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بشنن ون  المعنيننة الوطنيننة الننوريراو ورئيسنناو ور سنناا ا لينناو نحننن المجتمعننون  
العربية فى دورتها  لجنة المرأة أعمال فيالمشاركون والمشاركاو المرأة في الدول العربية، 

بمقننر  5133 فبرايننر3 -يننناير  53فنني" نحننن امننرأة واحنندة"تحننو عنننوان ( 53)العاديننة الننن
الموافنن   االحتفنال بيننول المنرأة العربينة ترامنننام من و   ،األماننة العامنة لجامعننة الندول العربينة

 :نوصى بما يلى ، شباط /االول من فبراير
 

تعرير "بن  متابعة تنفيذ الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية المعني: البند الثانى
 "مرأةالمساواة بين الجنسين وتمكين ال

 :بما يلي  توصى

بالتقننارير الوطنيننة حننول الجهنننود توجيهها اكشههكر اكههل اكههاو  اتي ههات اكتههة وافههة ات انههه  اك نيهه    .3
 .المبذولة لتنفيذ الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية 

 وطنيه بتقاريرهها اك ااارة اك هرةة واترهرة واكط وكه  – ات ان  اك ني  حث اكاو  اتي ات اكتة كم تواف .1
 .من األهداف اإلنمائية لأللفية المبذولة لتنفيذ الهدف الثالث جهودهاببرري   وافاتها 

اإلقلي يههههه  اكتعهههههاون  ههههه  اكجههههههاة  -ااارة اك هههههرةة واترهههههرة واكط وكههههه  –اكطلههههها  هههههن ات انههههه  اك نيههههه   .1
دراسنننننة تقييمينننننم ألفانننننل الممارسننننناو التننننني وردو فننننني التقنننننارير الوطنينننننة و ههههه  ك واكاوكيههههه 

اهههههم اكتحهههههاياة  بهههههاف اكوقهههههوف يلههههلكالرترشهههههاا بههههها فههههة اك نطقههههه  اكعربيهههه   ،عاننننااللنننندول األ
  . ورب   واجهتها  ن اتهااف اإلن ائي  كألك ي  اكتل حاكة اون تن يذ اكهاف اكثاكث

 البيانناو قواعدتحديث استحداث م شراو خاصة بالنوع االجتماعي، و حث اكاو  اتي ات يلهل  .4
 .اك عني  بت كين اك رةةنرب  اك جوة بين اكجنرين فة كاف  اك جاالة  اكتة ترصا واإلحصاااو
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 5133-العربية لما بعد للمرأةاألولوياو اإلستراتيجية  :الثالثالبند 
 :بما يلي  توصى

، واكتأكيهها يلههل "1035-اكعربيهه  ك هها بعهها كل ههرةةةجنههاة اكتن يهه  " اكعربيهه  كل ههرةةيههالن اكقههاهرة اايت ههاا  .3
اك جهههاكل اكوياريههه  اك عنيهه  اليت هههاات كأجنهههاة اكتن يههه  كل هههرةة اكعربيههه  ك ههها و  آلكيهههاةا ةه يهه  رفعههها اكهههل

 .اك جلل االقتصااي واالجت اية ت هياًا كرفعا اكل اكق   ت هياًا اليت اات  ن قب ، 1035-بعا
 

االرتراتيجي   رواة خط  اكع    تع يم -ااارة اك رةة واتررة واكط وك  -اكطلا  ن اال ان  اك ني  .2
كياة االيلل " 2102 ك ا بعا اجناة اكتن ي  كل رةة اكعربي  " تن يذي  إليالن اكقاهرة كل رةة اكعربي اك

إلباات  الحظاتها يليها، يلل ةن    بشؤون اك رةة فل اكاو  اكعربي واكجهاة اكحكو ي  اك عني
وذكك ، 2102 آذار/ ارل 02تتلقل ات ان  اك ني   الحظاة اكاو  اتي ات فة  ويا غايتا 

