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 تقديم

 

للمادة الخامسة من نظام لجنة الحريات النقابية ، وبناء على الدعوة الموجهة من  تنفيذا   عوالً: 

دت اللجنة دورتها التاسعة والثالثين يوم الجمعة ر العام لمكتب العمل العربي ، عقالمدي

، كما جمهورية مصبببببر العربية -القاهرة  بمدينة 8282فبراير / شببببببا   82الموافق 

عبر تقنيه  8282فبراير / شبببببا    82 ألربعاء الموافقا عقدت دورتها األربعين يوم

 الزووم .

شبار  في اعمال دورتي لجنة الحريات النقابية السادة ريي  واعااء لجنة الحريات ثانيا : 

 . ينالمرفق ينالنقابية وفقا للتقرير

نظرت اللجنببة في الموابببببببوعببات المببدرجببة على جببدول اعمببال كببل دور  للجنببة ، ثااالثااا : 

 ين .المرفق ينا الى التوصيات المبينة في التقريرمأنهوتوصلت بش

( للجنببة الحريببات النقببابيببة على  93عرض مكتببب العمببل العربي تقرير الببدورة   رابعااا : 

عين الذي عقد خالل الفترة من ـــسانية والتـبـبـبـبادية الثـبـبـبل  اإلدارة في دورته العـبمج

 :بشأنها القرار التالي، وقد اتخذ المجل   8282ارذمار  / ا 2 –فبراير / شبا   83

 أخذ العلم بالتقرير . .2

ل المساعي نحو الشكوى المقدمة ذتشكيل وفد يقوم بزيارة جمهورية السودان لب  .8

 من االتحاد العام لنقابات عمال السودان ، على النحو التالي : 

  ريي  لجنة الحريات النقابية -االستاذ / جبالي محمد المراغى  -

 نايب ريي  لجنة الحريات النقابية –السيد / علي صبيح علي  -

 عاو لجنة الحريات النقابية –الدكتور / عبد الستار عشرة  -

 األمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب -السيد / غسان غصن  -

 امين سر االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين –السيد / أسامة سلمان حسن  -

إلى السبببببببيبد / فايز علي الم يري المدير العام لمنظمة العمل بباإلابببببببافبة 

 8282مببار   3العربيببة لزيببارة جمهوريببة السبببببببودان خالل فترة ال تتجبباوز 

 ومخا بة الحكومة السودانية بهذا الشأن
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( لمؤتمر العمببل العربي ما التوصبببببببيببة 24إحببالببة تقرير اللجنببة إلى الببدورة   .9

 بالمصادقة عليه.

( للجنببة الحريببات النقببابيبة على 22العمبل العربي تقرير الببدورة   عرض مكتببخاامساااااااا : 

، والذي عقد عبر تقنية زووم  مجل  اإلدارة في دورته العادية الرابعة والتسعين

 ( ، والذي اصدر قرارا نص على : 8282ار ذمار  / ا 6   يوم

 اخذ العلم بالتقرير -2

، ما ( 8282العربي  ( لمؤتمر العمل 24إحبالة تقرير اللجنة إلى الدورة   -8

 التوصية بالمصادقة عليه.

االمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتفاببببببل بالنظر والتوجيه بما يرا  سااااااادسااااااا : 

 مناسبا.

 

 فايز على المطيري

 المدير العام
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 تقرير

 (93عن نتاج  ععمال الدورة )

 للجنة الحريات النقابية

 ( 0404فبراير / شباط  02) القاهرة ، 

 

تنفيذا  للمادة الخامسة من نظام لجنة الحريات النقابية ، وبناء على الدعوة الموجهة من  عوالً :

والثالثين يوم  التاسببببببعةالمدير العام لمكتب العمل العربى ، عقـببببببببببببدت اللجنة دورتها 

 .مصر العربية جمهورية  -القاهرة بمدينة  8282شبا  /  فبراير 82الموافق  الجمعة

 عمال  بأحكام المادة األولى من نظام عمل اللجنة ، شار  فى أعمال اللجنة كل من : ثانياً :

 جمهورية العراق / حكومات السيد / محمد عبد الرزاق عبد الكريم

 جمهورية مصر العربية / أصحاب األعمال الدكتور / عبد الستار عشرة

 عمال دولة ليبيا / السيد / عبد السالم محمد عبد السالم اكريدله

 دولة الكويت / حكومات الدكتور / مبار  فهاد العازمى

 جمهورية العراق / أصحاب أعمال المهند  / على صبيح على

 دولة اإلمارات العربية المتحدة / عمال الدكتور / محمد ب ى ثانى الشامسى

  جمهورية مصر العربية االستاذ / جبالي محمد المراغى

 والثالثين للجنة ما يلى : التاسعةتضمن جدول ععمال الدورة  ثالثاً :

 انتخاب رييسا للجنة ونايبا للريي  ومقررا. -2

  الو ن العربي فيتعزيز الحقوق والحريات النقابية المساهمة في  -8

 .النظر في الشكوى المقدمة من االتحاد العام لنقابات عمال السودان  -9

 –معالى السيد / فايز المطيري  بترحيب بأعااء اللجنة من قبل اع ـببببـببببدأ االجتمـبببببرابعاً : 

مؤكدا  على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في ، المدير العام لمنظمة العمل العربية 

تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز دور الحوار االجتماعي بين ا راف 

وجهات  لتقريبعليهبا منظمبة العمبل العربيبة وفقبا  لمببدأ الثالثيبة التي ترتكز اإلنتبا  

النظر وإيجاد المناخ المناسبببببببب لعالقات العمل الناجحة التي تشبببببببكل احد أهم روافد 
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جذب االسببتثمار إليجاد فرص العمل الاليق امام الباحثين عنها أو الوافدين الجدد إلى 

  الثقافة أسببببببواق العمل ال سببببببيما الشببببببباب ، كما أكد المدير العام على أهمية تكري

العمالية النقابية ونشبببببببرها وتعزيز الشبببببببراكة والتكامل بين الشبببببببركاء االجتماعيين 

ومؤسبببسبببات المجتما المدني تحقيقا  للعدالة والسبببلم االجتماعيين والحفاظ على حقوق 

العمببال ومكتسبببببببببباتهم وبمببا يببدعم ركببايز التنميببة العببادلببة ، وتمنى للجنببة التوفيق في 

 أعمالها.

