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 تقديـــم

المناة  الااةانم منل الص ناس االااانً لشئصنم من ال عمن  المنية  ال ي ٌنم اعماال لنص  :  أوال   

" تجتمع اللجنة مرة واحدة في العام ، بدعوة من المدير العاام االتً تص  عشى ةل 

ائتماعات الةاي  اليا  م عمني ىنى عقـــةت الشئـــصم " ، ربية ـــــمة العمل العـلمنظ

 ي ااـنـم الانٌة   /  2016 ى ياٌي / م اط  – 7 – 6مةٌصم  ٌيات خال  الفتي  مل 

 االمٌصم ال امم المااعة  عل ةصحاب االعما  .  -صيئس لا ايٌس 

 :  ثانيا  : جدول اعمال االجتماع

 تضمن جدول اعمال اللجنة البنود التالية : 

لخاااا  : النمااوعر العرباااي لرياااادة ساااتثمار ادارة اإلإالبنااد االول : المااارأة العربيااة و

 عمال النسائية. األ

ل البند الثاني  : دعم مشاركة المرأة العربية العاملاة فاي التنظيماال النقابياة مان خاا

 ساسية للمرأة العربية . رفع الوعي القانوني بالحقوق األ

 البند الثالث  : دراسال جدوى المشروعال الصغيرة ومتناهية الصغر .  

 كة العربية للنساء العامال"  : المشروع االعامي : " الشبالرابع  البند 

 سكرتارية اللجنة :  بأعمالقام ثالثا  : 

 مةٌي إةاي  الحماٌم االئتماعٌم    حمةي ةحمة لاٌة / ا -

 ي ٌس احة  الت ااصٌات      الاٌة  / حصال قاٌة -

  االف ات الخاصم ي ٌس احة  المية      ياصٌا ىاياق الاٌة  / -

 رابعا  :  االفتتاح  : 

 اليا  نم   منل ماناو ٌناس الان ت تس اىتتاح ائتماعات الشئصم ىى تماس الاناعم  

المننةٌي ال نناس معااالي األسااتاع / فااايا علااي الم ياار   كشمننم   6/2/2016المااىننق 

عنااو واياار محااو  حمااد  احمااد ماادير ادارة  ة، ألقاهااا نياباالمص مننم ال منن  ال ي ٌننم

لتحننةٌات التننً تاائنن  اعنني  ، يحننب ىٌ ننا    نناات الشئصننم االحمايااة االجتماعيااة 
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المننية  ال ي ٌننم ىننً الميحشننم اليا صننم االمنني النناي ٌاننتائب  ننا  الم ٌننة مننل الئ نناة 

لشمحاى م عشى المكتا ات التنً تحققنت لشمنية  ال ي ٌنم ا حني كٌفٌنم  تف ٌن  الحقناق 

 الااية  ىً المااثٌق ال ي ٌم االةالٌم الم صٌم  المية  

وبعااد ياحننم عشننى ئننةا  ةعمال ننا ، ط ننا ال صنناة الماتائتماعصاقمننت الشئصننم خننال   خامسااا  :

 : ناقشة توصلل إلى اآلتيالم

 االعمال: ستثمار الخا  : النموعر العربي لريادة دارة اإلإالبند االول : المرأة العربية و

  اٌماصا مل مص مم ال م  ال ي ٌم  ال اٌةات األعما  ىً الاطل ال ي ً طاقم

اثيا  قامٌم اٌتمت ل  م كم عالقات قاٌم مع الميكات االميكاو 

القصاى مل تف ٌ   االاتفاة اال ٌمكل لشةا  تفاٌت ىيصم  . اإلاتياتٌئٌٌل

 .  ل ىً الماا مم ىً  صاو األاطالةاي

  اىى    ال ياف ال ي ٌم اليا صم  أ  اة ا االئتماعٌم ا االقتصاةٌم االاٌااٌم

ا تأثٌيات ا عشى ا ع المية  ال ي ٌم ىً ااق ال م  ،   يت الحائم إلى 

 ياي  ال م  عشى تاىٌي الم ٌة مل االئياوات لحماٌم مكتا ات المية  ال ي ٌم 

صاةٌم ىى الاصا  الى ىً ااق ال م  متمثال ىً ةعس قةيات الصااو االقت

 األاااق االممايكم ىى صٌاغت ا  اعت اي ل صاح ات ممياعات ا مصتئات .  

