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 التقرير الختامى والتوصيات

 الجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية

 عشر  الخامسةالدورة 
 ((   2017مارس  1،  القاهرة ))  

 

عمرل   شرون  لجنرة  لعشرر   الخامسهالدورة عقدت منظمة العمل العربية اجتماعات 
 بحضنر كل مــن: 1/3/2017ينم االربعاء المنافق المرأة العربية 

 الحكومات :** عن فريق 

 مملكة البحرين   السيدة / فنزية شهاب  -

 الجمهنرية الجزائرية      مريم لن كريز  السيدة /  -

 جمهنرية العراق  السيدة / نجله عيسى صادق -

 دولة قطر  السيدة / نجاة دهام العبد اهلل -

 المملكة المغربية     السيدة / نعيمة اتشيش -

 ** عن فريق أصحاب األعمال :

 مملكة البحرين     أفنا  الزيانيالسيدة /  -

 جمهنرية مصر العربية  الدكتنرة / فاطمة الرزاز      -

  المملكة المغربية    السيدة / نرجس لن باريس   -

 الجمهنرية اليمنية     الدكتنرة / فنزية الناشر  -

 ** عن فريق العمال :

  جمهنرية السندا    يما  سيد أحمد  السيدة / إ -

   العراقجمهنرية     عبرهسعادة حميدة السيدة /  -

 دولة ليبيا    السيدة / نيرمين الشريف  -

   مصر العربيةجمهنرية       مايسة عطنة  السيدة /  -
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 عضوات من اختيار معالى المدير العام : **

  المملكة االردنية الهاشمية     عميش ريهام فنديالسيدة /  -

 الجمهنرية التننسية   السيدة / سامية البكنش -

 دولة فلسطين سنزا  تيسير عبد السالم السيدة / -

 الجمهنرية اللبنانية     السيدة / سحر غدار  -

 ) مقررة ( جمهنرية مصر العربية    الدكتنرة / حنا  ينسف   -

 

 :   مثل منظمة العمل العربية في اعمال اللجنة 

  مدير إدارة الحماية االجتماعية      حمدي أحمد  /  السيد -

 رئيس وحدة التعاونيات     حنا  قايدالسيدة /  -

   رئيس وحدة المرأة     رانيا فاروقالسيدة /  -

 ادارة الحماية االجتماعية   السيد / مروا  الرايس -

 

   االربعراء يرنم   صربا  مرن   العاشررة  اجتماعرات اللجنرة فرى تمرام السراعة      افتترا    تم
المرردير العررام لمنظمررة    فععايا المريععر   األسععتاذ / سعععا ةبكلمررة   1/3/2017المنافررق 

وعرر  الهرم المسرتجدات علرى السراحة      اللجنرة   بعضرنات رحر  فيهرا   ، العمل العربية 
ضررورة حشرد   أكد علرى  العربية ومالها من تأثير على أوضاع المرأة في سنق العمل و

لمناكبة تلك المستجدات بما واالستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصاد المعرفة  الجهند
 من المنافسة في أسناق العمل في ظل المعطيات الجديدة . يمكن المرأة 

روحععة علععى جععدول أعمالنععا ، وبعععد  رناقشععا اللجنععة خععمل اجتماعنععا ال نععو  الم 
 : ناقشة توصلا إلى اآلتيالم

 بيئة للئدل مئامي     البند األول : تشكيل األمانة العامة  للجنة شئون  ملئل اللئ ال الع     ■

 ( ملى النحن التالي :     2018 – 2016)

  هيئة االمانه العامة على النحو التالي : إنتخابتم أواًل : 

 نرجس لنباريسالسيدة / :  العامة األمينة** 

   السيدة / مريم لن كريز:  فريق الحكوماتالعامة المساعدة عن  األمينة** 

 السيدة / نيرمين الشريفالعامة المساعدة عن العمال :  األمينة **
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   العامة : األمانةممثمت الفرق الثمث في ** 

 السيدة / نجاة دهام العبد اهلل الحكومات : -

  السيدة / أفنا  الزيانيأصحاب األعمال :  -

 السيدة / سعاده حميد عبرهالعمال :  -

 الدكتنرة / حنا  ينسف المقررة :** 

االمينررة العامررة السررابقة للجنرره     للسععيدة / فوةيععة شععناب  تقررديم الشرركر والتقرردير   ثانيععًا : 