يلل  اكتن يذي  االرتراتيجي  اكالي   نحو يرض خط  اكع   اإلجراتاة حتل يترنل كها اتخاذ
اورتها  فة اكقاا   االقتصااي  واالجت ايي :تح ير كلق   اكتن وي اك عني  كل اك جاكل اكوياري 

  .اكتونري ج هوري  اكاكرابع  واك قرر يقاها فل 
 

 كل وافقهههه  ت اييهههه  اكعههههرا، وكافهههه  اك جههههاكل اكوياريهههه  اك عنيهههه ،ت ههههويض  جلههههل ويرات اكشههههؤون االج .3
 -ك هها بعهها كل ههراة اكعربيه  ةجنههاة اكتن يه "اإلرههتراتيجي  اكتن يذيه  وايت هاا ايههالن اكقهاهرة وخطهه  اكع ه  

اكقاا ه ، وذكهك تن يهذًا كقهرار  جلهل االقتصااي  واالجت اييه  : كرفعه ا كلق   اكتن وي ت هياًا " 2102
اك  لكهههه  اترانيهههه   -ي ههههان  (02/2/2102-2اغ ع/2ق) رقههههم االجت اييهههه  اكعههههرا ويرات اكشهههؤون

 .اكهاش ي 
 

خطه  اكع ه  االرههتراتيجي  اكتن يذيه  إليههالن  تابعه  تن يههذ  عنيهه  ب اكهاو  اتي هات  ههنتشهكي  كجنه   .2
 الحظهاة اكهاو   بعها ت ه ين "-2102ك ها بعها  كل هراة اكعربيه  ةجناة اكتن يه "اكقاهرة كل رةة اكعربي  

 ،رههنواة 3كهه   اكتقههارير اك رحليهه وتقههوم بديههااا  ،ةن تجت هه  اكلجنهه  بصهه   اوريهه يلههل اتي ههات، 
 .ذ خط  ي   اإليالنيتن اون  تحو اكتل واك عوقاة كرصا االنجاياة 
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 برامج التعاون م  الجهاو اإلقليمية والدولية : البند الراب 
 :بما يلي  توصى
تعييههي اكتعههاون  هه  اكجهههاة اإلقلي يهه   -ااارة اك ههرةة واترههرة واكط وكهه  –اكطلهها  ههن ات انهه  اك نيهه   .0

 . فل اك نطق  اكعربي واكاوكي  اك عني  بق ايا ايم وت كين اك رةة 
 

  -ااارة اك ههههههراة واالرههههههرة واكط وكهههههه - ات انهههههه  اك نيهههههه  يلههههههل ةه يهههههه  ارههههههت رار اكتعههههههاون بههههههين اكتأكيهههههها .2
في ههههها  وبصههههه   خاصههههه  ،اك شهههههتركاة االهت هههههام بهههههرا   ذاكفهههههل  واك نظ هههههاة اكعربيههههه  اك تخصصههههه 

 اك  هههههههارل و ناه ههههههه  اكعنهههههههف اكت كهههههههين االقتصهههههههااي واكريارهههههههة كل هههههههرةة،  و هههههههوياة ب يتعلهههههههق
 .اك ؤشراة اك رايي  ك  هوم اكنوع االجت ايلو   و  فة وقة اكرلم واكحرا،  اها

 

حقهههوق اإلنرهههان  اكتواصههه   ههه  كجنههه  -ااارة اك هههرةة واترهههرة واكط وكههه  – اكطلههها  هههن ات انههه  اك نيههه  .3
، واك شهههارك  فهههة اوراة كجنههه  حقهههوق اإلنرهههان بهههين اكجهتهههينبرنههها   ي ههه   شهههترك  و ههه ك اكعربيههه 
ك ناقشههه  تقهههارير اكهههاو  اكعربيههه  اك صهههااق  يلهههل  ةي اكههههاتخصههه   واكتهههة( كجنههه  اك يثهههاق)اكعربيههه  
 .اإلنرانكحقوق  اكعربةاك يثاق 

  

 و ه  اكتعهاون  ه  اكبرك هان اكعربهة فهة -واكط وكه  ااارة اك هرةة واترهرة –  هن ات انه  اك نيه  اكطلا .2
 .اك رةةعربي  كحقوق اإلطار اكعام كلوثيق  اك تحايثو 

