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 تقـــــديم

عمل المررر ة  ونؤشلجنة لعشر  السابعةالدورة عقدت منظمة العمل العربية اجتماعات 

 :بحضور كل من  2019فبراير  20 – 19خالل الفترة العربية 

 عن فريق الحكومات : •

 المملكة األردنية الهاشمية / رابحة عبد الفتاح الدباس العينمعالي  .1

 المملكة العربية السعودية الدكتورة / هال بنت مزيد التويجري .2

 ليبيادولة  السيدة / نعيمة محمد عاشور عبد هللا .3

 عن فريق أصحاب األعمال : •

 دولة االمارات العربية المتحدة السيدة/ يسرى صالح عبدهللا اليافعى .1

 المملكة العربية السعودية       نوف بنت عبد هللا الراكانالسيدة/  .2

 جمهورية مصر العربية فاطمة الرزاز /الدكتورة  .3

 المملكة المغربية السيدة/ نرجس لوباريس .4

 لجمهورية اليمنيها فوزية ناشر   /الدكتورة  .5

 عن فريق العمال : •

 المملكة األردنية الهاشمية السيدة / سمر الحيارى   -1

 دولة االمارات العربية المتحدة السيدة / شريفة موسي حسن على   -2

 مملكة البحرين السيدة / زبيدة غالم البلوشي  -3

 الجمهورية العربية السورية السيدة / مارييت خوري   -4

 جمهورية مصر العربية  السيدة / مايسة  حمد عطوه   -5

 عضوات من اختيار المدير العام : •

  الجمهورية التونسية   السيدة / سامية البكوش  -1

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   السيدة / مريم لو كريز   -2

   سلطنة عمان عزيزة بن سيف بن محمد الحارثيةالسيدة /  - 3

  دولة الكويت     السيدة / مها الرشيد   - 4

 جمهورية مصر العربية     الدكتورة / حنان يوسف  -5
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 :  ثل منظمة العمل العربية في اعمال اللجنة م

 إدارة الحماية االجتماعية  المشرف على    حمدي  حمد السيد /  -

 الحماية االجتماعية  بإدارةخبير    السيدة / منجية هادفي  -

 رئيس وحدة التعاونيات      السيدة / حنان قايد -

  رئيس وحدة المر ة      السيدة / رانيا فاروق -

 رئيس وحدة المعايير    السيد / مروان الرايس -

الموافرر    الثالثررا يرروم  صررباحمن  العاشرةتمام الساعة  فياجتماعات اللجنة افتتاح  تم

  مدير العام لمنظمة العمل العربيةال فايز المطيري األستاذ / سعادةبكلمة  2019فبراير  19

وهنررنهن علررى اختيررارهن لعضرروية اللجنررة فرري دورتهررا الجديرردة اللجنة  بعضواترحب فيها 

تي انتهت واليررتهن علررى جهررودهن خررالل فترررة اللجنررة السررابقة   اللوشكر عضوات اللجنة ا

وعرض الهم المستجدات على الساحة العربيررة ومالهررا مررن تررنثير علررى  وضررا  المررر ة فرري 

واالسررتفادة مررن الفررر  الترري يتيحهررا اقتصرراد  ضرورة حشد الجهررود كد على سوق العمل و

منافسررة فرري  سررواق العمررل فرري ظررل لمواكبة تلك المستجدات بما يمكن المر ة مررن الالمعرفة 

 المعطيات الجديدة . 

ناقشــة روحة على جدول أعمالها ، وبعد المطناقشت اللجنة خالل اجتماعها البنود الم

 : توصلت إلى اآلتي

ـتشالبنــد األول :  ربيــة لمــدة عــامين ون عمــل المــرأة العؤكيل األمانــة العامــة  للجنــة ـشـ ـــ

  : التالي( على النحو 2020 – 2019)

 العامة على النحو التالي :  األمانةهيئة  انتخابأوالً : تم 

 النائبة / مايسة عطوةالسيدة العامة :  األمينة** 

 مريم لو كريز  السيدة /  :  فريق الحكوماتاألمينة العامة المساعدة عن 

 ناشرفوزية  / الدكتورة : فريق اصحاب االعمالاألمينة العامة المساعدة عن  
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  ممثالت الفرق الثالث في األمانة العامة :