 فت اللجنة ععمالها حيث تم انتخاب هيجة مكتبها على النحو التالى :ستأنإخامساً : 

 يسا  ير               ( جمهورية مصر العربية   االستاذ / جبالي محمد المراغى -

 نايبا للريي  (جمهورية العراق / أصحاب أعمال   المهند  / على صبيح على -

 مقررا         مكتب العمل العربي  السيد / اسالم سناء   -

 سادساً : مثل منظمة العمل العربية في ععمال اللجنة كل من :

 المشرف على إدارة الحماية االجتماعية. اسالم سناء /  السيد -

 ريي  وحدة التعاونيات.  حنان قايد/ ة السيد -

 وحدة ال باعة والتصوير السيد / هشام فاروق -

 سابعاً : سير ععمال اللجنة :

نص عليها  يسببببتنادا  إلى نظام عملها ، وفى إ ار المبادت التإباشببببرت اللجنة أعمالها 

فاقيات والقوانين الو نية واالتوالدساتير الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية 

نتيجة  والمبادت التي استقرتوالمواثيق الدولية والعربية ، بشبأن الحقوق والحريات النقابية ،

ي تؤكد على أن الحوار االجتماعي والت  ور التباريخي للحركبة العمباليبة العربيبة والبدوليةالت

يعد افاببل وسببيلة إلرسبباء التوازن بين الشببركاء وتعزيز التماسبب  االجتماعي وان النهوض 

ركة يعزز المشبببببببايخلف اثرا  ايجبابيبا  على القدرة التنافسبببببببية وببالحقوق والحريبات النقبابيبة 

مبل المسبببببببؤولبة وصبببببببنا القرار ويزيبد من القدرة على مواجهة التحديات المجتمعيبة في تح

والتغلب عليها ويرسببببببب  مسبببببببيرة العمل النقابي وان الحقوق والحريات النقابية هما جزء ال 

 يتجزأ من حقوق االنسان وتعزيزهما هدف من أهداف المنظمة وفقا  لما نص عليه دستورها.
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لتي سادت عمل اللجنة خالل دورة انعقادها التاسعة ثامناً : وفي ضوء الحوار والمناقشات ا

 توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :والثالثين 

 التوصيات العامة (ع)

التبببأكيبببد على أهميبببة تعزيز الحوار االجتمببباعي بين أ راف اإلنتبببا  الثالثبببة  -2

باعتبار  وسيلة وأدا  فعالة للتشاور وتعزيز التماس  االجتماعي وركيزة للتفاهم 

مختلف القاببايا والمصببالح المشببتركة وتكري  ثقافة الحوار بكل اشببكاله حول 

 ومستوياته.

( لسبببنة 2دعوة الدول العربية التي لم تصبببادق على االتفاقيتين العربيتين رقم    -8

بشاااااأن  2343( لسبببببنة 22ورقم   الحقوق والحريات النقابيةبشبببببأن  2344

 للتصديق عليهما. المفاوضة الجماعية

بية المصبببدقة على االتفاقيتين المشبببار إليهما أعال  إلى موايمة دعوة الدول العر -9

تشريعاتها الو نية للتوافق ما االحكام الواردة فيهما وبما يحقق الت بيق العملي 

 لها على أرض الواقا.

دعوة البدول العربيبة إلى تعزيز الحقوق والحريبات النقابية عبر دعم المنظمات  -2

باعتبارهما ركيزة من ركايز تحقيق التنمية  النقابية للعمال وأصبببببحاب االعمال

 المستدامة.

االهتمبام بباعبداد برامث تثقيفية وقانونية ونقابية للعمالة الو نية والعمالة الوافدة  -5

 لزيادة وعي العامل نحو زيادة إنتاجيته ورفا قدراته التنافسية في أسواق العمل.

ة بما في ذل  الحق في دعوة الدول العربية إلى تعزيز وابببببمان الحقوق النقابي -6

التنظيم ليشببببمل العاملين في الزراعة والعاملين في االقتصبببباد غير المنظم وفقا  

بشأن الحقوق والحريات  2344( لسنة 2لما نصت عليه االتفاقية العربية رقم  

بشبببببأن الحماية االجتماعية  8222( لسبببببنة 3النقابية والتوصبببببية العربية رقم  

 نظم .للعاملين بالق اع غير الم

التببأكيببد على حق المرأة في المشبببببببباركببة الفبباعلببة في التنظيم النقببابي والحيبباة  -4

االجتماعية والسياسية باعتبار ذل  حق أساسي كفلته لها مواثيق حقوق االنسان 



8 
 

ومعببايير العمببل العربيببة والببدوليببة ودعوة المنظمببات النقببابيببة إلى زيببادة تمثيببل 

 ا على كافة المستويات القيادية.المرأة العربية العاملة في مجال  إدارته

دعوة منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجا  سل ات االحتالل  -2

اإلسبببراييلي من اجل احترام الحقوق والحريات النقابية لعمال فلسببب ين لوابببا 

 حد لالنتهاكات المتكررة بحق عمال فلس ين.

مل العربية على جهود  وألسببرة توجيه الشببكر والتقدير للمدير العام لمنظمة الع -3

مكتببب العمببل العربي خالل هببذا العببام من أجببل تعزيز الحوار االجتمبباعي بين 

 الشركاء الثالثة ودعم وصيانة الحقوق والحريات النقابية في الو ن العربي.

تثمين جهود المنظمبة في تعزيز الثقبافبة النقبابيبة العمالية من خالل عقد دورات  -22

نقبابيبة مثقفبة وقادرة على الحوار اإليجابي الذي يوازن  ونبدوات العبداد قواعبد

بين مصببببالح جميا األ راف ويحقق االسببببتقرار والسببببالم االجتماعي وال لب 

 منها المزيد من عقد هذ  الدورات.

*  *  *  * 

 اندبشأن النظر في الشكوى المقدمة من االتحاد العام لنقابات عمال السو (ب)

اطلعت اللجنة على الشااااكوى المقدمة من االتحاد العام لنقابات عمال السااااودان وقد 

العام ) ممثالً لالتحاد  عمر عحمد محمد عحمد الباشااااطلبت اللجنة حضاااور السااايد / 

 ( والذي قدم عرضا مفصالً حول الموضوع.اندلنقابات عمال السو

 -وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة ما يلي: 

واليبة اللجنبة بنظر الشبببببببكوى وفقبا  لرحكام الواردة في نظام عمل لجنة الحريات  -أ

 النقابية .

