفية .  وظروف العمل

ولمييد  ثالثيية  يييام تييم خاللهييا عيير   وراق العمييل السييابل ذكرهييا   جلسةةات العمةةل ثييم بييد ت 

ومناقشة الحاضرين الوراق العميل ذ وبعيد مناقشيات مستفيضية توصيل المشياركون القيرار        

 التالية : التوصيات

 توصيات عامة  

التأكيد على  همية العناية بتعليم المر   البدوية والريفية بإيجاد فير  عميل    .1
 جديد  لها وذلك من خالل اإلجراءات القانونية والتشريعية واالجتماعية .

 
ضرور  وضع مجموعة من التدابير بحل مشكلة األمية عنيد المير   وتقيديم     .2

بناء مشروع صي ير  الخدمات المساند  القصير  المدى لها ومساعدتها على 
 خا  بها .

 
دعو  منظمة العميل العربيية إليى إنشياء شيبكة بيين البليدان العربيية تتضيمن           .3

 نماذة النجاا التي حققتها المر   العربية وتعميمها لالستفاد  منها.
 

دعو   طراف اإلنتياة اليثالف فيي اليدول العربيية لتعزييز مشياركة العنصير          .4
 النسائي في الندوات والمؤتمر .

 
عيم تييدابير تنظيييم وتشييجيع العمييل المسييتقل والتييدريب المهنييي والعمييل       تييد .5

 المنزلي.
 

 

 في معال التشريعات االجتماعية 
  

التوصية بامتيداد نظيم التيأمين االجتمياعي لجمييع القيوى العاملية بكافية قطاعيات           .1
المجتمييع ا الصييناعية والتجارييية والخدمييية  بمييا فييي ذلييك العيياملين بالزراعيية         

ميع تطييوير تلييك الينظم لتييوفر معاشييات فيي حيياالت الشيييخوخة    ولحسياا  نفسييهم  
والعجز والوفا  يشارك في تمويلها العمال و صحاا األعمال إليى جانيب الدولية    
التي تكفل ضيمان تليك المعاشيات كحيل دسيتوري لجمييع الميواطنين دون تميييز         

 بين الرجل والمر   .
 



عاية الطبية تعويضات تطبيل تأمين األمومة ليوفر إلى جانب صور العالة والر .2
 لألجر خالل فترات المر  واجازات الحمل والوضع.

 
تشيد الندو  بما تقرره بع  التدابير التشريعية من توفير حماية تأمينيية تكميليية    .3

 للتأمينات االجتماعية في الحاالت التالية :
رعاييية الطفوليية وحسيياا مييد  اجازاتهييا ضييمن مييد  االشييتراك فييي التأمنيييات         - 

 جتماعية .اال
رعايييية األسييير  وضيييمان  داء النفقيييات للمطلقيييات واألطفيييال القص ييير واألم    -ا

 المعيلة.
 شمول العاملين لبع  الوقا بالتأمينات االجتماعية . -ة
 
 
. مطالبة الدول العربية بالتزام ما يخص صور  المر   العربية في اإلعالم وإبراز 4

ور  التشيبيك بيين البيرامل النسيائية     دورها االجتماعي والثقيافي واإلنسياني ميع ضير    
 الهادفة وبين الدول العربية .

 
. مطالبة  طراف االنتاة بتدعيم وتطوير النظم والتدابير التشريعية فيي المجياالت    5

 التي تؤكد الدور القومي االجتماعي للمر   العربية والنهو  بعملها ومن  همها :
 طفال .التشريعات والنظم التي تهتم برعاية وتش يل األ 
التشييريعات والتييدابير التييي تييؤمن النفقييات واألجييور المحكييوم بهييا للنسيياء والرجييال علييى   

 السواء .
 العمل لبع  الوقا : تنظيم التش يل نصف الوقا مقابل نصف األجر. 
 تعزيز إجبارية التعليم األساسي لألطفال من الجنسين . 

 
 
 

  في المعال االعالمي 
لمتعلل بالمر   في وسائل اإلعالم لليتمكن مين   رفع منسوا المحتوى اإلعالمي ا .1

وضع السياسات وصياغة البرامل المناسيبة لتصيويب صيور  المير   مين خيالل       
زيياد  المسيياحة اإلعالميية المخصصيية للميير   فيي كافيية وسيائل اإلعييالم المرئييية     
والمسموعة والمقيروء  بهيدف إبيراز القييم االيجابيية التيي تعليي مين شيأن عميل           

لييف المجيياالت ميين خييالل تزويييد وسييائل اإلعييالم بالمعلومييات       الميير   فييي مخت 
 والبيانات الخاصة بالمر  . 