 

هيئه  اال هم اك تحهاة  واصل  اكتعاون  ه   -ااارة اك رةة واتررة واكط وك  – اكطلا  ن اال ان  اك ني  .2
 ،كل ههههرةة واالقتصههههاا تن يههههذ بههههرا   اكت كههههين اكريارههههل  فههههلكل رههههاواة بههههين اكجنرههههين وت كههههين اك ههههرةة 

، وو هه  خطهه  ي هه  اك  ههارل  ههاها فههل اوقههاة اكرههلم واكحههراوح ايتههها  ههن كافهه  اشههكا  اكعنههف 
 ."ات ن واكرالم :اك رةة اكعربي  ح اي "كإلرتراتيجي  اإلقلي ي  

 

 واصهههل  اكتعهههاون  ههه   ركهههي اك ههههرةة  -ااارة اك هههرةة واترهههرة واكط وكههه  – اك نيههه  ات انههه اكطلههها  هههن  .6
كتن يهذ فهل و ه  خطه  اكع ه  االرهتراتيجي  ( االرهكوا)القتصهااي  واالجت اييه  كبربهل ارهيا باكلجنه  ا

باال ههاف  اكههل و هه  " 2102–اكتن يهه  كل ههرةة اكعربيهه  ك هها بعهها  ةجنههاة"كل ههرةة اكعربيهه  ايههالن اكقههاهرة 
  "فة اك نطق  اكعربي   ناه   اكعنف  ا اك رةة" يثاق االطار اكعام ك
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المفواية السنامية لشن ون اكتعاون     -ااارة اك رةة واتررة واكط وك  –  ني اكطلا  ن اال ان  اك .7
واالرههتجاب   اكوقايهه "يربيهه  شهها ل  حههو   اقلي يهه  ارههتراتيجي  و هه يلههل  الالجئننين بنناالمل المتحنندة

 ".واكنيوح عنف اكجنرل واكعنف اكقائم يلل نوع اكجنل فل حاالة اكلجوتك ناه   اك
 

 لألمننلاالنمننائي  برننامجال اكتعهاون  هه   -ااارة اك ههرةة واترهرة واكط وكهه  – اال انهه  اك نيه  اكطلها  هن .8
 باكشهههراك   ههه  ،"ات هههن واكرهههالم:اك هههرةة اكعربيههه  ح ايههه "اإلقلي يههه   اإلرهههتراتيجي  تن يهههذفهههة  لمتحننندةا

واكتعههاون فههة ةة اك ههر اكعنههف  هها  ناه هه  و هه   يثههاق و  ،اك نظ ههاة اكعربيهه  واكاوكيهه  ذاة اكعالقهه 
 .اكريارة كل رةةو كلت كين االقتصااي  " شارك " اإلقلي ةاك شروع 

 

اكتعهههاون  هه  اكلجنههه  اكاوكيههه  كلصهههليا  -ااارة اك ههرةة واترهههرة واكط وكههه  –اكطلهها  هههن اال انههه  اك نيههه   .9
، وتطههوير اكح ايهه  يليههااالنرههانل واكتههاريا  اكههاوكة اكههوية باكقههانوناالح ههر فههل  جهها  نشههر ثقافهه  

 .انوني  كل رةة اثنات اكنياياة اك رلح اكق
 

 اإلقلي يههه  ههه  اك نظ هههاة اكتعهههاون  -ااارة اك هههرةة واترهههرة واكط وكههه  – اكطلههها  هههن اال انههه  اك نيههه  .01
 كتعييههي حقهوق اكنرههات ذواة اإلياقهه ، واكع هه  يلههل حههث باتشههخا  ذو  اإلياقهه  واكاوكيه  اك عنيهه 

 فهةت هم  ةن اك عنيه  بشهؤون اك هرةة يهر اكحكو يه واك جهاكل اكحكو يه  وغ اكوطني  واكهيئاة اآلكياة
 .اإلياق ص وفها اكنرات ذواة 
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 للجنة وا  المرأة باألمل المتحدة( 95)التحاير للدورة الن : البند الخامس
 :بما يلي  توصى