 -تشكيل وفد من كل من  :  -ب

 ريي  لجنة الحريات النقابية  - االستاذ / جبالي محمد المراغى -

 نايب ريي  لجنة الحريات النقابية –السيد / علي صبيح علي  -

 ة الحريات النقابيةعاو لجن – الدكتور / عبد الستار عشرة -

 لنقابات العمال العرب ياألمين العام لالتحاد الدول -السيد / غسان غصن  -
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سببببببعادة السببببببيد / فايز علي الم يري المدير العام لمنظمة العمل إلى باإلاببببببافة 

لبذل  8282مار   3تتجاوز  العربية لزيارة جمهورية السبببببببودان خالل فترة ال

 .الشأن ومخا بة الحكومة السودانية بهذانحو تسوية مواوع الشكوى،  المساعي

* * * * * 
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 تقرير

 الدورة األربعين لجنة الحريات النقابية

 ( 0401فبراير / شباط  00) 
 

 82( بتاري  39اسبببتنادا  لقرار مجل  إدارة منظمة العمل العربية في دورته العادية   عوالً :

بشأن تمديد عمل لجنة الحريات النقابية إلى حين انعقاد  8282أكتوبر / تشرين الثاني 

( لمؤتمر العمبل العربي وذلب  نظرا  للظروف الخاصبببببببة بجايحة كورونا 24البدورة  

تنفيذا  للمادة الخامسبببببببة من نظام لجنة الحريات النقابية ، وبناء على الدعوة الموجهة و

 عاءاالربيوم  األربعين نة دورتها ، عقـببببدت اللج العربيمن المدير العام لمكتب العمل 

 .عبر الفيديو كونفران   8282شبا  /  فبراير 82الموافق 

 أعمال اللجنة كل من : يعمال  بأحكام المادة األولى من نظام عمل اللجنة ، شار  ف ثانياً :

 جمهورية العراق / حكومات السيد / محمد عبد الرزاق عبد الكريم

 جمهورية مصر العربية / أصحاب األعمال عشرةالدكتور / عبد الستار 

 دولة الكويت / حكومات يالدكتور / مبار  فهاد العازم

 دولة اإلمارات العربية المتحدة / عمال يالشامس يثان يالدكتور / محمد ب 

  جمهورية مصر العربية ياالستاذ / جبالي محمد المراغ

 جمهورية السودان المهند  / يوسف عبد الكريم

 جمهورية لبنان. السيد / سعد الدين حميدي صقر

 للجنة ما يلى : االربعينثالثاً : تضمن جدول ععمال الدورة 

 . الو ن العربي فيتعزيز الحقوق والحريات النقابية  -

 –يري المطعلي / فايز  السيد يمعالبترحيب بأعااء اللجنة من قبل اع ــدأ االجتمـبرابعاً : 

مؤكدا  على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في ، المدير العام لمنظمة العمل العربية 

تعزيز الحوار االجتماعي والنهوض بعالقات التعاون بين أ راف اإلنتا  ومشبببببببيرا  
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إلى أن انعقباد اللجنبة يبأتي في ظبل ظروف صبببببببعببة وأزمبة عبالمية أوجدتها جايحة 

زمة من تغيرات سببببلبية واقتصبببباديا  واجتماعيا  وما نتث عنها كورونا، وما افرزته اال

من آثار وتحديات تحتا  إلى حوار اجتماعي تشببار  فيه كافة الشببركاء االجتماعيين 

 لمواجهة أثار االزمة وسبل التعامل معها .

كمببا أكببد المببدير العببام على أهميببة تكري  الثقببافببة العمبباليببة النقببابيببة بهببدف تكوين 

مثقفة وقادرة على تحقيق صببالح ال بقة العاملة والحفاظ على مكتسببباتها كوادر عمالية 

وبحيث تكون النقابات شبببببريكا  في تحمل المسبببببؤولية في هذا الظرف االسبببببتثنايي من 

خالل واببا صببيت للتنسببيق وآليات للتشبباور والحوار االجتماعي لتحديد أهداف واعية 

ات والحفبباظ على االسبببببببتقرار تعبر عن دور التنظيمببات النقببابيببة في مجببابهببة االزمبب

 االقتصادي واالجتماعي.

رجيس لجنة الحريات  –جبالي محمد المراغي  /السااااااايدوقبد أع يبت الكلمبة إلى 

الذي رحب بالسببببببادة المشبببببباركين ووجه الشببببببكر للمدير العام لمنظمة العمل النقابية 

دعم العربيببة على جهود  من أجببل تعزيز الحوار اإلجتمبباعي بين الشبببببببركبباء الثالثببة و

وصيانة الحقوق والحريات النقابية، خاصة خالل أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على 

 حقوق العمال رغم الجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية الحتواء األزمة. 

 مثل منظمة العمل العربية في ععمال اللجنة كل من :خامساً : 

 : سير ععمال اللجنة :سادساً 

نص عليها  يالت االحكامسببببتنادا  إلى نظام عملها ، وفى إ ار اباشببببرت اللجنة أعمالها 

والتي تنص على احترام مبببادت الميثبباق العربي للعمببل ودسبببببببتور منظمببة العمببل العربيببة 

ية والقوانين الو نية واالتفاقيات والمواثيق الدولوالحريات والحقوق النقابية وكذل  الدسبباتير 

ي والمبادت التي استقرت نتيجة الت ور التاريخ والعربية ، بشأن الحقوق والحريات النقابية ،

وار االجتماعي يعد افاببببل وسببببيلة ي تؤكد على أن الحوالت للحركة العمالية العربية والدولية

 الحماية االجتماعيةالمشرف على إدارة   اسالم سناء /  السيد

 رجيس وحدة التعاونيات  حنان قايد /السيدة

 ديوان المدير العام مروان الرايس /السيد
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إلرسباء التوازن بين الشركاء وتعزيز التماس  االجتماعي وان النهوض بالحقوق والحريات 

يعزز المشببببببباركة المجتمعية في تحمل يخلف اثرا  ايجبابيبا  على القبدرة التنافسبببببببية والنقبابيبة 

عليها ويرسببببب   المسبببببؤولة وصبببببنا القرار ويزيد من القدرة على مواجهة التحديات والتغلب

مسببببيرة العمل النقابي وان الحقوق والحريات النقابية هما جزء ال يتجزأ من حقوق االنسببببان 

 وتعزيزهما هدف من أهداف المنظمة وفقا  لما نص عليه دستورها.