العميل علييى رفيع مسييتوى اليوعي لييدى اإلعالمييين بقضييايا المير   وحقوقهييا مييع       .2
تحييديث اللييوائأل واألحكييام الداخلييية فييي المؤسسييات اإلعالمييية بقضييايا الميير           

 وحقوقها .
ئة التيي كيان لهيا دور فعيال داخيل المجتميع       التركيز على النماذة النسائية المضي .3

من خالل اإلكثار من عير  تليك التجيارا الناجحية ومنحهيا مسياحة اكبير مين         
خييالل وسييائل اإلعييالم حتييى تسييهم مسيياهمة فعاليية فييي ت يييير الصييور  السييلبية      

 السائد  عن المر   .
يتعلل التوسع في الحلقات التدريبية المتعلقة بممارسة العمل اإلعالمي في كل ما  .4

بالمر   من حيث بلور  األفكار البرامجية واإلعالمية في فنون العمل اإلعالميي  



في ت طية األخبار واختيار العبارات والكلمات المتوازنة لتبنيي خطياا إعالميي    
 عقالني وواقعي يتناسب مع ما حققته المر   العربية على  ر  الواقع .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

" تمكين المرأة العربيةة لتفعيةل شةراوتها فةي النشةات االقت ةاد         ورشة عمل حول:  ثانيًا 
 2008مايو  14 -12دمشل ذ  . وحمايتها من مخاطر بيجة العمل "

 

منظمة العمل العربية نجد من األهمية بمكان  ن تولى الدول العربية زياد  كفياء  وفعاليية    إن
اء  المييير   العربيييية وتنوييييع مهاراتهيييا وكييي لك تحيييديث   نظيييم التيييدريب وسياسييياته للنهيييو  بكفييي 

المؤسسات والمعاهد المنا  بها تقيديم خيدماتها فيى مجيال التيدريب واتخياذ تيدابير ومنياهل ونظيم          
 خاصة موجهة إلى المر   بشكل محدد .

وتواصال مع الجهود العربية القطرية والقومية المب ولة فى تفعيل شيراكة المير   فيي النشيا      
ادي ارتأت منظمة العمل العربية عقد ه ه الورشية للوقيوف عليى ميدى مسياهمة سياسيات       االقتص

 إدماة المر   فى سوق العمل وتمكينها اقتصاديا . في  وبرامل التدريب
 
 
 

 أهداف الورشة :
 

 تهدف ه ه الورشة إلى ما يلى :
ة فيى سيوق   تطوير آليات عربيية داعمية لتنميية القيدرات البشيرية للمير   للمشياركة الفعالي         

 العمل .
مناقشة الصعوبات والتحديات التى تواجه إدماة المر   اقتصاديا واقتراا السبل المناسبة  

 لت ليلها .
إثراء الحوار العلمى الهيادف فيى تكيوين مرجعيية عربيية داعمية لتفعييل دور المير   فيى           

 النشا  االقتصادى .
فى عملية التنميية والقضياء عليى     التواصل بين  طراف اإلنتاة الثالثة لتفعيل دور المر   

 التهميش .
 التعرف على تأثير المت يرات الدولية على قضايا التش يل للمر   فى الدول العربية . 
 التعريف بدور منظمة العمل العربية فى تحقيل المشاركة االقتصادية للمر   . 
 ر   .التعرف على بع  التجارا والخبرات العربية والدولية فى مجال تمكين الم 

 
 محاور الورشة :

 :  واقع مشاركة وتمكين المر   العربية في النشا  االقتصادي ويشمل:األول

 سياسات تمكين تش يل المر  . -1

 فر  تمكين تش يل المر  . -2

 آليات تنمية الموارد البشرية للمر   العربية. -3

 
قتصييادي   التحييديات التييي تواجييه مشيياركة وتمكييين الميير   العربييية فييي النشييا  اال        : الثةةاني

 وتشمل:

 الجوانب المالية و اإلدارية. -1



 الجوانب الفنية والتدريبية. -2

 وغيرها . -التش يل -الجوانب االقتصادية واالجتماعية االبطالة -3

 

: تعارب وتوجهات رامدة في معال تمكين تفعيل دور المةرأة فةي النشةات االقت ةاد      لثالثا

 وتشمل:

 لمر  .دور منظمة العمل العربية في مجال تش يل ا -1

 تجارا عربية. -2

 تجارا دولية. -3

 

 

 
 تفعيل دور المرأة في المعال االقت اد ، ويشمل: :الرابع

 المشروعات الص ير  والمتوسطة وآفاق مشاركة المر   في النشا  االقتصادي. -1

  ساليب تفعيل وتمكين المر   في النشا  االقتصادي. -2

 متابعة وتقييم برامل المر  . -3

لمشاريع الص ير  والمتوسيطة لتحسيين فير  المشياريع      همية التشبيك ما بين ا -4

 الص ير .