اكلجنههه   ااارة اك ههرةة واترهههرة واكط وكهه  –   اتي ههات ك وافهههاة ات انهه  اك نيههه توجيهها اكشهههكر اكههل اكهههاو  .3
بننالعروا الوطنيننة  كل ههرةةاك تحههاة  ات ههموهيئهه    -االرههكوا–صههااي  واالجت اييهه  كبربههة ةرههيا االقت

بعنند عشننرين  منهنناع عمننل بيجننينإعننالن و التقنندل المحننرر والتحنندياو القائمننة فنني تنفيننذ "حننول 
 ."عامام 

 

مركنننر و -ة والطفولنننةإدارة المنننرأة واألسنننر -اكعربيههه   اك هههرةةاك نيههه  كلجنهه   ات انههه توجيهها اكشهههكر اكههل  .1
 يلهل للمنرأةوهيئنة األمنل المتحندة ( االسنكوا)المرأة باللجنة االقتصادية واالجتماعينة لرربني يسنيا 

فههة اك نطقهه   فههة  راجعهه  اكتقههام اك حههري فههة تن يههذ  نههها  ي هه  بيجههيناكشههراك  و  اكع هه  واكتعههاون
 .بعا يشرين يا اً  اكعربي 

 

التقرينننر االقليمنننى حنننول تنفينننذ "رفهه   -ة واترهههرة واكط وكههه ااارة اك هههرة –اك نيهه   ات انههه  اكهههلاكطلهها  .1
المننن تمر   هههنبعههها ايت هههاات " عامنننام فنننى المنطقنننة العربينننة 51اعنننالن ومنهننناع عمنننل بيجنننين بعننند 

اإلقليمي الوراري رفي  المستوى حول التقدل المحرر فني تنفينذ إعنالن ومنهناع عمنل بيجنين بعند 
( 29)و هه  اك ههرةة بههات م اك تحههاة فههل اورتههها اكههه كجنهه  اكههل، "عشننرين عامننام فنني المنطقننة العربيننة

 .بنيويورك 2102 ةذار/ ارل فةيقاها  اك قرر
 

 للجنة وا  المنرأة بناألمل المتحندة( 35)الدورة النحث اكاو  اتي ات يلل اك شارك  فة ةي ا   .4
 راجعهههه  اكتقههههام " كههههه وكتههههل رتخصهههه  ةي اكههههها، بنيويههههورك 1035آذار / ههههارلاك قهههرر يقههههاها فههههة 

 .ً"ي فة تن يذ  نها  ي   بيجين بعا يشرين يا ااك حر 
 

االنسانى للمنرأة فنى المنطقنة واق  ال"حول  الدوليةلندوة حث اكاو  اتي ات يلل اك شارك  فهة ا .5
كلجنه  و ه  ( 55)يلل هها   ةي ها  اكهاورة اكههاكتة رتنعقا  ،"العربية فى ظل التحوالو السياسية

ااارة  –  اك نيه  ، باكتعهاون واكتنرهيق بهين ات انه1035آذار / هارل 31بتهاري  اك رةة بات م اك تحهاة 
 .و نظ   اك رةة اكعربي  -اك رةة واتررة واكط وك 

تع ههيم اك ههذكرة اك  اهي يهه  كلنههاوة اكاوكيهه  -ااارة اك ههرةة واترههرة واكط وكهه  –اكطلهها  ههن ات انهه  اك نيهه   .6
اك ي ه  يقههاها يلههل "حههوالة اكريارههي اكواقهه  االنرهانل كل ههرةة فههة اك نطقه  اكعربيهه  فههة ظه  اكت"حهو  

كلجن  و   اك هرةة بهات م اك تحهاة يلهل اكهاو  اتي هات إلبهاات اكهرة   (55)اكهكاورة ا ها   اي ا 
 .1035شباط /فبراير نهاي  شهرفة  ويا ةقصات و وافاة ات ان  اك ني  باكراوا حوكها 
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 ةحماية المرأة العربية أثناا النراعاو المسلح: البند السادس
 :بما يلي  توصى
 0322ن يهذ قهرار  جلهل ات هن تكتة قا هة بارهتحااث آكيهاة  عنيه  كتقايم اكشكر كلاو  اتي ات ا .0

