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لمادة السادسة من النظام االساسي للجنة شئون عمل المرأة العربية والتي تنص على  ل وفقاً :   أوال

" تجتمع اللجنة مرة واحدة في العام ، بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربيةة " أن 

 2015مىار  / ذاار    1تم عقد الدورة الثالثة عشر للجنة شئون عمل المرأة العربية  يىوم 

 بحضور كل مــن:

 ** عن فريق الحكومات :

 مملكة البحرين          السيدة / فوزية شهاب  -

 الجمهورية الجزائرية           السيدة / مريم لو كريز  -

 جمهورية مصر العربية                السيدة / مرفت أحمد عبد المجيد  -

بشىى ن انتهىىاء  دمىىة  2015/  1/  26اء علىى  رسىىالة وزارة القىىوم العاملىىة والهجىىرة بتىىاري  ـىىـبن

السيدة / ناديا عبد النعيم ممثلة حكومة جمهورية مصر العربية في عضوية لجنة شئون عمل المرأة 

 العربية واستبدالها بالسيدة : مرفت أحمد عبد المجيد . 

 ** عن فريق أصحاب األعمال :

 مملكة البحرين            أفنان الزياني السيدة /  -

 جمهورية السودان          السيدة / زينب حسن محمد  -

 الجمهورية اللبنانية          السيدة / سحر غدار  -

 المملكة المغربية          السيدة / نرج  لو باري   -

 ** عن فريق العمال :

 جمهورية السودان        السيدة / نعمات أحمد حسن  -

 جمهورية مصر العربية      السيدة / سحر عثمان    -

 ** عضوات من اختيار معالى المدير العام :

 المملكة االردنية الهاشمية     السيدة / ريهام فندي عميش  -

 دولة فلسطين    السيدة / سوزان تيسير عبد السالم   -
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 دولة ليبيا    السيدة / نيرمين ناجي الشريف  -

 جمهورية مصر العربية    الدكتورة / حنان يوسف  -

 قام بأعمال سكرتارية اللجنة : ثانياً : 

 مدير إدارة الحماية االجتماعية    السيد / حمدي أحمد   -

 ديوان المدير العام     السيد / شريف جمعه -

 رئي  وحدة التعاونيات              السيدة / حنان قايد -

 رئي  وحدة المرأة       السيدة / رانيا فاروق -

تىىم افتتىىات اجتماعىىات اللجنىىة فىى  تمىىام السىىاعة مال امسىىة ح مىىن مسىىاء يىىوم االحىىد   الموافىىق 

المدير العام لمنظمة العمل العربية ، رحب  معالي األستاذ / أحمد محمد لقمانبكلمة   1/3/2015

 فيها بعضوات اللجنة وعرض للتحديات التي تواجه المرأة العربية في المرحلة الراهنة االمر الىاي

 يستوجب حشد كافة الجهود لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمرأة العربية . 

ناقشىىت اللجنىىة  ىىالل اجتماعهىىا البنىىود المطروحىىة علىى  جىىدول أعمالهىىا ، وبعىىد المناقشىىة  : ثالثةةاً 

 توصلت إل  اآلتي :

 – 2014عربية لمةدة عةامين  البند األول : تشكيل األمانة العامة  للجنة شئون عمل المرأة ال■  

 ( على النحو التالي :   2016

 : السيدة / فوزية شهاب  البحرين( ** األمينة العامة

 عن أصحاب األعمال : السيدة / نرجس لوباريس  المغرب( األمينة العامة المساعدة** 

 : السيدة / نعمات أحمد حسن  السودان( األمينة العامة المساعدة عن العمال** 

 :  ممثالت الفرق الثالث في األمانة العامة** 

 الحكومات : السيدة / مريم لوكريز  الجزائر( -

 أصحاب األعمال : السيدة / سحر غدار  لبنان( -

 العمال : السيدة / سحر عثمان مصر( -

 : الدكتورة / حنان يوسف  مصر( المقررة **
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 آليات التطوير :  -االهداف –البند الثاني : لجنة شئون عمل المرأة العربية : النشأة  ■  

  : توصي اللجنة بـ 

تكليف االمينة العامة للجنة بالقاء كلمة أمام مؤتمر العمل العربي م حيى  يىتم توجيىه دعىوة  .1

لحضىور المىىؤتمر لالمينىة العامىىة بصىتتها ح تتنىىاول  اللهىا أنشىىطة اللجنىة وذلياتهىىا لتحقيىىق 

 أهدافها  الل الدورة الحاليه للجنة . 