: وفي ضااااااوء الحوار والمناقشااااااات التي سااااااادت عمل اللجنة خالل دورة انعقادها سااااااابعاً 

 وصيات التالية:توصلت اللجنة إلى التاالربعين 

إدانة االنتهاكات المتكررة للحقوق والحريات النقابية في فلسببببببب ين من قبل سبببببببل ات  -2

االحتالل اإلسبببببببراييلي، وم بالببة منظمة العمل الدولية بتكثيف جهودها من أجل وقف 

اعتداءات وممارسبات االحتالل الالإنسانية واحترام حق االنسان في العمل في ظروف 

 يير العمل الدولية.آمنة التزاما  بمعا

اإلشبببببببادة بجهود منظمبة العمل العربية في دعم وتعزيز الحقوق والحريات النقابية في  -8

الو ن العربي، وتسبببخير كافة جهودها لدعم اسبببتجابات الدول األعاببباء نحو الحفاظ 

على مكتسببات ال بقة العاملة في ظل االزمة الراهنة والتحديات الجسيمة التي تمر بها 

 العربية، وبما يحقق االستقرار والسالم االجتماعي.الدول 

دعوة أ راف اإلنتا  في كل دولة عربية لتعزيز الحوار االجتماعي والسبببببببعي للتفاهم  -9

المشبببببببتر  في مختلف القابببببببايبا، وبمبا يهدف إلى الحفاظ على فرص العمل وحقوق 

 العمال والحفاظ على استقرار سوق العمل واستدامته.

وار االجتمبباعي ابببببببرورة ال غنى عنهببا لمواجهببة االزمببات التي التببأكيببد على أن الح -2

خلفتها جايحة كورونا، والـبببببتأكيد على أهمية نشر وتعزيز ثقافة الحوار بين كافة فيات 

 المجتما من أجل خلق بيية داعمة للحوار االجتماعي.

دعوة الببدول العربيببة إلى موايمببة تشبببببببريعبباتهببا الو نيببة لتتوافق ما المعببايير العربيببة  -5

والدولية بشببأن الحقوق والحريات النقابية والعمل على انفاذ الممارسببات الو نية بشببأن 

 هذ  الحقوق والحريات ما ما تت لبه هذ  المعايير.
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دعوة االتحببادات العمبباليببة الق ريببة ومنظمببات أصبببببببحبباب االعمببال ألخببذ دورهببا في  -6

اءهم عند اعداد المشاركة في النشا  المعياري العربي والدولي، وخاصة المشاركة بأر

 التقارير الدورية السنوية.

دعوة المنظمات النقابية إلى توسببيا مشبباركة وتمثيل المرأة العاملة العربية في مجال   -4

 إدارتها على كافة المستويات القيادية.

دعوة الدول العربية لمد مظلة قوانين العمل والامان االجتماعي وحق التنظيم النقابي  -2

العاملين في الق اع غير المنظم نظرا  لكونهم من الفيات الهشة ليشمل عمال الزراعة و

 التي تأثرت بشدة من أزمة كورونا وباعتبار ذل  حق من الحقوق األساسية في العمل.

بشأن  2344( لسنة 2دعوة الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية رقم   -3

بشببأن المفاواببة  2343( لسببنة 22رقم   الحقوق والحريات النقابية واالتفاقية العربية

 الجماعية للتصديق عليهما.

التي قبامبت بزيارة  ببذلتهبا اللجنبة اإلشبببببببادة ببالمجهودات والمسببببببباعي الحميبدة التي -22

صبببول للو السبببابقةلجنة الحريات النقابية في دورتها جمهورية السبببودان وفقا  لتوصبببية 

عام لنقابات عمال السببببودان، الخالف حول الشببببكوى المقدمة من اإلتحاد ال إلى تسببببوية

و لببب اسبببببببتمرار الجهود لفتح أبواب الحوار اإلجتمبباعي للحفبباظ على حقوق العمببال 

 ومكتسباتهم بما يحافظ على دعايم الحقوق والحريات النقابية في جمهورية السودان.

شبببببببكر وتقدير اللجنة للسبببببببيد المدير العام وموظفي المكتب للدور المتميز في إعداد  -22

 بنود جدول األعمال واإلسهام في نجاح عمل اللجنة. أوراق عمل

* * * * * 
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 تقديـــم

 

عمل المرأة العربيل  التة  شااا  اسااااساااة لل نل لمادة الساااادسااال ما الن ا  األ تنفيذا   : موال ً

" تجتمع اللجناا  مرة واحاادة لي العااام ، باادعوة من الماادير العااام تنص على أا 

فى  عشر الثامن الدورة  تماعات إعقـــدت الل ـــنل لمنظـام  العمل العـاــــربي  " ، 

 .  2020 / شباط فبراير 02 – 91خالل الفترة  المملكل اأردنيل الهاشميل –عماا 

 مناقش  البنود المعروض  على جدول اعمالها وهي : وذلك ل

   2222البند االول : مشااروع ة   عمل لجن  شااؤون عمل المرمة العربي – 

2222  

   البناد الثااني : دور م راا االنتااي لي متاابعا  تنالياذ االساااااااتراتيجيا  العربيا

 للنهوض بعمل المرمة : ورش  ت بيقي . 

 :  :التة ي  االعالمي للمرمة العااملا  لي ضاااااااول مهداا التنمي   البناد الثاالا

 المستدام  . 

 .   البند الرابع  : تعزيز مشارك  النسال لي التنظيمات النقابي 

وبعد المناقش  ناقشت الل نل خالل ا تماعها البن د المطر حل على  د ل أعمالها ، 

 . التوصيات المبين  لى التقرير المرلقتوصلت إلى 

فاااة  ا عمااال المااارأة العربيااال   مكتااال العمااال العرباااة تقريااار ل نااال شاااعااار    -

، القاااا رة) التسااعيا المانياال علااى م لاااا ا دارة فااى د رتاا د رتهااا المامناال عشاار 

تةااااذ المجلاااا  بشاااا ن  إوقااااد ،  (0202مااااارا /  ذار  9 –فبراياااار / شااااباط  01

  -القرار التالي :

 أخذ العل  بالتقـرير . -9

مع الت صاااااااياال  ة( لم تمر العماال العرب74الااد رة )إحااالاال تقرير الل ناال إلى  -0

 بالمصادقل علي .
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عبااار تطبيااا  ي    فااااة  عشاااار اسع ـالتاااالااادورة  تماعااااات إعقــاااـدت الل ــاااـنل :  ثانيااااً 

وذلااااك لمناقشااااا  البنااااود المعروضاااا  علاااااى جاااادول اعمالهاااااا  0209يناااااير  04