 
 حماية المرأة من مخاطر بيجة العمل  : الخامس

 

 أهم التوصيات :  
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  الدورة التدريبية لفامدة فلسطين في معال النهوض بالمرأة العاملة :  ثالثًا 
  2008أغسطس  30 – 28عمان ، 



 
 

بعقييد المركييز العربيي إلدار  العمييل والتشيي يل بتيون  التييابع لمنظميية العميل العربييية    قيام  
الدور  التدريبية لصالأل دولة فلسطين في مجال النهو  بالمر   العاملة وقد شيارك فيي   

 ه ه الدور  التدريبية الجهات  التالية : 
 
 

 * وزار  العمل بفلسطين .
 
ل : االتحياد العيام لنقابيات عميال فلسيطين ذ االتحياد العيام        المنظمات المهنيية للعميا  * 

 لعمال فلسطين .
 
 وزار  العمل باألردن .  *

 
وقد شاركا منظمة العمل الدولية في فعاليات ه ه الدور  ممثلة بالسيد  سيميل  سيم 

 مستشار  برامل المر   العاملة بمكتب المنظمة في بيروت .
 

 المحاور وموضوعات النقاش : -
 

* عمييل الميير   بييين تكييافؤ الفيير  والمسيياوا  فييي المعامليية وحماييية الوظيفيية         
 االجتماعية للمر   .

 
* مسيياهمة الميير   فييي النشييا  االقتصييادي فييي فلسييطين : الواقييع ذ التحييديات         

 واآلفاق .
 

 * دور إدار  العمل في حماية المر   ورفع مساهمتها في النشا  االقتصادي .
 

اعيين ومنظمييات المجتمييع المدنيياي فييي النهيياو  بعمييل  * دور الشييركاء االجتميي
 المار   في فلسطين .

 
* حقييوق الميير   فييي مجييال العمييل ميين خييالل معييايير العمييل الدولييياة والعربييياة   

 والتشريعاات العربياة .
 

 * التجربة األردنية في مجال النهو  بالمر   العاملة .
 

 ر   في فلسطين .* دور منظمة العمل الدولية في النهو  بعمل الم
 

كميييا تضيييم ن برناميييال اليييادور  ورشييية عميييل حيييول موضيييوع   عميييال الميييار   
 الفلسطينياة ا العمل المأجور والعمل للحساا الخا    : الصعوبات والحلول   .

 
 

 التوصيات المعتمدة : –
 



وضيييع وتنفيييي  خطييية عميييل متكاملييية للرفيييع مييين مسييياهمة المييير   فيييي النشييياا       – 1
ال المسااوا  في العمل بين المر   والرجل وذلك بمشاركة كافة األطياراف  االقتصاادي وتحقي

المعنياة وبصفة خاصة إدار  العمل بمختليف  جهزتهيا والمنظميات المهنيية ألصيحاا العميل       
 والعمال ومؤسساات المجتمع المدني . 

 
تكثييييف براميييال التفتييييش الموجهييياة لمراقبييية شيييارو  وظييياروف عميييل الميييار      – 2

 ي المؤسسات ذات الكثافة النسائية .وخاصاة ف
 
 تفعيل دور المر   في النقابات المهنية ومنظمات  صحاا العمل من خالل :  - 3
 

توسيع قاعد  مشاركة المر   في النقابات والهيئيات اإلداريية لهيا وخاصية      –           
 القطاعات ذات الكثافة النسائية العالية ا كقطاع النسيل   .

 
اسييتحداف  قسييام ضييمن إدارتهييا تعنييى بشييؤون الميير   العامليية وصيياحبة   –ا          

 العمل .
 

 توفير قاعد  البيانات والمعلومات عن المر   العاملة . –ة          
   
مراجعيية مختلييف التشريعيياات التييي تيينظ م عمييال الميير   بهييدف تعزييياز مساهميياة    – 4

المسياوا  فيي العميل بيين الرجيل والمير   وتحقييال        المار   في النشيا  االقتصياادي وتكيري     
 االنسجاام الكامل له ه التشريعات مع معايير العمل الدولية والعربية . 

 
توسيع نطاق الحماية االجتماعية في مجالي العمل والضمان االجتمياعي لتشميال    – 5

طبييل قيانون   كافة العامالت في مختلف القطاعات بما فيي ذليك الفئيات المسيتثنا  مين مجيال ت      
 العمل مثل خدم المنازل وعمال الزراعة .

