
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتوصيات  الختامي التقرير 

 عشر   التاسعةالدورة الجتماع  

 ون عمل المرأة العربية ؤلجنة شل

 ((   2021يناير  27عبر تطبيق زووم ،  ))   
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 تقـــــديم

عمل المرأة  ونؤشلجنة  لعشر    التاسعةالدورة عقدت منظمة العمل العربية اجتماعات   

 :بحضور كل من  2021يناير / كانون الثاني  27م عبر تطبيق زووم ، يوالعربية 

 عن فريق الحكومات : •

 المملكة األردنية الهاشمية / رابحة عبد الفتاح الدباس  العينمعالي  -1

 مملكة البحرين     السيدة / فوزية شهاب  -2

 العربية السعوديةالمملكة   الدكتورة / هال بنت مزيد التويجري -3

 دولة ليبيا  السيدة / نعيمة محمد عاشور عبد هللا  -4

 عن فريق أصحاب األعمال : •

 دولة االمارات العربية المتحدة        السيدة / يسرى صالح اليافعي  -1

 المملكة العربية السعودية السيدة / نوف بنت عبد هللا الراكان -2

 ةالجمهورية اليمني   فوزية ناشر   /الدكتورة  -3

 عن فريق العمال : •

 المملكة األردنية الهاشمية   السيدة / سمر الحيارى   -1

 دولة االمارات العربية المتحدة  شريفة موسى حسن عليالسيدة/  -2

 مملكة البحرين  السيدة / زبيدة غالم البلوشي  -3

 جمهورية مصر العربية  السيدة / مايسة أحمد عطوه   -4

 اختيار المدير العام :عضوات من  •

 المملكة االردنية الهاشمية   السيدة / رهام فندي  -1

  الجمهورية التونسية     سامية البكوشالسيدة / - 2

 سلطنة عمان   السيدة / عزيزة الحارثية  -3

 دولة الكويت      مها الرشيد   السيدة / -4

 جمهورية مصر العربية     الدكتورة / حنان يوسف -5

 . السيدة / سناء زايد مستشارة لجنة شؤون عمل المرأة العربية  -
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ــــــ تفتإ  تم ــــــ اجتم احــ  األربعاءيوم    صباحمن  الحادية عشرتمام الساعة   في  اللجنةاع  ــ

المدير العام لمنظمة العمل بكلمة سـعادة االسـتا/ / فايز علي المطيري    2021يناير    27الموافق 

والتي المشرف على إدارة الحماية االجتماعية ،    –ألقاها نيابة عنه المستشار / إسالم سناء   العربية  

ــطة لجنة   ــوات اللجنة وأكد فيها على اهتمام المنظمة ودعمها الدانم النش ــيدات عض رحب فيها بالس

ها على تنفيذ انشطتها في ظل الظروف االستثنانية التي يمر بها العالم جراء تداعيات  المرأة وحرص

أزمة جانحة كورونا والتي تضــم مســنولية مضــاعفة على الســيدات ممثالت أطراف االنتا  الثالثة  

العربيات والحفاظ    العامالت  النسـاء  في عضـوية لجنة شـؤون عمل المرأة العربية في دعم وتعزيز  

في دولهن ووضــم االليات والتدابير الالزمة لحماية الفنات االكثر هشــاشــة  المكتســبة    قهنعلى حقو

على سـلم اولويات الدول العربية عند التططيط ورسـم سـياسـات التعافي من الجانحة على المسـتو   

 االقتصادي واالجتماعي . 

 االمينة العامة للجنة شؤون عمل المرأة العربية  -سعادة النائبة / مايسة عطوة كلمة 

قدرة المرأة العربية على تحويل محنة كورونا إلى منحة من طالل استثمار ما  التي أكدت فيها على  

كأساليب   للعمل  الجديدة  االنماط  واعتماد   ، العمل  ساعات  في  مرونة  من  االزمة  تداعيات  اتاحته 

كما    طالق في مشروعات التجارة والتسويق االلكتروني ،  صديقة للمرأة استطاعت من طاللها االن

بالشكر إلى سعادة المدير العام على الدعم الذي قدمه للجنة وتنفيذ توصياتها المتعلقة بتعزيز  توجهت  

 مشاركة المرأة .  