اك عنههل بههاك رةة وات ههن واكرههالم، وحههث اكههاو  اتي ههات اكتههة كههم تتخههذ تههاابير اجرائيهه  حيهها  تن يههذت 
 .نحو اكتن يذ اإلجراتاة اكالي   اتخاذ اكل اكبات فة

 

 ."ات ن واكرالم:ح اي  اك رةة اكعربي "ايت اا اإلرتراتيجي  اإلقلي ي   .2
 

تع هههيم  قتهههرح خطههه  اكع ههه  اكتن يذيههه   -ااارة اك هههرةة واترهههرة واكط وكههه  – ات انههه  اك نيههه  اكهههلاكطلههها  .3
إلبهههههاات  اتي هههههاتيلهههههل اكهههههاو   "ات هههههن واكرهههههالم:ح ايههههه  اك هههههرةة اكعربيههههه "كإلرهههههتراتيجي  اإلقلي يههههه 

 نيرههان/ابريهه  0 فههة  ويهها غايتههابههاكراوا ات انهه  اك نيهه  اكههاو   تههواف، يلههل ةن هههايلي الحظههاتهم 
 اكتههاري  اك حههااحتههل   ههن اكههاو  اتي ههات ةي ههن  را ات انهه  اك نيهه  ورواحهها  يههام  وفههة ،2102
 . يلل خط  اكع   اكتن يذي   ني   وافق   هذاريعا 

     

اتخهههههاذ اإلجهههههراتاة اكالي ههههه  نحهههههو رفههههه   -ط وكههههه ااارة اك هههههرةة واترهههههرة واك –تكليهههههف ات انههههه  اك نيههههه   .2
بعههها و ههه   وخطههه  اكع ههه  اكتن يذيههه " ات هههن واكرهههالم:ح ايههه  اك هههرةة اكعربيههه "اإلرهههتراتيجي  اإلقلي يههه  

ا فهة اورة  هاليت ااهيلهل اك رهتو  اكهوياري  جلل اكجا ع   اكل  الحظاة اكاو  االي ات يليها
 .قاا  

 

ح ايه  " خطه  ي ه  وارهتراتيجي  تابعه  تن يهذ  -واتررة واكط وك ااارة اك رةة  –تكليف ات ان  اك ني   .2
 هه   واكتعههاوناكجا عهه  اكعربيهه  باكتنرههيق فههل  بصهه تها اكجههه  اك عنيهه  "ات ههن واكرههالم:اك ههرةة اكعربيهه 

 .ذاة اكعالق وشبكاة و نظ اة اك جت   اك انة واك نظ اة االقلي ي  واكاوكي   اتي ات اكاو 
 

ت عيهههه  اكتعههههاون  هههه   كتهههها اك  ثلهههه  -ااارة اك ههههرةة واترههههرة واكط وكهههه  –نيهههه  اكطلهههها  ههههن ات انهههه  اك  .6
واك عنيههه  بح ايههه   اكخاصههه  كال هههين اكعهههام كأل هههم اك تحهههاة اك عنيههه  بهههاكعنف اكجنرهههة فهههة اكنيايهههاة،

يهااة تهأهيلهم ك ها بعها اكنيايهاة، وو ه  ةثنهات ظهروف يهام االرهتقرار واكنيايهاة اك رهلح  وا   اكنرات
 .فة هذا اكشأنبين اكجا ع  اكعربي  و كتا   ثل  اال ين اكعام اكبرا   اك شترك  
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فهة  نهاطق  ها اكنرهات  ، تجت   ينا ت اقم اتحااث"لجنة طوارئ"تشكي  اكطلا  ن ات ان  اك ني   .7
 ةخبههههههر وةصههههههحاا اك اكههههههاو  اتي ههههههات تكههههههون ي ههههههويتها  ههههههنت، فههههههة اك نطقهههههه  اكعربيهههههه  اكنيايههههههاة