 
إقرار قيانون الضيمان االجتمياعي لتقيديم الرعايية الطبيية واإلعانيات النقديية إليى           – 6

العامالت الخاضعات ألحكامه ذ وإحداف نظام للمساعد  االجتماعية يقد م الرعاية واإلعانات 
 تماعي .إلى النساء اللواتي ال يشملهن نظام الضمان االج

 
تحديد الحد األدنى لألجور بمراعا  معدالت غالء المعيشة واألعبياء االجتماعيية    – 7

 لألسار  بما من شأنه حفز المر   على دخول سوق العمل .
 
وضع اآلليات المناسبة التي تكفل إعطاء المير   العاملية األجيار المسياوي ألجيار       – 8

 .الرجال في األعماال ذات القيمة المتساوية 
 
وضيع  سي  ومعيايير للوصيف اليوظيفي والترقيية المهنيية عليى  سيااة الكفيااء             – 9

 وتكافؤ الفار  بين الرجال والمار   .
 

نشيير الثقافيية القانونييية بشييأن حقييوق الميير   فييي العمييل بمختلييف الوسييائل مثييل       – 10
ات حمالت التوعية واإلعالم وإصدار النشيرات وبمشياركة  طيراف اإلنتياة الثالثية ومؤسسي      

 المجتمع المدني .
 



تكثيييف  نشييطة المنظمييات المهنييية للعمييال و صييحاا العمييل المتعلقيية بتوعييية        – 11
المر   العاملة وصاحبة العمل بحقوقها وواجباتها وتعزيز الحوار االجتماعي للنهو  بعميل  

 المر   .
 

نشر ثقافة المساوا  وتكافؤ الفر  في العميل بيين الرجيل والمير   عليى  وسيع        – 12
نطيياق وبمختلييف الوسييائل وبيياألخص عبيير وسييائل اإلعييالم المكتوبيية والمسييموعة والمرئييية    
ودور الثقافاة وبيرامل التعلييم وإدراة مياد  حيول حقيوق اإلنسيان وحقيوق المير   فيي العميل           

 ضمن ه ه البرامل في كافة مراحل التعليم والتدريب المهني .
 

تمعييي يسييعى إلييى منييع جميييع إقييرار سياسيية وطنييية تهييدف إلييى بنيياء موقييف مج – 13
 شكال التمييز ضد المر   ووضع برامل تنفي يية لهي ه السياسية تسياهم فيي تطبيقهيا الحكومية        
والمنظمات المهنية ألصحاا العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني وبوجيه خيا  التيي    

 تعنى بحقوق المر   وقضاياها .
 

عن وظيفية األمومية التيي تؤديهيا      تحميل المجتمع بأسره المسؤولية االجتماعية – 14
 المر   وإعاد  النظر في النظام القانوني لحماية األمومة بناء على ه ا األساة .

 
توحيييد الجهييود الوطنييية علييى نحييو ميينظ م ومنسييل باتجيياه القضيياء علييى  وجييه      – 15

 التمييز بين الجنسين في العمل وذلك بالخصو  من خالل :
 

التيي تواجيه المير   فييي اليدخول إليى سياوق العميل مم ييا         تي ليل الصيعوبات   –           
 يتسباب في جعل معدالت البطالة بين النساء  على من معدالتها بين الرجال .

 
القضاء على مختلف صيور التميييز ضيد المير   فيي العميل ومنهيا عليى          –ا          

مقابل عمل ذي  وجه خا  التمييز في نوع الوظائف وفي مستوياتها ومقدار األجر المدفوع
 قيمة متساوية .

 
تمكييين الميير   ميين ممارسيية حقهييا فييي اختيييار نييوع العمييل واالستفييااد         –ة          

 المتساوياة مع الرجل من فر  التعليم والتدريب المؤهلة للعمل .
 

إيجاد آليات مبسطة وسريعة لتلقي ومعالجة شكاوي العامالت الالتي يتعرضن  – 16
 قرار عقوبات ضد مرتكبي تلك الممارسات .لممارسات تمييزية وإ

 
تكثيف البرامل التدريبية بمختلف  نواعها لصالأل المر   سواء التدرياب األولي  – 17

 و التدريب التحويلي ذ التدريب الموجه للمير   العاملية بصفياة  جييار   و التيي تقيوم بإنشيااء        
 مشروعاات إنتاجياة .

 
المهن التقليدية وإزالية المعوقيات  ميام التحياق      عدم اقتصار تدريب المر   على – 18

 المر   بجميع اختصاصات التدريب المهني . 
 

تطييوير منيياهل و سيياليب بييرامل التييدريب الموجهيية إلييى الميير   بمييا يجعييل هيي ا   – 19
التدريب يستجيب لحاجات المر   ويجعلها  كثيار قيدر  واستعياداد لمواجهياة مت ييارات سيوق       

 كنولوجية .العمل والتطورات الت



 
تكثياف البرامال الهادفاة لتش يل المر   وتوفير فار  العمل لها وتعزييز دور   – 20

 القطاع التطوعي والمجتمع المدني في ه ا المجال .
 