 وهي : 

 أ ضاع المرأة العربيل العاملل فة  ل االيمات .   البند االول : ■

 العربيل للنه   بعمل المرأة فة إطار : متابعل تنفيذ االساااااااتراتي يلالبند الثاني  ■

 2232أ داف التنميل المستدامل 

 :  فا  تشغيل النساء فة  ل االقتصادات الرقميل  . البند الثال:   ■

وبعد المناقش  ناقشت الل نل خالل ا تماعها البن د المطر حل على  د ل أعمالها ، 

 . التوصيات المبين  لى التقرير المرلقتوصلت إلى 

فة د رتهااا ا عماال المرأة العربياال   عر  مكتاال العماال العربة تقرير ل ناال شااااااا -

منصااال ما خالل ال الرابعل  التساااعيا على م لا ا دارة فى د رت التاساااعل عشااار 

تةذ المجل  بشااااااا ن  إوقد ،  0209ماارا /  ذار  6ي    ،  zoomااللكتر نيال 

  -القرار التالي :

 . أخذ العل  بالتقـرير 

 ( لم تمر العمااال العرب74إحاااالااال تقرير الل نااال إلى الاااد رة )مع ( 0209) ة

 الت صيل بالمصادقل علي .

 تةاذ الالزم.إمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتالضل بالعلم واألالثاً : ث

 

 لايز على الم يري

 المدير العام
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 تقرير عن نتا أ معمال

 عمل المرمة العربي لجن  شؤون ل (81)الدورة 

 ( 2222لبراير / شبا    22 –  81 ،عّمان )

 

برعايل كريمل ما د لل السااااايد / فيصااااال عاكف الفايي رأليا م لا اأعياا بالمملكل 

اأردنيل الهاشميل ، عقدت من مل العمل العربيل ا تماعات الد رة المامنل عشر لل نل ش  ا 

 بحض ر كل ما : 0202فبراير  02 – 91عمل المرأة العربيل خالل الفترة 

 : عن لريق الحكومات 

 المملك  األردني  الهاشمي  معالي العين / رابح  عبد الالتاح الدبا   -8

 دول  ليبيا السيدة / نعيم  محمد عاشور عبد هللا  -2

 : عن لريق مصحاب األعمال 

 الجمهوري  اليمني    الدكتورة / لوزي  ناشر   -8

 : عن لريق العمال 

 المملك  األردني  الهاشمي    السيدة / سمر الحيارى   -8

 مملك  البحرين  زبيدة غالم البلوشي  السيدة / -2

 جمهوري  مصر العربي   السيدة / مايس  محمد ع وه   -3

 : عضوات من اةتيار المدير العام 

 المملك  االردني  الهاشمي    السيدة / رهام لندي  -8

 الجمهوري  الجزا ري  الديمقرا ي     السيدة / مريم لو كريز  - 2

 دول  الكويت     السيدة / مها الرشيد   -3

 جمهوري  مصر العربي      الدكتورة / حنان يوسا -7

 مثل منظم  العمل العربي  لي اعمال اللجن   : 

 المشرف على إدارة الحمايل اال تماعيل            السيد / إسال  سناء   -

 رأليا القس  المالة   السيد / إيهال من ة  -

 العا   رأليسل دي اا المدير   السيدة / شيريا صباح  -

 رأليسل  حدة المرأة       السيدة / رانيا فار   -
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ت  إفتتـااـاااح ا تمـااـاااع الل نل فة تما  الساعل العاشرة ما صباح ي   اأربعاء الم اف  

بعر  فيل  ت ميقة ح ل ل نااال شااااااا  ا عمااال المرأة العربياال  ابري  0202فبراير  91

واشاااتمل حالل االلتتاح على كلمات (  0202 – 0229أنشاااطتها  ان اياتها خالل الفترة ) 

 لكل من : 

 االمينل العامل لل نل ش  ا عمل المرأة العربيل  -كلم  سعادة النا ب  / مايس  ع وة  .8

 0202 – 0292التة أكدت فيها على المنهج الذي سارت علي  الل نل خالل فترة  اليتها 

ذات أبعاد تنم يل   الذي ي كد على ضر رة العمل  على تمكيا المرأة باعتباره قضيل

 م تمعيل شاملل،  ذلك ما خالل معال ل المع قات التة تقف حاألال أما  المسا مل الفعالل 

للمرأة فة تنميل م تمعها  اتخاذ اآلليات الاليمل لتفعيل د ر ا  دم ها فة أس ا  العمل 

ى الدع  ل تعييي مشاركتها فة مختلف الم االت ،  ت  هت بالشكر إلى سعادة المدير العا  ع

 الذي قدم  لل نل  تنفيذ ت صياتها المتعلقل بتعييي مشاركل المرأة . 

المدير العا  لمن مل العمل العربيل،  الذي  - كلم  سااعادة االسااتاذ / لايز علي الم يري .2

أكد فيها على ا ميل انعقاد  ذه الد رة  لل نل شااااا  ا عمل المرأة العربيل ال سااااايما أنها 

"االسااااتراتيجي  العربي  للنهوض بعمل المرمة لي إ ار مهداا التنمي  تأتة بعد إطال  

خالل أعمال منتدى المرأة العربيل العاملل الذي عقد بالقا رة فة   " 2232المساااتدام  

ن فمبر الماضااااة ،  التة تممل خارطل طري  لتعييي مشاااااركل المرأة فة كافل البرامج 

اكبل للت  هات االقليميل  الد ليل الساااااعيل التنم يل ، حيث  اءت  ذه االسااااتراتي يل م 

الى تحقي   دف تعييي النم  االقتصااادي الشااامل  ت فير العمل الالأل  لل ميع الذي يقع 

فة قلل عمليل التنميل ، كما  اءت أيضاااااا متساااااقل مع ر يل من مل العمل العربيل التة 

ة لتنمياال ترتكي فتق   على االرتباااط العمي  بيا التنمياال  التشاااااااغياال  إيمااانهااا بااأا ا

مضاااام نها على حشااااد الطاقات البشااااريل ما منطل  يراعة الن ع اال تماعة  يكرا 

 لمبدأ التكاف  بيا ال نسيا . 