   .يلل اك رتويين اإلقلي ة واكاوكة ت اكنياياة اك رلح   اك رةة ةثنا تخصصين فة  جا  ح اياك
 

اكاو  االي ات واك جت   اكاوكل واكاو  اك انح  اكوفهات باكتيا هاتهم تجهات اكهاو  اك رت هي    ناشاة  .8
اك وجهها اكههل اكههايم  وبصهه   خاصهه  وتقههايم كهه  رههب  اكههايم اك ههاكل واالنرههانل ،كالجئههين واكنههايحين

   .واتط ا كنرات ا
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 "ميثا  مناهاة العنف اد المرأة في المنطقة العربية"وا  : الساب البند 
 : بما يلي توصى
 ."اك نطق  اكعربي  فة اك رةةك يثاق  ناه   اكعنف  ا "يام اطار اك وافق  يلل و    .0

 

يقههها اجت هههاع  ههه  اك نظ هههاة اكعربيههه   -ااارة اك هههرةة واترهههرة واكط وكههه  – اكطلههها  هههن ات انههه  اك نيههه  .2
 يثاق  ناه ه  اكعنهف  ها اك هرةة فهة اك نطقه  "م اك تحاة اك تخصص  بشأن و   و نظ اة ات 

 ."اكعربي 
 

بههأهم اك حههاور -ااارة اك ههرةة واترههرة واكط وكهه   –اكطلهها  ههن اكههاو  اتي ههات  وافههاة ات انهه  اك نيهه   .3
 . يثاق  ناه   اكعنف  ا اك رةة فل اك نطق  اكعربي  اكتة يرون ةه ي  ت  ينها ينا و  

 

 ، اك  لكههه  يم اكشهههكر ككههه   هههن ج هوريهه  اكعهههراق، ج هوريههه   صهههر اكعربيهه ، اكج هوريههه  اكتونرهههيتقهها .2
 له  اتخهاذت  هن اجهراتاة كلت ها ن  ه  اكحباكتقهارير حهو   ها تهم  اك بربي  يلل  وافاة ات ان  اك نيه 

 .اكعاك ي  ك ناه   اكعنف  ا اك رةة
 

 اإلجههههراتاة اك تخههههذة   بتقاريرههههها حههههو اك نيهههه ات انهههه  كههههم تههههواف اكتههههة اتي ههههاتاكطلههها  ههههن اكههههاو   .2
ةذار / ههارل 02 ويهها ةقصههات  فههةبههها  اك نيهه  ات انهه ورههري   وافههاة  اك ههرةة ناه هه  اكعنههف  هها ك

 . كالرترشاا بها ينا و   اإلطار اكعام كل يثاق وذكك ،2102
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 األمريكي جنوبي في مجال تعرير وتمكين المرأة -التعاون العربي:البند الثامن 
 : بما يلي توصى 

توجيها اكشهكر كهويارة شهؤون اك هرةة واكرهكان اك عر هين كلخطهر وويارة اكخارجيه  بج هوريه  بيههرو  .3
المنتنندى النندولي األول للقينناداو النسننائية فنني النندول العربيننة ودول "يلههل ارت ههاف  ةي هها  

 (.1034نيران / ابري : كي ا)" أمريكا الجنوبية
 

كآكيه  كلتعهاون بهين او  اك نطقتهين " صوة واحا كل رةة -تشاكا اكايالن با"االكتيام بتن يذ بنوا  .1
 .فة كاف   جاالة ت كين اك رةة يلل اك رتو  اكريارة واالجت اية واالقتصااي

 

يت ه ن يهاا  هن اكبهرا   " صوة واحا كل هرةة -ايالن باتشاكا اك"و   خط  ي   كتن يذ بنوا  .1
 (.1038-1035)  اكثالث رنواة اكقاا   واتنشط  تن ذ باكتعاون بين او  اك نطقتين خال

 

ااارة اك ههرةة واترههرة )بع ههوي  جا عهه  اكههاو  اكعربيهه   لجنننة استشننارية رفيعننة المسننتوىانشههات  .4
واوكهه  اككويههة، ، وويارة شههؤون اك ههرةة واكرههكان اك عر ههين كلخطههر بج هوريهه  بيههرو، (واكط وكهه 