  / رابحة عبد الفتاح الدباس العينمعالي الحكومات :  -

 يسرى صالح عبدهللا اليافعى / السيدةأصحاب األعمال :  -

 السيدة / زبيدة غالم البلوشيالعمال :  -

 الدكتورة / حنان يوسف المقررة :** 

 سنا  زايداالستاذة / : ** مستشارة اللجنة 

*  *  * 

ــاني  ــد الث االســتراتيجية العربيــة للنهــو  بعمــل المــرأة فــي إطــار أهــدا  التنميــة :  البن

  2030المستدامة  

 بـ : توصي اللجنة 

التعررديالت و المالحظررات مع االخذ بعررين االعتبررارالموافقة على مشرو  االستراتيجية  -

مررل العربيررة مررع التوصررية   ورفعها لمجلس ادارة منظمة العالتي ابدتها عضوات اللجنة 

 . باعتمادها

*  *  * 

 حماية المرأة العاملة في القطاع غير المنظم :البند الثالث 

 توصي اللجنة بـ : 

المنظم ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمر ة العاملة في القطا  غير  -1

 مكانياتها االقتصادية والسياسية.إدولة و كل تتناسب مع ظروف

السعي نحو مد مظلة الحماية االجتماعية للعامالت فرري القطررا  غيررر المررنظم  امررا  -2

عن طري  التوسع في نظم المساعدات االجتماعيررة  او تطرروير تشررريعات التررنمين 

لتسررتوعب تيطيررة  كبررر للمخرراطر االجتماعيررة   وا شررخا   االجتماعي ترردريجيا  

 المنتفعين بها.

تقديم اعفا ات في التنمينات  و تخفيض في اإلشتراكات للمنشآت في القطا  غير   -3

 .المنظملتشجيعه على االنضمام للقطا   المنظم
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 االجتمرراعيعلررى ان يكررون مهمترره ترردعيم الضررمان  القرروميتطوير مرف  الصحة  -4

 بسياسة شاملة للرعاية الصحية المجانية   من ناحية الوقاية  و العالج.

التحررول نحررو المعوقررات الترري تحررول دون  الكفيلررة بالتيلررب علررىتشررريعات السررن  -5

  وذلك عررن طريرر  تخفرريض معرردالت الضرررائب علررى المنشررنة او  المنظم القطا 

ل الررى السرروق تشجيع صاحبات االعمال على الدخولاعفا    اتتر  المنشنة فإعطا

 الرسمي بشكل تدريجي.

         ثقافررة المسرراواة لتررروي  التفعيررل دور اإلعررالم ووسررائل االتصررال الحرردي  فرري  -6

ة بدورها الهام في عمليررة الصورة النمطية للمر ة والتوعي وتيييرومكافحة التمييز 

 .التنمية

بنررا  لثقتها بنفسها وقدراتها مررن خررالل برررام  تدريبيررة  تعزيز رفع وعي المر ة و -7

 المشاركة في صنع القرار. لتشجيعها على   القيادة  مهاراتالقدرات الذاتية وتنمية 

*  *  * 

   2020 – 2019خطة عمل اللجنة للعامين :  البند الرابع

 توصي اللجنة بـ : 

 2019عررام  خررالل العربيــةحــول التمكــين االقتصــادي للمــرأة عقررد منترردى عربرري  -1

 .االعمال في الوطن العربي مصحوبا  بمعرض لرائدات

دورة تدريبية حول " تفتيش العمل فرري مجررال عمررل المررر ة والفئررات الخاصررة " عقد  -2

 .وريادة ا عمال النسائية

المررر ة فرري  شررؤونالجهررات المعنيررة بمررع  للتنسرري السرريدات عضرروات اللجنررة  دعرروة -3

للتعاون مع منظمة العمل العربية وزارات المر ة ... (  –بلدانهن ) المجالس القومية 

 .  لصالح المر ة العاملةتنفيذ  نشطة في 

 

  *  *  * 
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 :أقرت اللجنة بع  التوصيات العامة على النحو التالي 

تفعيل منصة الكترونية خاصة بلجنة شؤون عمل المر ة العربية وذلك من خالل  -1

وتجميع التشريعات الخاصة     فعالياتها الموقع االلكتروني للمنظمة لعرض كافة 

 بعمل المر ة في بنك معلومات.

قا  كلمررة باسررم اللجنررة  مررام لدعوة ا مينة العامة للجنة شؤون عمل المر ة العربية ال -2

 عمل العربي . مؤتمر ال

دعوة منظمة العمل العربية اتخاذ الالزم نحو تكريم ا مينات السابقات للجنررة ضررمن  -3

 .  العربواد العمل رالبند الخا  بتكريم 

 

 

 

 

 رانيا
 هشــام 