العمرل علرى   ووعضنات االمانه العامة على جهندهن في خدمه قضرايا المررأة العاملرة     

 لدورة السابقة . اأهداف اللجنه خالل تحقيق 

مستشرارة للجنرة شر و  عمرل المررأة العربيرة فري         العدتتورة / سعناز ةايعد   تسرمية  :  ثالثًا

 .  2018 – 2016دورتها الحالية 

تنجيرره دعررنة للسرريدات عضررنات لجنررة شرر و  عمررل المرررأة العربيررة للمشرراركة   رابعععًا :

ضرررمن وفرررند دولهرررم فررري اعمرررال الررردورة الرابعرررة واالربعرررين لمررر تمر العمرررل العربررري           

( سرريما وأ  جرردول اعمالهررا يتضررمن بنرردا      2017إبريررل / نيسررا    16 – 9) القرراهرة 

 فيذ برامج التنمية المستدامة " " تعايا  ور المرأة في تنخاصا  حنل 

*  *  * 

 : أثر إقتصا  المعرفة على عمل المرأة العربية :  ال ند الثاني 

 بـ : توصي اللجنة 

دعنة الدول العربية إلى اعتمراد فررص تعليميرة وتدريبيرة قائمرة علرى احتياجرات         -1

 األقتصاد المعرفى للمرأة العربية .

حمايررة ضررد احتكررار التكننلنجيررا     تبنررى وصررياغة أطررر وسياسررات وتشررريعات    -2

وقرررنانين ضرررما  نقرررل التكننلنجيرررا فررري عقرررند االسرررت مار وتحسرررين القررردرات        

وكرللك تشرريعات تكرافل التمييرز ضرد        التكننلنجيرا  وترنطين  التفاوضية فري نقرل  

المرأة فى مجراالت العمرل المعرفيرة و مرن ثرم إعمرال العدالرة فرى تنزير  فررص           

 . العمل فى الصناعات المعرفية
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، فري القطراع الحكرنمى     وتدعيمره تحفيز البحث والتطرنير لردا القطراع الخراص      -3

وتبني سياسرات عربيرة تحسرن النضر  التفاوضري العربري لنقرل التكننلنجيرا مرن          

خررالل شررهادة منشررأ واحرردة للرردول العربيررة جميعررا    وسياسررات ضررد االحتكررار         

 التكننلنجي   وتنمية نخبة تكننلنجية وطنية.

 

تقنيرات  متخصصرة فرى   العربيرة  التكننلنجيرة  ال القناعرد  ادة مرن االستفالعمل على  -4

، وذلرك  ستفادة فى بناءها من الخبرات البشرية العربية فى المهجرالم  ا متقدمة

، لكررل صررناعة فرري كررل بلررد عربرري     التكامررل المعرفررى مرر  األخررل فرري االعتبررار   

من خالل بررام  نظرم الخبررة     و بخاصة النسائية تنمية الكنادر البشرية وبالتالى

 والتكننلنجيا.

◘ ◘ ◘ 

 االحتياجات التدريبية للل ال الع بية في سنق العلل :  البند الثالث   :

 توصي اللجنة بـ : 

السرريدات عضررنات لجنررة شرر و  عمررل المرررأة العربيررة إلررى تزويررد منظمررة    دعررنة 

العمرل العربيرة باالحتياجرات التدريبيررة للمررأة العاملرة لتضررمينها فري الردورات التدريبيررة        

 التي تعقدها المنظمة لصالل أطراف االنتاج ال الثه . 

◘ ◘ ◘ 

لئئئل اللئئئ ال : التطئئئنرات التشئئئ يعية الشاوئئئة بشئئئ و  و ئئئ و  م البنئئئد ال ابئئئ      ■

 الع بية:  

 بـ : توصي اللجنة 

دعررنة السرريدات عضررنات لجنررة شرر و  عمررل المرررأة العربيررة لمتابعررة التطررنرات     

المرأة وتزويد المنظمة بها لتعميمهرا  عمل التشريعية على كافة القنانين النطنية المعنية ب

 عضنات اللجنة . على 

◘ ◘ ◘ 
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 بشأ  الل ال العاملة :   1976( لعام 5االتفاقية الع بية رقم ):     الشامسالبند  ■

 توصي اللجنة بـ : 

السرعي  لبلل جهرندهن و السيدات عضنات لجنة ش و  عمل المرأة العربية دعنة 

بشرأ  المررأة    1976( لعرام  5التي لم تصادق على االتفاقية العربيرة رقرم )   لدا دولهن 

 . العاملة إلى المصادقة عليها 

◘ ◘ ◘ 

 
 رانيا


