التقرير الختامي والتوصيات
الجتماع الدورة الثامنة عشر
للجنة شؤون عمل المرأة العربية
عمان  20 – 19 ،فبراير  /شباط 2020
((
ّ

))

تقـــــديم
برعاية كريمة من دولة السييييد ي ليعييي عاكي الئاي رلي

معي

ابعيان بالمميكة

ابردنية الهاشيمية عقدت منظمة العم العربية اعتماعات الدورة الثامنة عشير ليعنة شؤون
عم المرأة العربية خال الئترة  20 – 19لبراير  2020بحضور ك من :
• عن فريق الحكومات :
 -1معالي العين  /رابحة عبد الفتاح الدباس

المملكة األردنية الهاشمية

 -2السيدة  /نعيمة محمد عاشور عبد هللا

دولة ليبيا

• عن فريق أصحاب األعمال :
الجمهورية اليمنية

 -1الدكتورة  /فوزية ناشر
• عن فريق العمال :
 -1السيدة  /سمر الحيارى

المملكة األردنية الهاشمية

 -2السيدة  /زبيدة غالم البلوشي

مملكة البحرين

 -3السيدة  /مايسة أحمد عطوه

جمهورية مصر العربية

• عضوات من اختيار المدير العام :
 -1السيدة  /رهام فندي

المملكة االردنية الهاشمية

- 2السيدة  /مريم لو كريز

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

 -3السيدة  /مها الرشيد

دولة الكويت

-4الدكتورة  /حنان يوسف

جمهورية مصر العربية

مثل منظمة العمل العربية في اعمال اللجنة :
المشري عيى إدارة الحماية االعتماعية

 السيد ي إسالم سناء -السيد ي إيهاب منعي

رلي

 -السيدة ي شيرين عباح

رليسة ديوان المدير العام

 -السيدة ي رانيا لاروق

رليسة وحدة المرأة
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القسم المالي

تم إلتتييي يياح اعتمييي يياع اليعنة لي تمام الساعة العاشرة من عباح يوم ابربعاء الموالق
 19لبراير  2020بعرض لييم توثيقي حو لعنيية شيييييؤون عمي المرأة العربييية وابر
أنشييهتها وانعا اتها خال الئترة  ) 2020 – 2001واشـــتمل حفل االفتتاح علل كلمات
لكل من :
 .1كلمة سعادة النائبة  /مايسة عطوة  -االمينة العامة ليعنة شؤون عم المرأة العربية
التي أكدت ليها عيى المنهج الذي سارت عييه اليعنة خال لترة واليتها  2020 – 2018والذي
يؤكد عيى ضرورة العم

عيى تمكين المرأة باعتباره قضية ذات أبعاد تنموية ومعتمعية شامية

وذلك من خال معالعة المعوقات التي تقي حالال أمام المساهمة الئعالة ليمرأة لي تنمية معتمعها
واتخاذ اآلليات الال مة لتئعي دورها ودمعها لي أسواق العم وتع ي مشاركتها لي مختيي
المعاالت وتوعهت بالشكر إلى سعادة المدير العام عيى الدعم الذي قدمه ليعنة وتنئيذ توعياتها
المتعيقة بتع ي مشاركة المرأة .
 .2كلمة ســـعادة االســـتاي  /فايز علي المطيري  -المدير العام لمنظمة العم العربية والذي أكد
ليها عيى اهمية انعقاد هذه الدورة ليعنة شييييؤون عم المرأة العربية ال سيييييما أنها تأتي بعد
إهالق "االســـــتراتيجيـة العربيـة للنهوا بعمـل المرأة في اطـار أهـداف التنميـة المســـ ـتـدامـة
 " 2030خال أعما منتدى المرأة العربية العامية الذي عقد بالقاهرة لي نولمبر الماضيي
والتي تمث خارهة هريق لتع ي مشياركة المرأة لي كالة البرامج التنموية حيث عاءت هذه
االسيييييتراتيعيية مواكبية ليتوعهيات االقييميية واليدوليية السييييياعيية الى تحقيق هيدي تع ي النمو
االقتعييادي الشييام وتولير العم الاللق ليعميا الذي يقا لي قيب عميية التنمية كما عاءت
أيضيييييا متسييييقية ما رؤيية منظمية العمي العربيية التي تقوم عيى االرتبياه العميق بين التنميية
والتشييلي وإيمانها بأن التنمية ترتك لي مضييمونها عيى حشييد الهاقات البشييرية من منهيق
يراعي النوع االعتماعي ويكر

لمبدأ التكالؤ بين العنسين .
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 .3كلمة راعي االجتماع دولة السيد  /فيصل عاكف الفايز  -رئيس مجلس االعيان االردني ،
والتي ألقتها معالي العين  /رابحة الدباس رئيسة لجنة المرأة بمجلس االعيان والتي رحبت
من خاللها بالحضور وقدمت الشكر لمنظمة العم العربية عيى عقد هذا االعتماع عيى أرض
المميكة االردنية الهاشمية ما يع

دور المرأة العربية وأكدت عيى أن المرأة االردنية استهاعت

أن تحت المواقا ابمامية وتولي المناعب القيادية لي كالة المعاالت بئض الرعاية السامية
ليقيادة االردنية التي عميت عيى مراععة التشريعات والقوانين باستمرار بما يعون حقوقها
وييلي كالة أشكا التميي ضدها ويعم عيى تع ي دورها االقتعادي والسياسي واالعتماعي
حيث ال يمكن أن يحقق المعتما أي تقدم دون إتاحة الئرعة الكامية لمشاركتها لي كالة
المعاالت .
كما حضر حفل االفتتاح معالي السيد  /نضال فيصل البطاينة وزير العمل  ،ومعالي السيدة  /بسمة
اسحاقات وزيرة التنمية االجتماعية  ،والسيد  /مازن المعايطة رئيس االتحاد العمالي لعام في
االردن  ،ومعالي العين  /زياد الحمصي .
أقرت اللجنة في بداية اجتماعها جدول أعمالها علل النحو التالي :