صهوة واحها  -ايهالن باتشهاكا اك" كآكي  كلتنريق واكتقييم واك تابع  كبرا   وةنشهط  خطه  ي ه 
، وكههههذكك ك هههه ان ارههههت رار تبههههاا  اكخبههههراة واكتجههههارا وةف هههه  اك  اررههههاة بههههين او  "كل ههههرةة

 .اك نطقتين فة  جا  ق ايا اك رةة
 

كآكيه   "المنتدى الندولي للقيناداو النسنائية فني الندول العربينة ودول أمريكنا الجنوبينة"ايت هاا  .5
 .قتين وبوجا خا  كلتنريق فة اك حاف  اكاوكي اائ   كلتعاون واكتنريق بين اك نط

 

 جلهههل اكهههويرات باوكههه  اككويهههة يلهههل ترحيبهههها بارت هههاف   -توجيههها اكشهههكر كلجنههه  شهههؤون اك هههرةة .6
 "المنتدى الدولي الثاني للقياداو النسنائية فني الندول العربينة ودول أمريكنا الجنوبينة"ةي ا  

 (.1037: اككوية)
 

المشتركة حول تمكين النساا على  الفعالياوة ةي ا  حث اكاو  اتي ات يلل اك شارك  ف .7
اكطلا و ، المنطقتينالمستويين السياسي واالقتصادي لالستفادة بأفال التجارب في دول 

خال  اكعام  اكعربي  فة احا  او  اك نطق  اكل يقا ناوة اوكي   شترك  فة هذا اك جا 
1035. 
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 ال تعرير وتمكين المرأةالتعاون العربي االوروبى  في مج:البند التاس  
 :بما يلي  توصى    

اتخههاذ اإلجههراتاة اكالي هه  نحههو تعييههي  -ااارة اك ههرةة واترههرة واكط وكهه  –اكطلهها  ههن ات انهه  اك نيهه   .0
 .اك رةة جا  ت كين وح اي   فةاالوروبل  – اكعربةاكتعاون 

 

عهاون  ه  االتحهاا االوروبهل  واصهل  اكت -ااارة اك هرةة واترهرة واكط وكه  – اكطلها  هن ات انه  اك نيه  .2
فههل  "اكت كهين االقتصههااي واك شهارك  اكريارهي  كل هرةة فههة  نطقه  جنهوا اك تورهط"فهة تن يهذ برنها   

 .       رحلتا اكثاني 
 

 واصهل  اكتعههاون  هه  االتحهاا  ههن اجهه   -ااارة اك ههرةة واترهرة واكط وكهه  – اكطلها  ههن ات انه  اك نيهه  .3
تعييهههي اور " رة يهههن اك هههؤت ر االورو تورهههطل اكثاكهههث حهههو  اك تورهههط فهههة تن يهههذ اكتوصهههياة اكصهههاا

 ".اك رةة فة اك جت  
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 التعاون العربي االفريقى في مجال تعرير وتمكين المرأة: البند العاشر
 :بما يلي  توصى    

اتخههاذ اإلجههراتاة اكالي هه  نحههو تعييههي  -ااارة اك ههرةة واترههرة واكط وكهه  –اكطلهها  ههن ات انهه  اك نيهه   .0
 .االفريقل فة  جا  ت كين وح اي  اك رةة –كعربة اكتعاون ا

 

  واصههل  اكتعههاون  هه  االتحههاا االفريقههل  -ااارة اك ههرةة واترههرة واكط وكهه  - اكطلهها  ههن ات انهه  اك نيهه  .2
ايهالن "فهة اطهار تن يهذ  فهة تن يهذ بهرا   تعييهي وت كهين اك هرةة" ااارة شؤون اك رةة واكنوع االجت اية

 .   2163 تفريقيا، وةجناة اكتن ي  "2102كل رةة اكعربي  ك ا بعا ةجناة اكتن ي  : اكقاهرة
 