  اعتياىاً  إل التم ٌك  ٌل ئم ٌات اٌةات األعما  ٌ اعف األثي اٌحقق ممايٌع

اتنممل ل نس ىني  عمن  منل  ، تمس حٌا  عةة ةك ي مل الصاس اال انٌما المن اب

 اتمايات االتااٌق.  خال  يٌاة  األعما  اااليماة ااال

  لاا عي ت مص مم ال م  ال ي ٌم عشى الشئصم  ت صً ىكي  ممياع "صحا صمااج

 عي ً ليٌاة  االعما  الصاا ٌم " 

   قامت   ي  ال صة الةكتاي  / ىا ٌم صامي ي ٌام مئشس اٌةات االعما

 الٌمصٌات . 

  : توصي اللجنة بـ 

ريااادة ةعننا  مص مننم ال منن  ال ي ٌننم إلننى عقننة صننةا  قامٌننم متخصصننم حننا   .1

، لمصاقمننم الما نناع مصاقمننم عشمٌننم  2016خننال  ال نناس  االعمااال النسااائية

 اةياات   مل كاىم ئااص   التميٌ ٌم ااالقتصاةٌم اال شمٌم . 
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احالننم تاصننٌات الصننةا  المنناكاي  إلننى لئصننم منن ال عمنن  المننية  ال ي ٌننم ىننً  .2

 لقاةمم .ةايت ا ا

البند الثاني  : دعم مشاركة المرأة العربية العاملة في التنظيمال النقابية من خاال رفاع ■ 

 الوعي القانوني بالحقوق االساسية للمرأة العربية . 

 منل اص نةاس الم يىنم  حقاق نا القاصاصٌنم انااو ىنً  ت اصً المية  ال ي ٌم  مك  عناس

قننااصٌل ال منن  اال ننمال االئتمنناعً ةا قننااصٌل التئنناي  ااالاننتثماي. ممننا ٌحننا  

ةال ممايكت ا الف الم ىنً التقنةس االقتصناةي االص نا  االئتمناعً ، امنل ةئن  

تمكٌل المية  مل م يىم حقاق نا اتحقٌنق التمكنٌل االقتصناةي ااالئتمناعً ل نا . 

، ٌ ت ننني منننل  محاااو األمياااة القانونياااة بحقاااوق المااارأة العربياااةأل ممنننياع ىننن

الممننياعات ال امننم التننً تح ننً  األالاٌننم حتننى تننتمكل المننية  مننل الممننايكم 

 اإلٌئا ٌم كقا  اقتصاةٌم اائتماعٌم . 

  ت صت مص مم ال م  ال ي ٌم ممياع محا االمٌنم القاصاصٌنم  حقناق المنية  ال ي ٌنم

عً لةى المية  ال امشم ال ي ٌنم  حقاق نا القاصاصٌنم المقنيي    ةف يىع ماتاى الا

 مائب اتفاقٌنات ال من  ال ي ٌنم ا الةالٌنم اقنااصٌل ال من  اال نمال االئتمناعً 

 الصاىا  عشى الماتاى القطيي ىى ال الة ال ي ٌم.

   الماة  التةيٌ ٌم المت مصم كاىم حقاق المنية  ىنً المااثٌنق   إعةاةقامت المص مم

االةالٌم  مأل حقناق االصانال ، قنةمت ال ني  االانتاا  / ياصٌنا ىناياق  ال ي ٌم

 ي ٌس احة  المية  االف ات الخاصم  المص مم . 