مساعد  المر   على االستفاد  بأقصى ما يمكن من  نما  العمل الجديد  وبصفة  – 21
هيي ه األنمييا  فييي تشييريعات العمييل   خاصيية العمييل عيين بعييد والعمييل لييبع  الوقييا وتنظيييم    

 والضمان االجتماعي .
 

إسييناد الميير   الحييوافز والتسييهيالت الالزميية لتشييجيعها علييى إنشيياء مشييروعات  – 22
 إنتاجية والرفع من مساهمتها في النشا  االقتصادي كصاحبة عمل .

 
دعيييم الخيييدمات المسييياعد  لعميييل المييير   وعليييى وجييياه الخصييياو  إنشيييااء          – 23

داخل المؤسسات بصفة منفيرد   و باالشيتراك فيميا بينهيا حسيب الكثافية العماليية        الحضاناات 
 النسائية وعدد األطفال في الحضانة .

 
وضع استراتيجية وبرامل عملية تهيئ إلى انتقال المر   الفلسطينية من النشا   – 24

ازن للمير    االقتصادي الخدماتي إلى نشيا  اإلنتياة ميع األخي  بعيين االعتبيار التوزييع المتيو        
 على النشاطات االقتصادية .

 
مسيياعد  العاطيياالت عيين العمييل علييى التش يييال ال اتيياي وإحييداف مشيياريع ميين     – 25

 خالل قرو  ميسر  .
 

إيجاد اآلليات المناسبة لتقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الص ير  ولتسيويل   – 26
 اإلنتاة النسوي بكافة  شكاله . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الندوة الوطنيةة لفامةدة جمهوريةة م ةر العربيةة حةول " دور ادارة العمةل فةي          :  ًارابع

    القييياهر  ا الجامعييية العماليييية   ذ ريةةادة القةةةدرة التنافسةةةية للمةةةرأة فةةةي  ةةوق العمةةةل "  
30/3 – 2/4/2008  . 

 



 العهات المشاروة : –
 

  ى العاملييةا اإلدارات المركزييية ومييديريات القييو * وزار  القييوى العامليية والهجيير   
 بالمحافظات   .

 
 االتحاد العام لنقابات عمال مصر .  *

 * الصندوق االجتماعي .
 

بالسيييد خليييل  بييو  فييي فعاليييات هيي ه النييادو  ممييثأًل مكتييب العمييل العربييي وقييد شييارك
خرمياة مييدير إدار  الحماييية االجتماعيية وعالقييات العمييل . كميا شاركيياا منظميية العمييل    

عبييد الكييريم كبيييري ذ كبييير استشيياري إدار  وتنمييية المؤسسييات    الدولييية ممثليياة بالسيييد  
 بمكتب المنظمة بالقاهر  .

 
 المحاور وموضوعات النقاش : -
 

 * المر   في سوق العمل المصري : الواقع واآلفاق .
 

 * حقوق المر   في مجال العمل ما بين التشريع والممارسة في مصر .
 

 رفع مساهمتها في النشا  االقتصادي .* دور إدار  العمل في حماية المر   و
 

* دور الشركاء االجتماعيين ومنظميات المجتميع الميدني فيي تشي يل المير   فيي        
 مصر .

 
* اآلليات المسياعد  لتحقييل تكيافؤ الفير  والمسياوا  فيي المعاملية بيين الرجيل          

 والمر   .
 

التنافسياة  * دور التعليم والتدريب في رفع كفاء  المر   المصرية وزياد  قدرتها
 في سوق العمل .

 
 * دور معايير العمل العربية في تحقيل التمكين االقتصادي للمر   . 

 
* مساهمة المشروعات الص رى في تحقيل العميل الالئيل للمير   ودور منظمية     

 العمل الدولية في ه ا المجال . 
 

 * التش يل ال اتي للمر   المصرية : المعوقات والحلول . 
 

 الجديد  للتش يل ومدى استفاد  المر   المصرية منها .* األنما  
 

كما تضم ن برنامل الندو  ورشة عمل حول التحديات التي تواجه المر   العاملة 
 في مصر .

 التوصيات المعتمدة : –
 



 : في معال دور ادارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال:  أوال
 
ء االجتميياعيين حييول مختلييف قضييايا  تنمييية الحييوار االجتميياعي بييين الشييركا   – 1

عمل المر   وتعزيز التنسيل فيما بينهم ومع منظمات المجتمع المدني لزياد  مساهمة المير    
 في سوق العمل والرفع من قدرتها التنافسية . 