دعوة السيدات عضوات لجنة شىئون عمىل المىراة العربيىة لحضىور مىؤتمر العمىل العربىي  .2

ح والك ضمن الوفود المشىاركة او بىدعوة منتصىلة  2015الاي سيعقد في الكويت مابريل 

 وفقا لاللية التي تتتق مع نظم العمل بمنظمة العمل العربية.

ء فىىي وزارات العمىىل أو تتىىول  السىىيدات عضىىوات اللجنىىة مىىن  ىىالل مواقىىع عملهىىن سىىوا .3

منظمات أصحاب األعمال أو العمال موافاة مكتب العمل العربي بكافة الدراسات والبيانات 

 الحديثة المتوفرة لديهن حول قضايا عمل المرأة  .

دعوة منظمة العمل العربية لتنظيم تظاهرة عربيىة بىالتزامن مىع  اعمىال دورة اللجنىة لعىام  .4

 األتي :يتم تتضمن فعالياتها   2016

اإلعالن عن تقرير رفيع المستوم تصدره اللجنة حول أوضاع المرأة العربية مىن  - أ

 الل احتتالية إعالميىة يىتم فيهىا دعىوة ش صىيات عربيىة بىارزة فى  مجىال  دمىة 

 قضايا المرأة. 

تنظيم مسىابقة عربيىة ألفضىل بح /دراسىة يىتم إعىدادها فىي إطىار موضىوع عمىل  - ب

عىالن الكترونيىا لىدم أطىراف اإلنتىاال الثالثىة فى  المرأة ، ويتم الك عن طريق اإل

الىدول العربيىىة و على  موقىىع المنظمىة علىى  شىبكة المعلومىىات الدوليىة  االنترنىىت  

لموافاة مكتب العمل العربي بالبحو  و الدراسات المرشحة لنيل الجائزة ،عل  أن 

،وأن يتم تقييمها  الل االجتماع السنوي للجنة مىن قبىل السىيدات عضىوات اللجنىة 

تكون جائزة المسابقة هي نشر هاه البحو  ف  مجلىة العمىل العربيىة وعلى  موقىع 

 المنظمة االلكتروني . 
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العمل عل  تدعيم صالت اللجنة مع المنظمات العربية واإلقليمية والدوليىة المعنيىة بىالمرأة  .5

دوق األمىم أو الت  لها عالقة بعمل المرأة مثل هيئة االمم المتحدة للمىرأة و اإلسىكوا  وصىن

المتحىىدة للسىىكان ، والىىك مىىن  ىىالل استضىىافتهم لحضىىور أنشىىطة اللجنىىة ك بىىراء أو عقىىد 

 أنشطة بالتعاون المشترك مع هاه المؤسســـــــات و المنظمات .

تحتوي علي مشىروعات تعاونيىة وانتاجيىة  إستراتيجيةدعوة الدول العربية الي تبني  طط  .6

 -الزراعىي -اقتصاديا في م تلف مجاالت سوق العمىل مالصىناعي المرأةتمكين  إليتهدف 

 ...ال ح.

تتعيل التواصل بين عضوات اللجنة الكترونيا مىن اجىل تبىادل ال بىرات فىي تقىديم تقىارير   .7

  اصة بالمراة العاملة في بلدانهن .  وأنشطة

*  *  * 

 :  البند الثالث   : أوضاع النساء ذوات االعاقة في سوق العمل■  

 توصي اللجنة بـ : 

ضمن الحركات والتنظيمات  اإلعاقةالسعي لدم الدول العربية لتناول قضايا النساء اوات  .1

 النسائية الوطنية . 