 ،ر ي  مجل  االعيان االردني -ايز كلم  راعي االجتماع دول  السيد / ليصل عاكا الال .3

ة  التاالعيان والتي ملقتها معالي العين / رابح  الدبا  ر يس  لجن  المرمة بمجل  

رحبت ما خاللها بالحض ر  قدمت الشكر لمن مل العمل العربيل على عقد  ذا اال تماع 

على أر  المملكل االردنيل الهاشميل ما يعيي د ر المرأة العربيل  أكدت على أا المرأة 

االردنيل استطاعت أا تحتل الم اقع اأماميل  ت لة المناصل القياديل فة كافل الم االت 
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ضل الرعايل الساميل للقيادة االردنيل التة عملت على مرا عل التشريعات  الق انيا بف

باستمرار بما يص ا حق قها  يلغة كافل أشكال التمييي ضد ا  يعمل على تعييي د ر ا  

االقتصادي  السياسة  اال تماعة حيث ال يمكا أا يحق  الم تمع أي تقد  د ا إتاحل 

 فة كافل الم االت . الفرصل الكاملل لمشاركتها 

كما حضــر حالـــل االلتتــــاح معـــالي السيد / نضال ليصل الب اين  وزير العمل ، 

ومعالي السيدة / بسم  إسحاقات وزيرة التنمي  االجتماعي  ، والسيد / مازن المعاي   

 ر ي  االتحاد العام لنقابات العمال ، ومعالي العين / زياد الحمصي . 

 جدول معمالها على النحو التالي :مقرت اللجن  لي بداي  اجتماعها 

  0200 – 0202مشر ع خطل عمل ل نل ش  ا عمل المرأة العربيل  البند االول :■ 

بعمل  العربيل للنه   : د ر أطراف االنتاج فة متابعل تنفيذ االسااااااتراتي يلالبند الثاني ■ 

 المرأة :  رشل تطبيقيل. 

 : التخطيط االعالمة للمرأة العاملل فة ض ء أ داف التنميل المستدامل .   البند الثال:■ 

 : تعييي مشاركل النساء فة التن يمات النقابيل  .البند الرابع  ■ 

 وبعد المناقش  وتبادل اآلرال توصلت إلى إقرار التوصيات التالي  : 

مشـاااااـروع ة ــاااااـ  عمااااال لجنااااا  شــاااااـؤون عمااااال المااااارمة العـــاااااـربي   البناااااد االول :

2222 – 2222. 

 توصي اللجن  بـ : 

تمميا  ه د من مال العمل العربيل فة عقد المنتدى العربة للمرأة العاملل  المعر   -9

المصاحل ل   التمنة عليها استمرار عقد المعار  النس يل دعما   لراألدات االعمال 

 الد ل العربيل .  صاحبات الحرف فة 

دع ة السايدات عضا ات الل نل إلى تي يد مكتل العمل العربة بالتشريعات  الل األ   -0

الخاصااال بريادة االعمال النسااااأليل فة بلدانها تمهيدا  التخاذ اال راءات الاليمل نح  

 ح ل ريادة االعمال.  معياريلاصدار أداة 

العربة بالمبادرات الخاصل  دع ة السايدات عضا ات الل نل الى  تي يد مكتل العمل -3

بااالقتصااااااااد اال تمااعة  التضاااااااامنة فة د لها تمهيدا  لعقد ا تماع خبراء  عداد 

 مشر ع االستراتي يل العربيل لالقتصاد اال تماعة  التضامنة . 
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دع ة السيدات عض ات الل نل للتنسي  مع ال هات المعنيل بش  ا المرأة فة بلدانها  -7

ات المرأة( كذلك المن مات العربيل  الد ليل ذات الصااااالل  يار –)الم الا الق ميل 

للتعاا ا مع من مل العمل العربيل فة تنفيذ أنشاااااااطل فة م ال شااااااا  ا عمل المرأة 

 العربيل. 

البناد الثااني  : دور م راا االنتاي لي متابع  تناليذ االساااااااتراتيجي  العربي  للنهوض بعمل 

 : ورش  ت بيقي  2232تدام  المرمة العربي  لي إ ار مهداا التنمي  المس

 توصي اللجن  بـ : 

تعمي  االساااااااتراتي يال على أطراف االنتااج المالمل فة الد ل العربيل مع الت صااااااايل  -9

بالتنسي  مع كافل ال هات المعنيل بش  ا عمل المرأة فة الد ل العربيل لضماا تنفيذ 

 ما رد فيها ما سياسات  إ راءات . 

تكليف السااااايدات عضااااا ات الل نل بم افاة مكتل العمل العربة بتقارير  طنيل ح ل  -0

 التقد  المحري فة تنفيذ أ داف االستراتي يل . 

دع ة من مل العمل العربيل ل ضاااااااع بند داأل  على  د ل أعمال ل نل شااااااا  ا عمل  -3

قرير تالمرأة العربيال فة د رة انعقااد اا لمتاابعال تنفيذ أ داف االساااااااتراتي يل  تقدي  

 د ري لل نل كل سنتيا يعر  على الم تمر العا .  

 .لي ضول مهداا التنمي  المستدام  البند الثال: : التة ي  االعالمي للمرمة العامل 

 توصي اللجن  بـ : 

تفعيال د ر ا عال    سااااااااألال االتصاااااااال الحادياث فة التر يج لمقافل المساااااااا اة           -9

النمطيل للمرأة  الت عيل بد ر ا الها  فة عمليل  مكافحل التمييي  تغيير الصاااا رة 

 التنميل.

رفع  عة المرأة  تعييي مقتهاا بنفساااااااهاا  قادراتها ما خالل برامج تدريبيل  لبناء  -0

 القدرات الذاتيل  تنميل مهارات القيادة ، لتش يعها على المشاركل فة صنع القرار. 

بصياغل خطل اعالميل  - مقررة الل نل –تكليف اأساتاذة الدكت رة / حناا ي ساف  -3

محددة بفترة يمنيل معينل للنه   بعمل المرأة فة إطار أ داف التنميل المساااتدامل 

تمهياادا  لعرضاااااااهااا على الل ناال فة د رتهااا القااادماال القرار ااا  اتخاااذ اال راءات 

 الاليمل لتنفيذ ا . 
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 البند الرابع : تعزيز مشارك   النسال لي التنظيمات النقابي   : 

 للجن  بـ : توصي ا

دع ة السايدات عضا ات ل نل شا  ا عمل المرأة العربيل مممالت أصحال االعمال  -9

 العمال الى  تي يد مكتل العمل العربة بتقارير احصاأليل ح ل  اقع مشاركل المرأة 

فة اتحاداتها  صاااادار تقرير عربة ح ل  اقع   ليات مشاااااركل النساااااء فة العمل 

 النقابة . 