 أقرت اللجنة في بداية اجتماعها جدول أعمالها على النحو التالي :  

   أوضاع المرأة العربية العاملة في ظل االزمات .  :  االولالبند  ■

العربياة لليوض  بعمال المرأة في اراا    : متاابعاة فيذياال االاااااترافي ياةالبندد الادا ي    ■

 2030أهداف التيمية المستدامة  

 .   آفاق فشغيل اليساء في ظل االقتصادات الرقمية : الاالث  البند  ■

 :إقرار التوصيات التالية توصلت إلى وتبادل اآلراء ناقشة وبعد الم
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 أوضاع المرأة العربية العاملة في ظل االزماتالبند االول : 

عرضا  الدتتض ة   وفاء الموداو  أااتا ة االقتصااد بال امعة المساتيصارقة و قة عمل  

 توصي اللجنة بـ : حضل مضضضع البيد ، وبعد المياقشات 

العربية  دعضة    فبيي  الدول  فكضن  ايااات  الى  أن  على  االزمات  لتداعيات  االات ابة 

 :   أجال على اليحض التالي  ة مضزعة على ثالث 

 سياسات االمد القصير : )مرحلة الدعم والتكافل( اوالً : 

فغاد  .1 للعامالت مقابل  عاقة االرذال حتى ال   اليساء فقدقم دعم وعالوات مالية 

 اضق العمل . 

فقدقم حزم مالية للعامالت في القطاعات االتثر فأثراً بال ائحة تالقطاع الصحي   .2

من  وف ا ة   وحماقتون  الضظيذة  فرتون  عدم  لضمان  والذيادق  والخدمة  الت زئة 

 البطالة والذقر

ال ائحة   .3 اثبت   والتي  اليساء  ل ميع  االجر  مدفضعة  غير  االعالة  اوضاع  دعم 

 زقادفوا خمسة اضعاف مقا نة بالرجل )خاصة العمل غير المأجض  ( 

 لي( سياسات االمد المتوسط : )مرحلة التعافي التحويثا ياً : 

التشرقعات غير المست يبة لحقضق المرأة وخاصة خالل االزمات  في  اعادة اليظر   .1

 تربط الحضافز بيظام ااعات العمل للعامالت االموات . 

فبيي نظم برامج انالا  مبكر فخص المراة العربية العاملة مع السعي الى انشاء   .2

ف  حدة  من  قخذف  بما  العاملة  للمرأة  الحسااة  االزمات  ادا ة  اثر غرفة  داعيات 

 االزمات عليون . 

البدء بصياغة التشرقعات والقضانين الميظمة النمار عمل المراة العربية العاملة  .3

 في القطاع غير الرامي 

العمل على اجراء فعدقالت في قضانين العمل للدول التي ال فراعي المساواة في  .4

 االجر 
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القطاع غير الميظم    فضايع نطاق شبكات الحماقة االجتماعية فغطي تافة اليساء في .5

 وفي الرقف والحضر . 

دعم مالي محذز العادة فشغيل المشا قع الصغيرة والمتياهية الصغر والتي فقضدها   .6

 نساء.

لليساء   .7 مكثذة  فد قب  برامج  خالل  من  الذرص  ضمان  اجل  من  القد ات  بياء 

 الرقمية .  اتالعامالت والشابات على الموا 

في   .8 فثقيذية  فد قبية  وجدواها   ن اح  أاسبرامج  الصغيرة  المشا قع  اقامة 

 االقتصادقة . 

فعزقز ابل الضصضل واليذا  الى القرو  من خالل انظمة مصرفية صدققة للمرأة  .9

. 

 )مرحلة التنمية المستدامة( سياسات االمد الطويل ثالااً : 

الحياة  .1 في  اهدافوا  وفحقيق  لقيمة  افوا  المعززة  الضظيذة  اختيا   في  حق  للمراة 

 الحق( )ميوج 

من   .2 قعزز  بما  والبرامج  والسيااات  الخطط  تافة  في  االجتماعي  اليضع  فضرين 

المراة  دو ها ومكانتوا في صيع القرا  وافخا ه وخاصة القرا ات التي فخص 

 العاملة العربية 

فيشئة االجيال القادمة وفقاً لمبدأ الحقضق المتساوقة و لك عبر اولضقات اهداف قتم   .3

 قبلية . فبييوا في الخطط المست 

المضاتبة باف اه التحضل الى اضق العمل الرقمي مع فد قب اليساء العامالت على   .4

 انماره واليافه . 

