منظمة العمل العربية

التقرير الختامى والتوصيات
الجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية
الدورة السادسة عشر
(( الغردقة  12 – 11 ،فبراير 2018

))

التقرير الختامى والتوصيات
الجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية
الدورة السادسة عشر
(( الغردقة  12 – 11 ،فبراير )) 2018

عقدت منظمة العمل العربية اجتماعات الدورة السادسةة عشةر للجنةة شةوو عمةل
المرأة العربية يومي  12 – 11فبراير  2018بحضور كل مــ :

** عن فريق الحكومات :
 .1السيدة  /مريم لوكريز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة المغربية

 .2السيدة  /نعيمة اتشيش

** عن فريق أصحاب األعمال :
مملكة البحرين

 .1السيدة  /افنان الزيانى
 .2الدكتورة  /فاطمة الرزاز

جمهورية مصر العربية

 .3السيدة  /نرجس لوباريس

المملكة المغربية

 .4الدكتورة  /فوزية الناشر

الجمهورية اليمنية

** عن فريق العمال :
-

السيدة  /مليكة بوطاوى

-

السيدة  /نيرمين الشريف

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
دولة ليبيا

** عضوات من اختيار معالى المدير العام :
 -السيدة  /ريهام فندي عميش

المملكة االردنية الهاشمية

 -السيدة  /سامية البكوش

الجمهورية التونسية

 -السيدة  /سوزا تيسير عبد السالم

دولة فلسطي

 -السيدة  /سحر غدار

الجمهورية اللبنانية
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 -الدكتورة  /حنا يوسف

جمهورية مصر العربية ( مقررة )

 -السيدة  /سناء زايد

مستشارة اللجنة

مثل منظمة العمل العربية في اعمال اللجنة :
 -السيد  /حمدي أحمد

مدير إدارة الحماية االجتماعية

 -السيدة  /حنا قايد

رويس وحدة التعاونيات

السيدة  /رانيا فاروق

-

رويس وحدة المرأة
الشؤو االدارية

 -السيدة  /هدى المغيربي

تم افتتاح اجتماعات اللجنة فى تمام الساعة الحاديةة عشةر مة صةباح يةوم االحةد
الموافة  2018/2/11بكلمةة سععادة األسعتا

فععايا المريعر المةدير العةام لمنظمةةة

العمةةل العربيةةة ألقاهةةا نيابةةة عنةة وزيةةر مدةةوح  /حمةةدي أحمةةد مةةدير ادارة الحمايةةة
االجتماعية وعالقات العمل نقل خاللهةا تحيةات المةدير العةام للسةيدات عضةوات اللجنة
كمةا تقةدم بالشةكر والتقةدير للسةيدة االمينةة

وتمنيات لالجتماع بالخروج بنتةاو ايجابية

العامة وعضوات االمانةة العامةة علةى جهةود خةالل الةدورة الحاليةة اللجنةة – 2016
2018
ناقشععت اللجنععة خععمل اجتماعنععا البنععود المرروحععة علععى جععدول أعمالنععا  ،علععى
النحو التالي :

■ البند االول  :واقع عمل المرأة العربية في اطار االنماط الجديدة للعمل :
عرررا الرردكتور  /ابررراميف فهير رئرريس مسررم اامتصرراد بكليررة العلرروة اامتصررادية وادارة
ااعمرا بالجامعرة اللبنانيررة  ،وثيقرة البنرد التر تتضرمن وامرو وافررال عمرر المرر ة فر
إطار اانماط الجديدة للعمر وشروط وظروف عمر المر ة والتحرديا التر تواجههرا
ف

العمر ف اطار هذه اانماط  ،وبعد المنامشا توص اللجنة بـ :

 -1تعدير البرامج التربوية والتركيز على التعليم اابداع
مالئمة للعمر ف اامتصادا المستدامة .
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الرمم

ليكون كثر

ناظم يتناسب مو عالمة العمر المرنة ف

 -2بناء إطار مانون

اطار اانماط

الجديدة.
 -3التأكيد على الحفاظ على الحقول ااساسية للعمر والمكتسبا القانونية للمر ة ف
اطار هذه اانماط .
 -4امامة دورا تدريبية حو ريادة ااعما وتشجيو حاضنا ااعما الت تعتمد
اانماط الجديدة للعمر.
 -5العمر لتحفيز المنظما

الدولية واامليمية على دعم ورعاية وتموير المشاريو

اابداعية بين النساء خاصة تلك القادرة على خلق فرص العمر.
 -6تقديم التسهيال

اائتمانية لتموير المشروعا

الصغيرة الت تعتمد التكنولوجيا

الحديثة ف انشطتها.
* * *

البند الثاني  :تعزيز دور المرأة العربية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة :
مامت السيدة  /رانيا فرارول رئريس وحردة المرر ة بمنظمرة العمرر العربيرة بتقرديم العررا
المرئ

لوثيقة البند  ،وبعد المنامشة توصي اللجنة بـ :

• دعةةوة السةةيدات عضةةوات لجنةةة شةةؤو عمةةل المةةرأة العربيةةة بوضة توصةةيات
اللجنة المنبثقة ع مؤتمر العمل العربي في دورت الرابعة واالربعي لمناقشةة
وثيقة البند موض التنديذ قدر االمكا

وهي كالتالي :