 
تفعييييل دور إدار  شيييؤون المييير   وتكيييافؤ الفييير  بيييوزار  القيييوى العامييية        – 2

هيا فيي حيل  مشيكالت المير   وإعيداد قاعيد  بيانيات عين          ومديرياتها ذ وتمكينهيا مين  داء دور  
 المر   في سوق العمل .

 
 تعزيز دور المر   في النقابات المهنية ومنظمات  صحاا العمل والعمال . – 3
 
تكثيف برامل التفتيش الموجه لمراقبة شرو  وظروف عمل المر   وخاصة  – 4 

 بالمؤسسات ذات الكثافة النسائية .
 
بإعداد مفتشي العمل بالمديريات وتحسين  وضاعهم اعتبارا لدورهم  االهتمام – 5

 الهام في تجميع البيانات وحل  مشكالت العمل والعمال .
 

 : في معال حقوق المرأة في العمل ما بين التشريع والممار ة:  ثانيا
 
التيي تخيص عميل     2003لسينة   12تفعيل مواد قانون العمل المصيري رقيم    – 6

  بشأن إنشاء المجل  القومي لألجور والمختص بوضيع الحيد    34هاا الماد  ا المر   من بين
 األدنى لألجور .

 
تنظيم األنما  الجديد  للعمل في تشريعات العميل والضيمان االجتمياعي ميع       – 7

االهتماام بإجراء البحوف والدراسات حول هي ه األنميا  مين العميل لتيوفير الحمايية الالزمية        
   استفاد  المر   منها .للعاملين بها وزياد

 
بشييأن  2003لسيينة  155تنقيييأل قييرار وزييير القييوى العامليية والهجيير  رقييم     – 8

تحديد األعميال التيي ال يجيوز تشي يل النسياء فيهيا لرفيع الحظير عين بعضيها بسيبب تحيديث             
 الصناعة وارتفاع نسبة الحماية واألمان والسالمة المهنية في البع  من ه ه األعمال حاليا 

 
إضفاء الحماية الالزمة للعامالت فيي الزراعية ضيمن قيانون العميل ذ نظيرا         – 9

مين قيانون    97لعدم ت طية قوانين العمل السابقة والحاليية لهي ه الفئية مين العيامالت ا المياد        
 العمل الحالي   .

 
التييي تهييم الميير    2003لسيينة  12تعييديل بعيي  مييواد قييانون العمييل رقييم    – 10

 ا في اإلنجاا ودعما لحمايتها وحماية طفلها وذلك كاآلتي :العاملة تأكيدا لحق ه
 

  : إضييافة جمليية للفقيير  األخييير  ميين هيي ه الميياد  لتصييبأل   وتكييون     91* الميياد  ا
علييى حسييابها الخييا  فييي حاليية زييياد  عييدد مييرات الحمييل                        إجيياز  الوضييع

يضييها للفصييل  ثنيياء إجيياز   والييوالد  ألكثيير ميين مييرتين   ذ وذلييك حماييية للميير   وعييدم تعر   
 الوضع بعد المرتين المنصو  عليهما في القانون .



 
  : إضافة العبار  التالية   على  ن تكون ساعة الرضاعة عليى نفقية   93* الماد  ا

 العاملة في حالة الوضع والرضاعة ألكثر من المرتين المنصو  عليهما في القانون   .
 

دون  جيير لرعاييية الطفييل : حيي ف شيير  عييدد     المتعلقيية باإلجيياز  بيي 94* الميياد  ا
عامليية فييأكثر   مييع إضافيياة   وتكييون علييى نفقتهييا     50العييامالت لالنتفيياع بهيي ه اإلجيياز  ا   

وكي لك إضيافة عبيار    ويحيل للرجيل        الخاصة فيي حالية زيياد  عيدد األطفيال عين اثنيين         
 لك يقتيرا  ن  الحصول على ه ه اإلجاز  بشير   ال يجميع ميع الزوجية العاملية   ذ وتبعيا لي       

   كالتالي :94تكون صياغة الماد  ا
 

  يكون للعاملة الحل في الحصول على إجاز  بدون  جر ال تتجياوز سينتين وذليك    
لرعاية طفلها ذ وال تستحل ه ه اإلجاز  ألكثر من مرتين طوال مد  خيدمتها . وتكيون عليى    

للرجل الحاضن التمتع به ه  نفقتها الخاصة في حالة زياد  عدد األطفال عن اثنين . كما يحل 
الميز  بشر  عدم حصول الزوجية العاملية عليى هي ه اإلجياز   و فيي حالية وفيا  الزوجية  و          

 طالقه منها مع ضم ه حضانة األطفال   .
 