ضمن  اإلعاقةالطلب من منظمة العمل العربية السعي لتسمية بعض السيدات من اوات  .2

 عضوية لجنة شئون عمل المرأة العربية . 

في برامج المنظمات   اإلعاقةقضايا النساء اوات  إدراالالموافقة عل  عقد نشاط بعنوان    .3

تدع  اليه السيدات عضوات لجنة  2015النسائية    ضمن  طة عمل المنظمة للعام 

 شئون عمل المرأة العربية . 

 الطلب من السيدات عضوات اللجنة موافاة مكتب العمل العربي بالتشريعات والبيانات .4

في بلدانهن لتضمينها التقارير التي تصدر عن المنظمة ،  اإلعاقةال اصة بالنساء اوات 

ضمن معلومات الشبكة العربية  اإلعاقةبيانات النساء العامالت من  اوات  وتضمين

 لمعلومات سوق العمل. 

الثالثة حول  اإلنتاال ألطرافدعوة الدول العربية لعقد ندوات توعية ودورات تدريبية  .5

 . اإلعاقةتية التعامل مع النساء اوات كي

*  *  * 
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واالتصةةةال فةةةي مجةةةال التنميةةةة االقتصةةةادية  لإلعةةةالمالعربيةةةة  اإلسةةةتراتيجيةالبنةةةد الرابةةةع    : ■ 

 واالجتماعية وقضايا العمل : 

 توصي اللجنة بـ : 

هاا العمل الهام الاي  إصداروتثمين دور منظمة العمل العربية في  باالستراتيجية اإلشادة .1

 يدعم ويستكمل جهود المنظمة في  دمة قضايا العمل وقضايا المرأة . 

ضمن برامجها وسياساتها  االستراتيجيةجاء في  السعي لدم الدول العربية لتضمين ما .2

 التنموية . 

العربية  االستراتيجيةح  باعتماد مشروع 2015التوصية لدم المؤتمر العام القادم مابريل  .3

 واالتصال في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل . إلعالمل

التي ترتبط بدعم  األنشطةدعوة عضوات اللجنة للتنسيق في بلداهن الستضافة عدد من  .4

العربية العاملة ومكافحة التمييز والصورة  المرأةالعربي في  دمة قضايا  اإلعالمدور 

العربية والتي من شانها عرقلة سبل  اإلعالمفي وسائل  العاملة للمرأةالنمطية السلبية 

 العاملة. للمرأةالتمكين االقتصادي واالجتماعي 

الستضافة  العامة للجنة السيدة فوزية شهاب  األمينةالموافقة عل  المقترت الاي تقدمت به  .5

   الل عام  المرأةفي  دمة قضايا عمل  اإلعالمندوة في مملكة البحرين  عن  دور 

2015 . 

 إنتاال نساء عامالت     والاي يستهدف تقديم  اإلعالميالموافقة علي مقترت المشروع  .6

العربية والدولية ، وتكليف  اإلعالمللنمااال النسائية العاملة الناجحة في وسائل  إعالمي

لعامة د.حنان يوسفممقررة اللجنةح ، بتقديم المقترت التتصيلي للمشروع الي السكرتارية ا

 للجنة شئون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية لدراسته . 

 معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالعلم واتخاذ الالزم.... األمر:  رابعاً 

  

 احمد محمد لقمان    

 المدير العام

 رانيا 
 عبد المنعم ط/ 
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 الختامى والتوصياتالتقرير 

 الجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية

 عشر  الثالثةالدورة 

 ((   5112مارس  1شرم الشيخ ، ))  

 

 

الجتماعةا  عشةر  الثالثةةتةم عقةا الةاورة وفقا لنظام عمل لجنة شئون عمل المرأة العربٌةة   
 بحضور كل مــن:  2015مارس / آذار  1ٌوم االحا الموافق لجنة ال

 ** عن فريق الحكومات :

 مملكة البحرٌن   السٌاة / فوزٌة شهاب  -

 الجمهورٌة الجزائرٌة     مرٌم لو كرٌز السٌاة /  -

 جمهورٌة مصر العربٌة  السٌاة / مرف  أحما عبا المجٌا  -

هاء خامة السةٌاة تبشأن ان 2015/  1/  26بناء على رسالة وزارة القوى العاملة والهجرة بتارٌخ 
/ نااٌةةا عبةةا النعةةٌم ممثلةةة حكومةةة جمهورٌةةة مصةةر العربٌةةة فةةً عضةةوٌة لجنةةة شةةئون عمةةل المةةرأة 

 العربٌة واستباالها بالسٌاة : مرف  أحما عبا المجٌا . 

 ** عن فريق أصحاب األعمال :

 مملكة البحرٌن    أفنان الزٌانً السٌاة /  -

 السواانجمهورٌة   السٌاة / زٌنب حسن محما  -

 الجمهورٌة اللبنانٌة    السٌاة / سحر غاار  -

  المملكة المغربٌة   السٌاة / نرجس لو بارٌس  -

 ** عن فريق العمال :

  جمهورٌة السواان    نعما  أحما حسنالسٌاة /  -

  مصر العربٌةجمهورٌة      سحر عثمان السٌاة /  -

 عضوات من اختيار معالى المدير العام : **

  المملكة االرانٌة الهاشمٌة     عمٌش رٌهام فنايالسٌاة /  -

  اولة فلسطٌن    السٌاة / سوزان تٌسٌر عبا السالم  -

 اولة لٌبٌا   / نٌرمٌن ناجً الشرٌف السٌاة  -

 جمهورٌة مصر العربٌة    الاكتورة / حنان ٌوسف  -
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 سكرتارية اللجنة :  بأعمالقام 

 إاارة الحماٌة االجتماعٌة  ماٌر    حماي أحما السٌا /  -

  اٌوان الماٌر العام    السٌا / شرٌف جمعه -

 رئٌس وحاة التعاونٌا      السٌاة / حنان قاٌا -

  رئٌس وحاة المرأة      السٌاة / رانٌا فاروق -

 

الموافةةق   االحةةا ٌةةوم  مسةةاء( مةةن الخامسةةة افتتةةاا اجتماعةةا  اللجنةةة فةةى تمةةام السةةاعة   تةةم
رحب   الماٌر العام لمنظمة العمل العربٌة  لقمان محمد أحمد معالي األستاذ /بكلمة   1/3/2015

عرض للتحاٌا  التً تواجه المرأة العربٌة فً المرحلة الراهنة االمر الةذي واللجنة  بعضوا فٌها 
 لتحقٌق التنمٌة االقتصااٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للمرأة العربٌة . ٌستوجب حشا كافة الجهوا 

ناقشة توصل  روحة على جاول أعمالها   وبعا المطاللجنة خالل اجتماعها البنوا المناقش  
 : إلى اآلتً

 – 5112ربية لمددة عدامين )البند األول : تشكيل األمانة العامة  للجنة شئون عمل المرأة الع  ■

 ( على النحو التالي :   5112

 )البحرين(فوزية شهاب السيدة / :  العامة األمينة** 

 )المغرب(السيدة / نرجس لوباريس :  عن أصحاب األعمال األمينة العامة المساعدة** 

 )السودان(السيدة / نعمات أحمد حسن :  األمينة العامة المساعدة عن العمال **

  : ممثالت الفرق الثالث في األمانة العامة** 

 يز )الجزائر(مريم لوكرالسيدة / الحكومات :  -

 سحر غدار )لبنان(السيدة / أصحاب األعمال :  -

 سحر عثمان)مصر(السيدة / العمال :  -

 )مصر( الدكتورة / حنان يوسف : المقررة **
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 :  آليات التطوير -االهداف –البند الثاني : لجنة شئون عمل المرأة العربية : النشأة 

  بـ : توصي اللجنة 

كلمة أمام مؤتمر العمل العربً   حٌة  ٌةتم توجٌةه اعةوة  تكلٌف االمٌنة العامة للجنة بالقاء .1

لحضةور المةةؤتمر لالمٌنةة العامةةة بصةتتها ( تتنةةاول خاللهةا أنشةةطة اللجنةة وآلٌاتهةةا لتحقٌةةق 

 أهاافها خالل الاورة الحالٌه للجنة . 