 -1دعةةوة الةةدول العربيةةة إلةةى إدمةةاج قضةةايا النةةوع االجتمةةاعي فةةى التخطةةيط والمتابعةةة والتقيةةيم
لبرام تنديذ أهداف التنمية المستدامة .2030
 -2تعزيز العمل العربي المشترك في مجال متابعةة التقةدم فةى تحقية أهةداف التنميةة المسةتدامة
خاصة تلك المعنية بتمكي المرأة م خالل مؤشرات مستجيبة للنوع االجتماعي.
 -3الدعوة إلى توسي االمكانيات التى تصل اليها النساء لتعزيز قةدرا تهة االقتصةادية وتطةوير
أطر وطنية لتنمية ريادة األعمال النساوية وتسوي الدكر االبتكاري .
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 -4دعةوة الحكومةةات لزيةةادة االسةتثمار االجتمةةاعي واتخةةاذ التةةدابير الالزمةة للتوفية بةةي العمةةل
وااللتزامةةةات األسةةةرية بحيةةةك تكةةةو نظةةةم الحمايةةةة االجتماعيةةةة آداة لتحقيةةة المسةةةاواة بةةةي
الجنسي

م االعتراف الكامل بأعمال الرعاية غير المدفوعة وتقديرها وإعادة توزيعها م

خالل سياسات الحماية االجتماعية.
 -5دعةةوة كافةةة الجهةةات المعنيةةة بةةالمرأة إلةةى التنسةةي م ة الهيوةةات التشةةريعية لتطةةوير منظومةةة
قانونية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة.
 -6تأسيس مراكةز خ بةرة حةول دور المةرأة فةى االقتصةاد المعرفةى ومراقبةة تطبية اسةتراتيجية
حكومية تستهدف المرأة فى العلوم والتكنولوجى والبحك والتطوير .
 -7دعةوة كافةة الجهةةات العاملةة فةةي مجةال تمكةةي المةرأة إلدمةةاج قضةايا النةةوع االجتمةاعي فةةى
صياغة السياسات والبرام الخاصة بكافة األنشةطة المتعلقةة بةالنواحى البيويةة كةذلك رفة
الوعي بأهمية مشاركة المرأة في تشكيل الوعي البيوي للمجتم .

◘◘◘

البند الثالر  :مشررو االسرتراتيجية العربيرة للنور ب بعمرل المررأة فري أطرار أمردا
التنمية المستدامة . 2030
مررراة مكترررب العمرررر العربررر بتكليرررف الررردكتورة  /حنررران يوسرررف باعرررداد وعررررا مشررررو
ااستراتيجية على اجتما اللجنة وبعد المنامشا توصي اللجنة بـ :
 .1دعةةوة السةةيدات عضةةوات لجنةةة شةةؤو عمةةل المةةرأة العربيةةة إلةةى تزويةةد
منظمة العمل العربية بمالحظاته حول مشةروع االسةتراتيجية فةي موعةد
اليتجاوز نهاية فبراير 2018
 .2تكليف مكتب العمل العربةي بتضةمي مالحظةات عضةوات اللجنةة واعةداد
االسةةتراتيجية بشةةكلها النهةةاوي لعرضةةها علةةى مةةؤتمر العمةةل العربةةي فةةي
دورت القادمة العتمادها.
◘◘◘
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■البند الرابع  :البرنامج التدريبي " المرأة العربية وريادة األعمال "
ماة السيد  /احمد موسى مسؤو مشرو دعم سيدا ااعما بالبنك ااوروبر
اعادة ااعمار والتنميرة بعررا البرنرامج التردريب بالتفصرير وكافرة الدردما
الت يقدمها البنك لرائردا ااعمرا فر المنطقرة العربيرة التر تمكرنهن مرن نقرر
مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة إلى ااطار المؤسسس ااشمر ،
توصي اللجنة بـ :
• تثمي التعةاو والتنسةي بةي منظمةة العمةل العربيةة والبنةك االروروبةي العةادة
االعمار والتنمية لتنديذ المزيد مة الةدورات التدريبيةة وتقةديم االرشةاد والتوجية
لمشروعات النساء في المنطقة العربية .
• دعةةوة السةةيدات عضةةوات لجنةةة شةةؤو عمةةل المةةرأة العربيةةة خاصةةة ممةةثالت
أصةحاب االعمةةال للتنسةي مة المكاتةةب االقليميةة للبنةةك االوروبةي لتطةةوير آلية
تمويل مشروعات راودات االعمال في الدول العربية .
• دعوة السيدات عضوات لجنة شؤو عمةل المةرأة العربيةة لتزويةد مكتةب العمةل
العربي بقاومة باالحتياجات التدريبية لراودات االعمةال فةي بلةدانه بهةدف بنةاء
قاعدة بيانات وتنظيم المزيد م الدورات التدريبية فةي اطةار البرنةام التةدريبي
" المرأة العربية وريادة االعمال "
◘◘◘

■ البند الخامس  :ما يستجد من اعمال :
ناقشت اللجنة أنشعرة لجنعة شع ون عمعل المعرأة العربيعة خعمل العدورة السعابقة
 ، 2018 – 2016وبعد المناقشة توصي اللجنة بـ
• التمنةةةي علةةةى منظمةةةة العمةةةل العربيةةةة دعةةةوة السةةةيدات عضةةةوات اللجنةةةة
لحضور مؤتمر العمل العربي في دورت القادمة .
• ضرورة وض برنام وخطة عمل للجنةة لكةل دورة بعةد اكتمةال تشةكيلها
النظامي .
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