  : توصي اللجنة بـ 

ةعننا  مص مننم ال منن  ال ي ٌننم إلننى عقننة ةايات تةيٌ ٌننم عشننى الماننتاى  .1

القطننيي  الت نناال مننع االتحنناةات ال مالٌننم  الننةا  ال ي ٌننم لتننةيٌب اك نني 

 كل مل الصقا ٌات عشى الحقاق الااية  ىً ال صة الماكاي . عةة مم

ةعننا  الاننٌةات ع نناات الشئصننم مننل ممننثالت ال مننا   اعتمنناة الممننياع  .2

المقةس كآةاه تةيٌ ٌم عي ٌم  مل  نيام  االتحناةات ال مالٌنم ىنً تنةيٌب 

 الكااةي الصقا ٌم الصاا ٌم . 
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 دراسال جدوى المشروعال الصغيرة ومتناهية الصغر :  البند الثالث :

  اٌماصا  أ مٌم الممياعات الصغٌي  امتصا ٌم الصنغي ىنً اٌئناة ىني  ال من  االحنة

 مل صاب ال طالم خاصم  ٌل الصااو ، 

  قامت المص مم  تكشٌنف الخ ٌني االقتصناةي النةكتاي / ةانامم ع نة الخنالق   قنة ئشانم

عةاة ةيااات ئنةاى لشممنياعات الصنغٌي  ، اقنة قناس تةيٌ ٌم لشتةيٌب عشى كٌفٌم ا

  نني  صمنننااج لممنننياعات خاصننم  نننالمية  اكٌفٌنننم اعننةاة ةياانننات الئنننةاى ل نننا 

  التفصٌ  . 

 توصي اللجنة بـ : 

ةعننا  مص مننم ال منن  ال ي ٌننم العننةاة ةيااننم متكامشننم حننا  حا ننصات  -

 الممننياعات الصننغٌي  اكٌفٌننم تف ٌنن  ةاي ننا ىننً الننةا  ال ي ٌننم كااننٌشم

 ى الم لشق او عشى ممكشم ال طالم خاصم  ٌل الصااو .  

 البند الرابع : المشروع االعامي : " الشبكة العربية للنساء العامال"  : 

  لتاصٌم لئصم م ال عم  المية  ال ي ٌم ىً ةايت ا الثالثم عمي ، تصفٌاا

"الموافقة علي مقترح ، االتً تص  عشى  2015ميس المٌخ ، مايس 

المشروع االعامي الع  يستهدف تقديم انتار اعامي للنماعر النسائية 

الدكتورة العاملة الناجحة في وسائل االعام العربية والدولية ، وتكليف 

( ، بتقديم المقترح التحصيلي للمشروع الي  مقررة اللجنة ) حنان يوسف

ة العربية بمنظمة العمل العربية السكرتارية العامة للجنة شئون عمل المرأ

 لدراستو"  

  قامت الةكتاي  / حصال ٌااف   ي  مشخ  تصفٌاي لشممياع ٌمنتم  عشنى

 كاىم الم ييات ااال ةاف االخطاات التصفٌاٌم . 

 توصي اللجنة بـ : 

اعتماة الممياع اةعا  مص مم ال م  ال ي ٌم  اتخناا الخطناات التصفٌاٌنم  .1

 اتصفٌاه .  الال مم الطالق 

عقة ةايات تةيٌ ٌم قطيٌم لتةيٌب االعالمٌٌل عشً تقنةٌس صمنااج صانا ٌم  .2

صائحم اا نيا  قنةيت ل ، منل خنال  إعنةاة ةلٌن  م صنً اعالمنً لم الئنم 
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الما ننناع التصمننناي االقتصننناةي ااالئتمننناعً لشمنننيا  ال ي ٌنننم ال امشنننم  

 كأالاٌم ىً تصفٌا الممياع . 

ةعا  الاٌةات ع اات الشئصم لت اٌة المص مم  الصمااج الصاا ٌم الصائحنم  .3

 ىً  شةاص ل . 

من ال عمن  المنية  ال ي ٌنم عشنى مئشنس عي  مكتب ال م  ال ي نً تقيٌني لئصنم سادسا : 

منننايس / رااي  10 – 9الثمننناصٌل   منننيس المنننٌخ ، ااإلةاي  ىنننى ةايتننن  اليا  نننم 

  -القرار التالي :بشأنو وقد اتخع المجلس ،  2016

 . يٌيةخا ال شس  التقـ -1

  إ يٌن  / صٌانال   لمنمتمي ال من  ال ي نً 43إلنى النةاي   الشئصنم تقيٌي إحالم  -2

 قم عشٌ  .مع التاصٌم  المصاة،   2016

 على المؤتمر العام الموقر للتحضل بالعلم واتخاع الاام.... االمر معرو  سابعا  :

  

 فايا على الم ير 

 المدير العام

 

 

 

 


