
 شؤون املرأة والطفولةجلنة تقرير 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 أصحاب املعايل والسعادة،،،
 سيادة رئيس االحتاد الربملاين العريب،،،

 أيها السادة والسيدات،،،
 

 :شؤون املرأة والطفولةجلنة يشرفين أن اعرض عليكم تقرير 
 
 

   االثنتتنيتت        صتترمتت      رة شتت الستتةةعةالستتة ة  يف شؤؤؤون املؤؤرأة والطفولؤؤةجلنتتة اجتمعتت  
الشتع  الملاةييتة اض ضتة  يف  حيث  قدت اجتمةع حضره ممثلت  . 2017/مةرس -آذار/ 02ال اقع يف 

 :االحتةد الملاةين العريب يف البلدان اآلتية 
 .ااملكة اضرديية اهلةمشية -1
 .دولة اإلمةرات العرةية ااتحدة -0
 .مملكة البحري  -3
 .اجلمه رية الت يسية -4
 .جلمه رية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةا -5
 .ااملكة العرةية السع دية -6
 .مجه رية الس دان -7
 .مجه رية العراق -8
 .سلطنة  مةن -9

 .دولة فلسطن -12
 .دولة قطر -11
 .دولة الك ي  -10
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 اجلمه رية اللبنةيية -13
 .مجه رية مصر العرةية -14
 .ااملكة ااغرةية -15
 .اجلمه رية اليمنية -16

 
              اإلمةرتيتة ممثل الشعبة الملاةييتة - مة  بد هلل الشراةنانسعةدة السيدة  ةداية مت ايتخةب

          اضردييتتتتتة  ممثتتتتل الشتتتتتعبة الملاةييتتتتة –    الستتتتيدة  ليتتتتتة  ةتتتت  اليتتتتتلوستتتتتعةدة    رئيستتتتةج لل،نتتتتة    -
 .مقرراج  -
 

 :وااتضم  البن د التةلية ااؤمترةعد ذلك  قرت الل،نة جدول اض مةل احملةل إليهة م  
الذي ايعقد  جلنة اار ة والطف لة الل،نة التحضريية اانبثقة    اجتمةع تقرير -1

 0216/  سبتممل – يل ل / 26القةارة  يف 
  .ااؤمتر الملاةين العريب اخلةص ح ل تفعيل دور اار ة العرةية -0
 . مةيست،د م    مةل -3

 
 
 

داول اآلرا  حتتت ل مجيتتتع البنتتت د اادرجتتتة يف جتتتدول اض متتتةل وتتتت مبنةقشتتتةقةمتتت  الل،نتتتة   
 :مضم هنة   وقد خلص  الل،نة إىل الت صيةت التةلية

 
 :املتضمنة شؤون املرأة والطفولة جلنةخطة عمل املوافقة على  –اوالً 

وضتتع آليتتة ت اصتتل ةتتن االحتتتةد الملاتتةين العتتريب واانامتتةت الدوليتتة واهليةتتةت الملاةييتتة ااعنيتتة  .1
 ات وااتتؤمترات التتق تعقتتد يف إطتتةر االحتتتةد الملاتتةين الستتيمة يف اللقتتة.ةشتتؤون ااتتر ة والطفتتل 

 .اإلفريقي  -الدويل  واإلفريقي  واإلسالمي  وكذلك يف مؤمترات التعةون الملاةين العريب 
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تنايم يدوات ةراةيية للنسة  الملاةييةت  وإقةمة ح ار للملاةييةت العرةيةت متع الملاةييتةت  .0
 .م  خمتلف قةرات العةمل

 لى مشةركة الملاةييةت العرةيتةت يف ال فت د الملاةييتة العرةيتة ااشتةركة يف ااتؤمترات التأكيد  .3
 .اإلقليمية والدولية 

تزويتتتد اضمةيتتتة العةمتتتة لالحتتتتةد علتشتتتريعةت العرةيتتتة يف  تتتةل ااتتتر ة والطف لتتتة لنشتتتراة  لتتتى  .4
 . لالحتةد اإللكرتويناا قع 

 :د  ة الشع  الملاةيية للعمل  لى   .5
مجيتتتع التتتتداةري اانةستتتبة للقضتتتة   لتتتى ااستتتةس مببتتتد  العدالتتتة وااليصتتتة   اختتتتةذ  .  