اعوة السٌاا  عضوا  لجنة شةئون عمةل المةراة العربٌةة لحضةور مةؤتمر العمةل العربةً  .2

وذلك ضمن الوفوا المشةاركة او بةاعوة منتصةلة  ( 2015ابرٌل  الكوٌ  الذي سٌعقا فً 

 نظم العمل بمنظمة العمل العربٌة.تتتق مع وفقا لاللٌة التً 

سةةواء فةةً وزارا  العمةةل أو  نعضةةوا  اللجنةةة مةةن خةةالل مواقةةع عملهةةتتةةولى السةةٌاا   .3

منظما  أصحاب األعمال أو العمال موافاة مكتب العمل العربً بكافة الاراسا  والبٌانا  

 حول قضاٌا عمل المرأة  . ناٌثة المتوفرة لاٌهالح

لعةام اعمةال اورة اللجنةة  بةالتزامن مةع تنظٌم تظاهرة عربٌةة اعوة منظمة العمل العربٌة ل .4

 تها األتً :ٌتم تتضمن فعالٌا  2016

a.  اإلعالن عن تقرٌر رفٌع المستوى تصاره اللجنة حول أوضاع المرأة العربٌة مةن

خالل احتتالٌة إعالمٌةة ٌةتم فٌهةا اعةوة شخصةٌا  عربٌةة بةارزة فةى مجةال خامةة 

 قضاٌا المرأة. 

b.  تنظٌم مسةابقة عربٌةة ألفضةل بح /اراسةة ٌةتم إعةاااها فةً إطةار موضةوع عمةل

اإلعةالن الكترونٌةا لةاى أطةراف اإلنتةاال الثالثةة فةى  المرأة   وٌتم ذلك عن طرٌق

الةاول العربٌةةة و علةى موقةةع المنظمةة علةةى شةبكة المعلومةةا  الاولٌةة  االنترنةة   

لموافاة مكتب العمل العربً بالبحو  و الاراسا  المرشحة لنٌل الجائزة  على أن 

جنةة  وأن ٌتم تقٌٌمها خالل االجتماع السنوي للجنة مةن قبةل السةٌاا  عضةوا  الل

تكون جائزة المسابقة هً نشر هذه البحو  فى مجلةة العمةل العربٌةة وعلةى موقةع 

 المنظمة االلكترونً . 

العمل على تاعٌم صال  اللجنة مع المنظما  العربٌة واإلقلٌمٌة والاولٌةة المعنٌةة بةالمرأة  .5

وصةناوق األمةم  اإلسةكوا أو التى لها عالقة بعمل المرأة مثل هٌئة االمم المتحاة للمةرأة و 
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المتحةةاة للسةةكان   وذلةةك مةةن خةةالل استضةةافتهم لحضةةور أنشةةطة اللجنةةة كخبةةراء أو عقةةا 

 أنشطة بالتعاون المشترك مع هذه المؤسســـــــا  و المنظما  .

انتاجٌةة تعاونٌةة واعوة الاول العربٌة الً تبنً خطط استراتٌجٌة تحتوي علً مشةروعا   .6

 -الزراعةً -اقتصااٌا فً مختلف مجاال  سوق العمةل  الصةناعً الً تمكٌن المراة تهاف

 ...الخ(.