اتخههاذ اإلجههراتاة اكالي هه  نحههو تنظههيم  -ااارة اك ههرةة واترههرة واكط وكهه  –اكطلهها  ههن ات انهه  اك نيهه   .3
وايم اك شهروياة اكصهبيرة واك تورهط  اكت كين االقتصااي وريااة اتي ا  كل راة واكشباا " ؤت ر 

 "2163وةجنهاة اكتن يه  إلفريقيها  2102 -بعاك ا  ةجنهات اكتن يه الن اكقاهرة اي
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 التعاون العربي الصيني  في مجال تعرير وتمكين المرأة:عشر الحاديالبند 
 :بما يلي  توصى    

اكعربيهه    لتقههل اك ههرةة"ا  ي ههتقههايم اكشههكر اكههل اوكهه  اال ههاراة اكعربيهه  اك تحههاة يلههل ارت ههافتها ت .0
 ."واكصيني 

 

اتخاذ اإلجراتاة اكالي   نحو اكتنريق  -ااارة اك رةة واتررة واكط وك  – اكطلا  ن ات ان  اك ني  .2
 ."ملتقى المرأة العربية والصينية"بشأن تنظيم  االتحاا اكنرائل فل اوك  اال اراة اك تحاة   

 

باك و ههوياة  -اك ههرةة واترههرة واكط وكهه ااارة  – اكطلهها  ههن اكههاو  اتي ههات  وافههاة ات انهه  اك نيهه  .3
 ."ملتقى المرأة العربية والصينية"  ااكتة يرون ةه ي  ااراجها يلل جاو  ةي 

    

اكطلههها  هههن اكههههاو  االي هههات اه يهههه  اك شهههارك  بوفههههوا رفيعههه  اك رههههتو  فهههل  لتقههههل اك هههرةة اكعربيهههه   .2
 .واكصيني  اك قرر يقات فل اوك  اال اراة اكعربي  اك تحاة
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 "قتصادى للمرأة فى الدول العربيةتعرير التمكين اال"حول  اإلقليمية اإلستراتيجية :الثاني عشرالبند 
 :بما يلي  توصى

يلل اك رتو  االقلي ل باكتعاون    االتحاا  االقتصاايكت كين ااك وافق  يلل صياغ  برنا    .3
 .وهيئ  اال م اك تحاة كل رةة  ،االوروبل

 

باإلطار اكعام  اتي ات وافاة اكاو  -ارة اك رةة واتررة واكط وك اا –اكطلا  ن ات ان  اك ني   .1
و وافاتنا با فل اك ويا  ،و الحظتهم يليا مكو   اقتراحاته ،كلبرنا   فل اقرا فرص    كن 

 .اك حاا
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 للجنة المراة العربية( 53)رة النموعد ومكان انعقاد الدو البند الثالث عشر 
 :بما يلي  توصى
وجهواها ل اوك  اإل اراة اكعربي  اك تحاة، االتحاا اكنرائة اكعام  يلل رئارتها توجيا اكشكر اك .3

كانون  /يناير 13، فة اك ترة "نحن ا رةة واحاة"تحة ينوان  كلجن  اك رةة اكعربي ( 15)كاورة اكهكعقا ا
 .ب قر ات ان  اكعا   كجا ع  اكاو  اكعربي  1035شباط / فبراير 3 –ثانة 

 

يقا فة يلل اكجهوا اك بذوك   -ااارة اك راة واالررة واكط وك –ل اال ان  اك ني  توجيا اكشكر اك .1
 . شباط/ فة اتو   ن فبراير تيا نًا    يوم اك رةة اكعربي  كلجن  اك رةة اكعربي ( 15)وتنظيم اكاورة اكه

 

وايوة اكاو  فل االو   ن فبراير  ن ك  يام،  "االحت ا  بيوم اك راة اكعربي "اكتأكيا يلل اه ي   .1
 .ب ا تم فل هذا اكشأن اك ني و وافاة اال ان   ،يقا فعاكياة يلل اك رتو  اكوطنلاكل  اتي ات

 

برئار    لك   1036فل االو   ن فبراير (" 16)اكاورة اكه"كلجن  اك رةة اكعربي   اكقاا  يقا اكاورة  .4
 .  اكبحرين