وتهدف التعديالت المقترحية إليى حمايية الطفيل فيي هي ه السين وحمايية المير   مين           
مرات التي تزييد عميا هيو منصيو  علييه      الفصل  ثناء إجاز  الوضع  و رعاية الطفل في ال

 بالقانون .
 

عييامالت فييأكثر   5  المتعلقيية بنظييام تشيي يل النسيياء : حيي ف شيير       95* الميياد  ا
لتصبأل المااد    في حالة تش يل عاملة  و  كثر على صاحب العمل  ن يعل ل في  مكنة العمل 

  و في تجم ع العمال نسخة من نظام تش يل النساء   .
 

معال دور التعلةيم والتةدريف فةي رفةع وفةاءة المةرأة الم ةرية وريةادة         في :  ثالثا
 : قدرتها التنافسية في  وق العمل

 
تيوفير قاعيد  بيانيات ومعلوميات ضيافية عين عميل المير   ذ حييث ال توجيد            – 11

إحصيياءات مفص ييلة ومحد ثيية حييول تشيي يل وبطاليية الميير   لتحديييد احتياجاتهييا التدريبييية علييى   
 الالزمة لسوق العمل .المهن والمهارات 

 
تييوفير بيانييات خاصيية بالقطيياع غييير الميينظ م اليي ي يضييام نسييبة عالييية ميين     – 12

 عمالة المر   . 
 

إيييالء  همييية كبييرى للتييدريب والتعليييم المسييتمر وتأهيييل الميير   علييى كافيية      – 13
 المستويات وبمختلف األشكال مع تش يلها في الوظائف القيادية . 

 
ميل والتيدريب عليى المهين التقليديية للمير   واالنفتيااا عليى         الخروة من الع – 14

 التدرياب علاى المهن غير التقليدية واألنما  الجديد  للعمل . 
 

تشجيع المر   عليى العميل كصياحبة عميل وليي  كيأجير  وذليك مين خيالل           – 15
 التدريب المتميز والمستمر لها . 

 



ألهمييية الخييروة ميين اإلطييار  رفييع كفيياء  عملييية التييدريب والتأهيييل المهنييي – 16
التقليييدي فييي العمييل بمصيير باعتبييار  ن  القييدر  التنافسييية تقييوم اآلن علييى  سيياة العولميية           

 والتنافسية العالمية . 
 

تعزيز دور اإلعالم إليالء المزيد من االهتمام بالتعليم والتيدريب والتوعيية    – 17
 بالمشروعات الص ير  وثقافة االستثمار بالنسبة للمر   .

  
  مواجهة نقص االسيتثمارات وفير  العميل مين خيالل االهتميام بالتيدريب        – 18

 وقواعد البيانات وتهيئة ظروف ومناخ الصناعات الص ير  .
 

النهييو  بالصييناعات الصيي ير  والم  ييية خاصيية المرتبطيية بأنمييا  العمييل    - 19
رونييية   ذ العمييل تكلالجديييد  مثييل التسييويل والتوريييد عيين بعييد عبيير األنترنيييا ا التجييار  األ 

التش يل ال اتي ذ ال ي سييخدم النسياء وذوي االحتياجيات الخاصية مينهن ذ         لبع  الوقا ذ
 خاصة و ن  ظاهر  البطالة تنتشر بين المتعلمات .

 
تشجيع الجمعيات األهلية عليى النهيو  والتوسيع فيي  نميا  العميل الجدييد          - 20

سات المتخصصة عن طريل تيدريب المير     والتجار  األلكترونية والتسويل من خالل المؤس
 عليها .

 
 BDSاالهتميييام بإدمييياة المييير   فيييي إطيييار المؤسسيييات وخيييدمات اليييدعم        - 21

 للصناعات الص ير  .
 

تفعيل دور الصندوق االجتماعي في النهو  بالصناعات الص ير  وزياد   – 22
                 استفاد  المر   من خدماته .

 
ليات المساعدة لتحقيةق تكةافا الفةرا والمسةاواة فةي العمةل       في معال اآل:  رابعا
 : بين العنسين
 

دور التعليم والثقافة واإلعالم في تكري  مبيد  المسياوا  بيين الرجيل     تعزيز  – 23
 . والمر   بجانب القانون واالتفاقيات الدولية وتعليم ه ا المبد  لألطفال بالمدارة من  الص ر 

 
لمعايير العمل الدولية والعربية والتشريعات الوطنيية  نشر الوعي والترويل  – 24

الرامية إلى حماية حقوق المر   في العمل وتحقيل تكيافؤ الفير  والمسياوا  فيي العميل بيين       
 الجنسين . 
 