لخبةرا  فةً تقةاٌم تقةارٌر تتعٌل التواصل بٌن عضوا  اللجنة الكترونٌا مةن اجةل تبةاال ا  .7

 . هن نخاصة بالمراة العاملة فً بلااوانشطة 

*  *  * 

 :  البند الثالث   : أوضاع النساء ذوات االعاقة في سوق العمل

 توصي اللجنة بـ : 

السعً لاى الاول العربٌة لتناول قضاٌا النساء ذوا  االعاقة ضمن الحركا  والتنظٌما   .1

 النسائٌة الوطنٌة . 

الطلب من منظمة العمل العربٌة السعً لتسمٌة بعض السٌاا  من ذوا  االعاقة ضمن  .2

 عضوٌة لجنة شئون عمل المرأة العربٌة . 

فً برامج المنظما   االعاقة  الموافقة على عقا نشاط بعنوان   ااراال قضاٌا النساء ذوا  .3

تاعى الٌه السٌاا  عضوا  لجنة  2015النسائٌة    ضمن خطة عمل المنظمة للعام 

 شئون عمل المرأة العربٌة . 

 الطلب من السٌاا  عضوا  اللجنة موافاة مكتب العمل العربً بالتشرٌعا  والبٌانا  .4

التقارٌر التً تصار عن المنظمة    الخاصة بالنساء ذوا  االعاقة فً بلاانهن لتضمٌنها

ضمن معلوما  الشبكة العربٌة  االعاقة ذوا  من  وتضمبن بٌانا  النساء العامال 

  لمعلوما  سوق العمل.

حول  الطراف االنتاال الثالثة واورا  تارٌبٌة  ناوا  توعٌة لعقا اعوة الاول العربٌة  .5

 االعاقة . ذوا كٌتٌة التعامل مع النساء 

*  *  * 
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البندددد الرابددد     : االسدددتراتيجية العربيدددة لالعدددالم واالتصدددال فدددي مجدددال التنميدددة االقتصدددادية ■ 

 واالجتماعية وقضايا العمل : 

 توصي اللجنة بـ : 

هذا العمل الهام الذي  االشااة باالستراتٌجٌة وتثمٌن اور منظمة العمل العربٌة فً اصاار .1

 ٌاعم وٌستكمل جهوا المنظمة فً خامة قضاٌا العمل وقضاٌا المرأة . 

السعً لاى الاول العربٌة لتضمٌن ماجاء فً االستراتٌجٌة ضمن برامجها وسٌاساتها  .2

 التنموٌة . 

(  باعتماا مشروع االستراتٌجٌة العربٌة 2015القاام  ابرٌل  التوصٌة لاى المؤتمر العام .3

 عالم واالتصال فً مجال التنمٌة االقتصااٌة واالجتماعٌة وقضاٌا العمل .لال

اعوة عضوا  اللجنة للتنسٌق فً بلااهن الستضافة عاا من االنشطة التً ترتبط باعم  .4

ومكافحة التمٌٌز والصورة اور االعالم العربً فً خامة قضاٌا المراة العربٌة العاملة 

فً وسائل االعالم العربٌة والتً من شانها عرقلة سبل النمطٌة السلبٌة للمراة العاملة 

 التمكٌن االقتصااي واالجتماعً للمراة العاملة.

 الستضافة المقترا الذي تقام  به االمٌنة العامة للجنة السٌاة فوزٌة شهاب  الموافقة على  .5

  خالل عام  ناوة فً مملكة البحرٌن  عن  اور االعالم فً خامة قضاٌا عمل المراة

2015 . 

والذي ٌستهاف تقاٌم انتاال    الموافقة علً مقترا المشروع االعالمً  نساء عامال    .6

اعالمً للنماذال النسائٌة العاملة الناجحة فً وسائل االعالم العربٌة والاولٌة   وتكلٌف 

السكرتارٌة العامة  بتقاٌم المقترا التتصٌلً للمشروع الً ا.حنان ٌوسف مقررة اللجنة(  

 لاراسته . العربٌة بمنظمة العمل العربٌة  للجنة شئون عمل المرأة

◘ ◘ ◘ 

 
 رانيا 