■ البند االول  :مشروع خطة عمل لجنة شؤون عمل المرأة العربية 2022 – 2020
■ البندد الادي  :دور أطراف االنتاج ي متاجبعاة ين ياس االتااااتراييجياة العربياة لننوض
بعمل المرأة  :ورشة يطبيقية.
■ البند الايلث  :التخطيط االعالم لنمرأة العجمنة ي ضضء أهداف التنمية المستدامة .
■ البند الرابع  :يعزيز مشجركة النسجء ي التنظيمجت النقجبية .
وبعد المناقشة وتبادل اآلراء توصلت الل اقرار التوصيات التالية :
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البند االول  :مشــــ ــــروع خطـــ ــــــــة عمل لجنة شـــ ــــــــؤون عمل المرأة
العــــربية .2022 – 2020

توصي اللجنة بـ :
 -1تثمين عهود منظمية العمي العربيية لي عقيد المنتيدى العربي ليمرأة العياميية والمعرض
المعياحب له والتمني عييها اسيتمرار عقد المعارض النسيوية دعما ل لرالدات االعما
وعاحبات الحري لي الدو العربية .
 -2دعوة السييدات عضيوات اليعنة إلى ت ويد مكتب العم العربي بالتشيريعات واليوال
الخاعيية بريادة االعما النسييالية لي بيدانهن تمهيدا ل التخاذ االعراءات الال مة نحو
اعدار أداة معيارية حو ريادة االعما .
 -3دعوة السييدات عضيوات اليعنة الى ت ويد مكتب العم العربي بالمبادرات الخاعية
بياالقتعييييياد االعتمياعي والتضيييييامني لي دولهن تمهييدا ل لعقيد اعتمياع خبراء إلعيداد
مشروع االستراتيعية العربية لالقتعاد االعتماعي والتضامني .
 -4دعوة السيدات عضوات اليعنة ليتنسيق ما العهات المعنية بشؤون المرأة لي بيدانهن
المعال

القومية – و ارات المرأة) كذلك المنظمات العربية والدولية ذات العييييية

ليتعياون ما منظمية العمي العربيية لي تنئييذ أنشييييهية لي معيا شيييييؤون عمي المرأة
العربية.

* * *
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البند الثاني  :دور أطراف االنتاج في متابعة تنفيذ االســـــتراتيجية
العربيـة للنوو

بعمـل المرأة العربيـة في ططـار أاـداف

التنمية المستدامة  :2030ورشة تطبيقية

توصي اللجنة بـ :
 -1تعميم االسيييييتراتيعيية عيى أهراي االنتياة الثالثية لي اليدو العربيية ما التوعيييييية
بالتنسييق ما كالة العهات المعنية بشيؤون عم المرأة لي الدو العربية لضمان تنئيذ
ماورد ليها من سياسات وإعراءات .
 -2تكييي السييييدات عضيييوات اليعنة بموالاة مكتب العم العربي بتقارير وهنية حو
التقدم المحر لي تنئيذ أهداي االستراتيعية .
 -3دعوة منظمة العم العربية لوضييييا بند دالم عيى عدو أعما لعنة شييييؤون عم
المرأة العربيية لي دورة انعقيادهيا لمتيابعية تنئييذ أهيداي االسيييييتراتيعيية وتقيديم تقرير
دوري ليعنة ك سنتين يعرض عيى المؤتمر العام.

* * *
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البند الثالث  :التخطيط االعالمي للمرأة العاملة في ضـــــوا أاداف
التنمية المستدامة .

توصي اللجنة بـ :
 -1تئع ي دور اإلعالم ووسيييييالي االتعيييييا الحيدييث لي الترويج لثقيالية المسييييياواة
ومكالحة التميي وتليير العيييورة النمهية ليمرأة والتوعية بدورها الهام لي عميية
التنمية.
 -2رلا وعي المرأة وتع ي ثقتهيا بنئسييييهيا وقيدراتهيا من خال برامج تيدريبيية لبنياء
القدرات الذاتية وتنمية مهارات القيادة لتشعيعها عيى المشاركة لي عنا القرار.
 -3تكييي ابسيتاذة الدكتورة ي حنان يوسيي – مقررة اليعنة  -بعيياةة خهة اعالمية
محددة بئترة منية معينة لينهوض بعم المرأة لي إهار أهداي التنمية المسييتدامة
تمهييدا ل لعرضيييييهيا عيى اليعنية لي دورتهيا القيادمية القرارهيا واتخياذ االعراءات
الال مة لتنئيذها .

* * *
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البند الرابع  :تعزيز مشاركة النساا في التنظيمات النقابية :

توصي اللجنة بـ :
 -1دعوة السييدات عضيوات لعنة شيؤون عم المرأة العربية ممثالت أعيحاب االعما
والعما الى ت ويد مكتب العم العربي بتقارير احعيالية حو واقا مشاركة المرأة
لي اتحاداتهن إلعيييدار تقرير عربي حو واقا وآليات مشييياركة النسييياء لي العم
النقابي .
 -2دعوة منظمة العم العربية عقد دورة تدريبية قومية أو سييسيية من الدورات التدريبية
القهرية حو أساسيات العم النقابي لعال لعان المرأة بالمنظمات النقابية العربية.

* * *
رانيا
هشــام
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