لعربيل عقد د رة تدريبيل ق ميل أ  سلسلل ما الد رات التدريبيل دع ة من مل العمل ا -0

 القطريل ح ل أساسيات العمل النقابة لصال  ل اا المرأة بالمن مات النقابيل العربيل. 

  *  *  * 
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 تقرير عن نتا أ معمال

 لجن  شؤون عمل المرمة العربي ل 81الدورة 

 ( 2228 كانون الثاني/ يناير  24 )

 

عقدت من مل العمل العربيل ا تماعات الد رة التاساعل عشر لل نل ش  ا عمل المرأة 

 بحض ر كل ما : 0209يناير / كان ا المانة  04العربيل عبر تطبي  ي    ، ي   

 : عن لريق الحكومات 

 المملك  األردني  الهاشمي  معالي العين / رابح  عبد الالتاح الدبا   -8

 مملك  البحرين     السيدة / لوزي  شهاب  -2

 المملك  العربي  السعودي   الدكتورة / هال بنت مزيد التويجري -3

 دول  ليبيا  السيدة / نعيم  محمد عاشور عبد هللا  -7

 : عن لريق مصحاب األعمال 

 دول  االمارات العربي  المتحدة         السيدة / يسرى صالح اليالعي  -8

 العربي  السعودي المملك   السيدة / نوا بنت عبد هللا الراكان -2

 الجمهوري  اليمني    الدكتورة / لوزي  ناشر   -3

 : عن لريق العمال 

 المملك  األردني  الهاشمي    السيدة / سمر الحيارى   -8

 دول  االمارات العربي  المتحدة  السيدة/ شريال  موسى حسن علي -2

 مملك  البحرين  السيدة / زبيدة غالم البلوشي  -3

 جمهوري  مصر العربي    السيدة / مايس  محمد ع وه  -7

 : عضوات من اةتيار المدير العام 

 المملك  االردني  الهاشمي    السيدة / رهام لندي  -8

 الجمهوري  التونسي     السيدة / سامي  البكوش  - 2

 سل ن  عمان   السيدة / عزيزة الحارثي   -3

 دول  الكويت     السيدة / مها الرشيد   -7

 جمهوري  مصر العربي      الدكتورة / حنان يوسا -5
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 مستشارة لجن  شؤون عمل المرمة العربي  .  السيدة / سنال زايد  -

ت  إفتتـااااـاااااح ا تمـااااـاااااع الل نل فة تما  الساعل الحاديل عشر ما صباح ي   اأربعاء 

لمن مل  المدير العا بكلم  ساااعادة االساااتاذ / لايز علي الم يري  0209يناير  04الم اف  

المشاااارف على إدارة الحمايل  –العمل العربيل  ألقا ا نيابل عن  المسااااتشااااار / إسااااال  سااااناء 

اال تماعيل ،  التة رحل فيها بالساااااايدات عضاااااا ات الل نل  أكد فيها على ا تما  المن مل 

 دعمها الداأل  النشطل ل نل المرأة  حرصها على تنفيذ انشطتها فة  ل ال ر ف االستمناأليل 

يمر بها العال   راء تداعيات أيمل  األحل ك ر نا  التة تضااع مسااأل ليل مضاااعفل على التة 

الساااايدات مممالت أطراف االنتاج المالمل فة عضاااا يل ل نل شاااا  ا عمل المرأة العربيل فة 

دع   تعييي النساااء  العامالت العربيات  الحفا  على حق قها المكتساابل فة د لها   ضااع 

ل لحمايل الفألات االكمر  شااشال على سل  ا ل يات الد ل العربيل عند االليات  التدابير الاليم

 التخطيط  رس  سياسات التعافة ما ال األحل على المست ى االقتصادي  اال تماعة . 

 االمينل العامل لل نل ش  ا عمل المرأة العربيل  -كلم  سعادة النا ب  / مايس  ع وة 

التة أكدت فيها على قدرة المرأة العربيل على تح يل محنل ك ر نا إلى منحل ما خالل 

استممار ما اتاحت  تداعيات االيمل ما مر نل فة ساعات العمل ،  اعتماد االنماط ال ديدة 

للعمل كأساليل صديقل للمرأة استطاعت ما خاللها االنطال  فة مشر عات الت ارة  التس ي  

كما ت  هت بالشكر إلى سعادة المدير العا  على الدع  الذي قدم  لل نل  تنفيذ  االلكتر نة ، 

 ت صياتها المتعلقل بتعييي مشاركل المرأة . 

 مقرت اللجن  لي بداي  اجتماعها جدول معمالها على النحو التالي : 

 أ ضاع المرأة العربيل العاملل فة  ل االيمات .   البند االول :■ 

العربيل للنه   بعمل المرأة فة إطار أ داف  : متابعل تنفيذ االساااااااتراتي يل البند الثاني■ 

 0232التنميل المستدامل 

 :  فا  تشغيل النساء فة  ل االقتصادات الرقميل  . البند الثال:  ■ 

 وبعد المناقش  وتبادل اآلرال توصلت إلى إقرار التوصيات التالي  :
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 موضاع المرمة العربي  العامل  لي ظل االزمات البند االول :

عرضات الدكت رة /  فاء المهدا ي أستاذة االقتصاد بال امعل المستنصريل  رقل عمل 

 توصي اللجن  بـ : ح ل م ض ع البند ،  بعد المناقشات 

دع ة الد ل العربيل إلى تبنة سياسات االست ابل لتداعيات االيمات على أا تك ا م يعل  

 مالمل  أ ال على النح  التالة  : على 

 اوالً : سياسات االمد القصير : )مرحل  الدعم والتكالل(

تقدي  دع   عال ات ماليل للعامالت مقابل رعايل االطفال حتى ال تغادرالنساء  س    .9

 العمل .

تقدي  حي  ماليل للعامالت فة القطاعات االكمر تأمرا  بال األحل كالقطاع الصحة  .0

يألل  الخدمل  الفناد  لضماا عد  تركها ال  يفل  حمايتها ما البطالل  ت ارة الت 

  الفقر

دع  ا ضاع االعالل غير مدف عل اال ر ل ميع النساء  التة امبتت ال األحل ييادتها  .3

 خمسل اضعاف مقارنل بالر ل )خاصل العمل غير المأ  ر (

 ثانياً : سياسات االمد المتوس  : )مرحل  التعالي التحويلي(

اعادة الن ر فة التشريعات غير المست يبل لحق   المرأة  خاصل خالل االيمات  .9

 كربط الح افي بن ا  ساعات العمل للعامالت االمهات .