تفعيل االتفاقيات الدوليية والعربيية المصيد ق عليهيا الخاصية بعميل المير   ذ         – 25
 لتي لم تصد ق عليها مصر . ودراسة إمكانية التصديل على االتفاقيات ا

 
 
 
 لعامعة الدول العربية االمانة العامة  ، للعنة المرأة العربية  32: الدورة امسًا خ
 2008يونيو  19 – 18 
 



دولة عربية ومميثالت   17اجتمعا اللجنة في دورتها الثانية والثالثين بحضور ممثالت من 
    لمناقشية البنيود المطروحية عليى     لمير عن المنظميات العربيية والدوليية العاملية فيي مجيال ا      
 سبة على النحو التالي :اجدول االعمال والتوصل بشأنها إلى التوصيات المن

 
  32،  31البند االول : تقرير نشات األمانة الفنية ما بين الدورتين 

 
وتييم خالليية عيير  لألنشييطة التييي شيياركا فيهييا االمانيية الفنييية كيي لك تقرييير عيين متابعيية          

  31صادر  عن الدور  التوصيات ال
 

البنةةد الثةةاني : التقةةارير الدوريةةة للمنظمةةات العربيةةة المتخ  ةةة والمنظمةةات الدوليةةة  ات    
 ال لة:  

 
حيييث قامييا كييل ميين المنظميية العربييية للتربييية والثقافيية والعلييوم ذ منظميية الميير   العربييية ذ    

وق األميم المتحييد   منظمية العميل العربييية ذ المنظمية العربيية للتنمييية الزراعيية ذ كي لك صييند      
مير   ذ  االنمائي للمر   ا اليونيفم   بعير  لألنشيطة والبيرامل التيي تيم تنفيي ها فيي مجيال ال        

وهنا  وصى الحاضرون بضرور  التنسيل بين المنظمات لعدم تكرار االنشطة وتحقيل  كبر 
 فائد  منها . 

 
 البند الثالث : مو وعة " وضع المراة في التشريعات العربية " 

 خرجا النسخة المعدلة من الموسوعة بعد ادخال تعديالت الدول عليها . حيث
 

 البند الرابع : مشروع اال تراتيعية العربية " نحو القضاء على األمية النسامية " 
حيث تقدما إدار  المرا  باالمانية العامية لجامعية اليدول العربيية بورقية عميل  ساسيية حيول          

كزت على البرامل االساسية التي يمكن ترجمتها إليى  الموضوع تناولا خلفية الموضوع ور
 والنتائل المتوقعة منها .مشروعات 

 
  15االعداد لماتمر بيعن +  البند الخامس :

حيث تعتزم وحد  المرا  بالجامعة العربية بالتعاون مع االسكوا اصدار تقريير عربيي موحيد    
متحييد  علييى الجهييات العربييية وذلييك بتعميييم االسييتبيان المعييد ميين األمييم ال 15حييول بيييجن   

المعنية بشئون المر   لتقييم ما تم تنفي ه بعد ميرور خمي  سينوات عليى المراجعية      الحكومية 
 العشرية لمنهاة عمل بيجن .

  
 CEDAWالبند السادس : درا ة التقارير الوطنية التفاقية  يداو 

للجنية إليى ضيرور  إنشياء     حيث انتها اللجنة بعد مناقشة االقتراا المقدم مين االمانية الفنيية    
لجنة عربية مص ر  لمتابعة التقيارير الوطنيية المقدمية مين اليدول قبيل تقيديمها للجنية وضيع          

 المرا  باألمم المتحد  .
 
 

مةع منظمةات المعتمةع المةدني مةن اجةل النهةوض ب وضةاع         البند السابع : مةاتمر الشةراوة   
 المرأة العربية .

حية تناوليا ترسييخ وتفعييل مفهيوم الشيراكة بيين       تقدما االمانية الفنيية بعير  ورقية توضيي     
الحكومييات ومنظمييات المجتمييع المييدني فييي مراحييل التنمييية ذ دعييم  دور منظمييات المجتمييع    



المدني في النهو  بقضايا المرا  العربية ذ التعرف على  وضاع منظمات المجتمع الميدني  
 والتجارا الناجحة على المستويين العربي والدولي . 

قشات تما الموافقة على  همية عقد مثل ه ا المؤتمر بالتعاون بيين االمانية العامية    وبعد المنا
لجامعة اليدول العربيية ذ منظمية المير   العربيية ذ منظمية العميل العربيية وذليك فيي النصيف            

 .  2009الثاني من عام 
 

  2009البند الثامن : مشروع نشات ادارة المراة خالل عام 
روعات والبيرامل واالجتماعيات التيي سييتم تنفيي ها خيالل عيام        تقيدما االدار  بعير  للمشي   
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