وضع خا رة للمضا د البشرقة العربية  جاالً ونساءاً بما قعزز االاتثما  الميتج   .5

 والقضى البشرقة الذاعلة 

الرقمي  .6 العمل  بيئة  لرصانة  واالليات  فشرقعات  محذزة  ةاصدا   وخاصة   لتكضن 

 للحقضق واعتبا ها ضرو ة وليس خيا . 
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 مشا تة المرأة العاملة في القرا ات التي فوموا في مرحلة صيع وافخا  القرا  .  .7

المست يب   .8 المبكر  االنالا   ليظام  برامج  فيتج  االزمات  الدا ة  غرف  انشاء 

 والحساس لالزمات في تافة الدول العربية . 

مما .9 هدفيا"   " الخلف  في  احداً  فرك  والذقيرات    عدم  باليازحات  االهتمام  قتطلب 

 والمواجرات و و  االعاقة و و  االحتياجات الخاصة من اليساء . 

لشبكة العربية لمعلضمات  ص البد من فذعيل دو  ار للحد من افساع فقر الذ .10

ميظمة العمل العربية لتكضن اتثر اات ابة مع الضاقع التي ارلقتوا    أاضاق العمل

العامل للمرأة  العدالة المأزوم  لتحقيق  عمل  فرصة  اق اد  في  وفدعموا  العربية  ة 

 والمساواة واثبات ميوج الحق . 

 

*  *  * 
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متدابعدة تنذيدال االسددددتراتيجيدة العربيدة للناوم بعمدل المرأة في  ادار أةددا  التنميدة  :    البندد الادا ي  

  2030المستدامة 

 بـ : توصي اللجنة 

دعوة السيدات عضوات لجنة شؤون عمل المرأة العربية استكمال ارسال التقارير الوطنية  -1

 حول متابعة تنفيذ االستراتيجية إلى مكتب العمل العربي .  

تكليف مكـتب العـمل العربي اـعداد مشـــــروع تقرير حول التـقدم المحرز في تنفـيذ اـهداف  -2

نة الطذ مالحظاتهن تمهيدا لصـياتته  االسـتراتيجية وارسـاله إلى السـيدات عضـوات اللج

 في الصيغة النهانية . 

ة وآلية متابعة  ي فتراضية لعضوات اللجنة للتعريف باهداف االستراتيجدورات تدريبية اعقد    -3

 محاورها في الدول العربية  .  

*  *  * 
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 :  آفاق تشغيل النساء في ظل االقتصادات الرقمية :البند الاالث  

 توصي اللجنة بـ : 

ة   -1 ات والمراكز البحثـي امـع ة  تبنى الـج ة على االعربـي انـم ة ـق دريبـي ة وـت ات  فرص تعليمـي اـج حتـي

 للمرأة العربية . الرقمياألقتصاد 

نشـــــر الوعي التقني في المجتمم العربي من طالل تـدطـل الحكومـات كموجـه للتقنيـات   -2

طدمات الحكومية باستطدام  المتطورة عن طريق تبني مشروعات قومية للتعليم والصحة وال

 التكنولوجيا الحديثة . 

 

دعوة الحكومات إيالء المزيد من االهتمام لإلدما  الرقمي لتحقيق المســاواة بين الجنســين     -3

 على االنترنت من طالل تطوير التشريعات والسياسات الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية. 

 

ــروعات الرقمية    -4 ــتغالت في المش ــاء المش دعوة أصــحاب االعمال لجذب وزيادة عدد النس

 عات على توظيف المزيد من النساء بنظام العمل عن بعد . وتحفيز تلك المشرو

 

دعوة مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطصيص  برامج مرنة تستهدف   -5

 راندات االعمال والعامالت في التجارة االلكترونية . 

*  *  * 

 

 توصيات عامة :  

مضضضع   - على  " المضافقة  الرقمية  االقتصادات  ظل  في  النسائية  االعمال  ريادة   " 

  االميية فكليف الدتتض ة   فضزقة الياشر    ،  2021تمضضضع  ئيسي النشطة الل ية لعام  

عن أصحاب االعمال بالتيسيق مع الدتتض ة   حيان قضاف مقر ة لل ية  العامة المساعدة  

فيذياله خالل والل ية ،   قتم  المضضضع  العربي لصياغة مشروع حضل هالا  العمل  مكتب 

 .  2021العام 

  