تبنة ن   برامج انذار مبكر تخص المراة العربيل العاملل مع السعة الى انشاء غرفل  .0

ات امر االيمات ا حدة تداعيادارة االيمات الحساسل للمرأة العاملل بما يخفف م

 .عليها

البدء بصياغل التشريعات  الق انيا المن مل النماط عمل المراة العربيل العاملل فة  .3

 القطاع غير الرسمة

 العمل على ا راء تعديالت فة ق انيا العمل للد ل التة ال تراعة المسا اة فة اال ر .7

ت سيع نطا  شبكات الحمايل اال تماعيل تغطة كافل النساء فة القطاع غير المن    .5

  فة الريف  الحضر .

دع  مالة محفي العادة تشغيل المشاريع الصغيرة  المتنا يل الصغر  التة تق د ا  .6

 نساء.
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بناء القدرات ما ا ل ضماا الفرص ما خالل برامج تدريل مكمفل للنساء العامالت  .4

 لى المهارات الرقميل . الشابات ع

 برامج تدريبيل تمقيفيل فة أسا ن اح اقامل المشاريع الصغيرة   د ا ا االقتصاديل . .2

 تعييي سبل ال ص ل  النفاذ الى القر   ما خالل ان مل مصرفيل صديقل للمرأة . .1

 ثالثاً : سياسات االمد ال ويل )مرحل  التنمي  المستدام (

لمعيية لقيمل ذاتها  تحقي  ا دافها فة الحياة )منهج للمراة ح  فة اختيار ال  يفل ا .9

 الح (

ت طيا الن ع اال تماعة فة كافل الخطط  السياسات  البرامج بما يعيي ما د ر ا  .0

  مكانتها فة صنع القرار  اتخاذه  خاصل القرارات التة تخص المراة العاملل العربيل

ل  ذلك عبر ا ل يات ا داف يت  تنشألل اال يال القادمل  فقا  لمبدأ الحق   المتسا ي .3

 تبنيها فة الخطط المستقبليل .

الم اكبل بات اه التح ل الى س   العمل الرقمة مع تدريل النساء العامالت على  .7

 انماط   اليات  .

 ضع خارطل للم ارد البشريل العربيل ر اال   نساءا  بما يعيي االستممار المنتج  .5

  الق ى البشريل الفاعلل

عات  االليات لرصانل بيألل العمل الرقميل لتك ا محفية  خاصل للحق   اصدار تشري .6

  اعتبار ا ضر رة  ليا خيار.

 مشاركل المرأة العاملل فة القرارات التة تهمها فة مرحلل صنع  اتخاذ القرار . .4

انشاء غرف الدارة االيمات تنتج برامج لن ا  االنذار المبكر المست يل  الحساا  .2

 لد ل العربيل .لاليمات فة كافل ا

عد  ترك احدا  فة الخلف "  دفنا" مما يتطلل اال تما  بالنايحات  الفقيرات  .1

  المها رات  ذ ي االعاقل  ذ ي االحتيا ات الخاصل ما النساء .

للحد ما اتساع فقر الفرص البد ما تفعيل د ر الشبكل العربيل لمعل مات أس ا  العمل  .92

التة اطلقتها من مل العمل العربيل لتك ا اكمر است ابل مع ال اقع المأي   للمرأة 

العاملل العربيل  تدعمها فة اي اد فرصل عمل لتحقي  العدالل  المسا اة  امبات منهج 

 الح  .
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متاابع  تناليذ االساااااااتراتيجي  العربي  للنهوض بعمل المرمة لي إ ار مهداا  البناد الثااني  :

  2232التنمي  المستدام  

 توصي اللجن  بـ : 

دع ة السيدات عض ات ل نل ش  ا عمل المرأة العربيل استكمال ارسال التقارير ال طنيل -8

 ح ل متابعل تنفيذ االستراتي يل إلى مكتل العمل العربة . 

مكتال العمل العربة اعداد مشااااااار ع تقرير ح ل التقد  المحري فة تنفيذ ا داف  تكليف -0

االسااتراتي يل  ارسااال  إلى الساايدات عضاا ات الل نل الخذ مالح اتها تمهيدا لصااياغت  

 فة الصيغل النهاأليل . 

عقد د رات تدريبيل افتراضيل لعض ات الل نل للتعريف با داف االستراتي يل   ليل متابعل  -3

  ر ا فة الد ل العربيل  . محا

 :  البند الثال: : آلاق تشغيل النسال لي ظل االقتصادات الرقمي 

 توصي اللجن  بـ : 

تبنى ال ااامعااات  المراكي البحمياال العربياال فرص تعليمياال  تاادريبياال قاااألماال على  -9

 احتيا ات اأقتصاد الرقمة للمرأة العربيل .

نشاااااار ال عة التقنة فة الم تمع العربة ما خالل تدخل الحك مات كم    للتقنيات  -0

المتط رة عا طري  تبنة مشاااار عات ق ميل للتعلي   الصااااحل  الخدمات الحك ميل 

 باستخدا  التكن ل  يا الحديمل . 

دع ة الحك مااات إيالء المييااد ما اال تمااا  لادماااج الرقمة لتحقي  المساااااااا اة بيا   -3

على االنترنت ما خالل تط ير التشاريعات  السياسات الراميل إلى تقليص ال نسايا 

 الف  ة الرقميل. 

دع ة أصااااحال االعمال ل ذل  ييادة عدد النساااااء المشااااتغالت فة المشاااار عات   -7

الرقميل  تحفيي تلك المشاااار عات على ت  يف المييد ما النساااااء بن ا  العمل عا 

 بعد . 

برامج مرنل صااغيرة  المت سااطل لتخصاايص دع ة م سااسااات تم يل المشاار عات ال -5

 تستهدف راألدات االعمال  العامالت فة الت ارة االلكتر نيل . 
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 توصيات عام  : 

 " ريادة االعمال النسا ي  لي ظل االقتصادات الرقمي  "الم افقل على م ض ع  -

، تكليف الدكت رة / ف ييل الناشر  0209كم ض ع رأليسة النشطل الل نل لعا  

ل العامل المساعدة لل نل عا أصحال االعمال بالتنسي  مع الدكت رة / حناا االمين

ي سف مقررة الل نل ،  مكتل العمل العربة لصياغل مشر ع ح ل  ذا الم ض ع 

 .  0209يت  تنفيذه خالل العا  

  *  *  * 

 