 .وتكةفؤ الفرص ةن اار ة والرجل
 .م  كرامة اار ةإىل االيتقةص حار كل مةيؤدي  .ب 
شراكهة يف رسم السيةستةت إو فعةليتهة  فرض احلمةية القةي يية للمر ة  وضمةن  .ج 

 .ال طنية لتحقيق تنمية مستدامة
لتقتتتتد    خالقيتتتتة   وثقةفيتتتتة  واجتمة يتتتتة منةستتتتبة و  روحيتتتتة و إجيتتتتةد ةيةتتتتة و تتتتر  .د 

 .اةشخصية اار ة وتط ر 
مبتتة ظفتتا كرامتهتتة   يف اجملتمتتع اإلجيتتةيبالصتت رة الصتتحيحة للمتتر ة ودوراتتة  تقتتدم .ه 

 .واانةاج التعلميمة اضجهزة اإل المية مل 
 .د م اار ة الريفية والبدوية .و 
 .العنف ضد اار ة  ي اعمكةفحة  .ز 

ختتتالل يف قريتتتر ستتتن ي شتتتةمل  متتتة  متتتؤمتر االحتتتتةد  تعتتترض فيتتت  من،تتتزات الل،نتتتة  تقتتتدم ت .6
 .العة   وكذلك ةرا هة وخطتهة ااستقبلية إلجيةد الد م الكةيف إلجنةزاة

 .حمددة اسةمهة جلنة اار ة والطف لة يف منامة اار ة العرةية آليةوضع    .7
إيشتتتة  صتتتفحة خةصتتتة ةل،نتتتة ااتتتر ة والطف لتتتة  لتتتى اا قتتتع اإللكتتترتوين لالحتتتتةد الملاتتتةين    .8

وذلتتك  لتمكتتن الملاةييتتتةت العرةيتتةت متت  الت اصتتتل والتخةطتت  وتبتتةدل اخلتتتملات . العتتريب
 .والت،ةرب  والتعريف ةقضةاي اار ة ومبةدرات االحتةد يف سبيل النه ض هبة 

 .شؤون اار ة والطف لةوضع الئحة تنايمية لعمل جلنة  .9
 .مطةلبة الشع  الملاةيية العرةية ةتشكيل جلةن خةصة ةشؤون اار ة والطف لة  .12
وتبتتةدل اخلتتملات ةتتن الملاةييتتةت العرةيتتةت  التتتدري حتتثا الشتتع  الملاةييتتة  لتتى ضتترورة  .11

 .والنةشطةت يف مؤسسةت اجملتمع اادين
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تقتةرير حت ل  وإ تدادي ااتمةمتةج خةصتةج  إيال  اار ة الفلسطينية حت  االحتتالل االسترائيل .10
 .تعةيي  م  ايتهةكةت حلق قهة  ود مهة لتمكينهة م  الصم د مة
 .مكةفحة تسرب اضطفةل م  التعليم .13
 . ةمة( 18)مكةفحة  مل الطفةل دون س   .14
 .العمل  لى مسة دة اضطفةل ااع قن .15

م  خالل . يف الملاةانت العرةية إ داد دراسة إحصةئية تتنةول واقع اار ة العمل  لى - 13      

   (مرفق من ذج االستمةرة) إرسةل االستمةرة

 استمارة املعلومات اخلاصة بتمثيل النساء يف اجملالس الربملانية العربية

 .ت اسم الملاةن 1
 . ت سنة أتسيس  0
 . ت  دد اض ضة  3
 .ت  دد النسة  الملاةييةت يف اجمللس 4
 (.لغةايت إحصةئية)ةييةت اض ضة  ت مت سط    مةر الملا 5
 .ت االختصةصةت ااهنية للملاةييةت قبل العض ية يف الملاةن 6
رئيس ةراةن  انئ  رئيس   من سر  رئيس جلنة  مقرار : ت ااسؤولية الق تتقلداة النسة  7

 اخل.. جلنة
 .ت االيتمة  احلزيب  و النقةيب للنسة  الملاةييةت 8
ة  الملاةييةت يف  ض ية ال ف د الق يشكلهة الملاةن حلض ر ااؤمترات ت ال تشةرك النس 9

 ؟مة يسبة اذا التمثيل إن وجدتو  ؟اإلقليمية والدولية
 ؟ت ال تشةرك الملاةييةت يف وف د الزايرات الثنةئية الق يق   هبة الملاةن  ويسبة التمثيل 12
و للم،م  ة العرةية يف اهليةةت الملاةيية ت  دد النسة  الملاةييةت اامثالت للملاةن   11

 .اإلقليمية والدولية
نصت دساتري عّدة دول على املساواة بني النساء والرجال يف احلقوق : مالحظة 
 .والواجبات



 5 

المؤتمر البرلماني العربي الخاص حول تفعيل دور المرأة املوافقة على  –اثنياً 
 :العربية

 :حتديد الزمان واملكان .أ 
االتصةالت الالزمتة متع الشتع  الملاةييتة اض ضتة   إبجرا مةية العةمة لالحتةد تكليف اض

 .يف الل،نة التحضريية ح ل إمكةيية استضةفة ااؤمتر 
 :مشروع جدول األعمال .ب 

 :اا افقة  لى مشروع جدول   مةل ااؤمتر   والذي تضم 

 .دور املرأة العربية يف دعم القضااي العربية املصريية .1

 .للعملية التشريعية، والرقابية العربياتملانيات رؤية الرب  .2

 .حتت االحتالل رازحةمعاانة املرأة العربية املهاجرة والنازحة وال .3

 .ما يستجد من أعمال .4

 
 

 ال اقتتتتتتتع يف االثنتتتتتتتن  يتتتتتتت   متتتتتتت    التةستتتتتتتعة  شتتتتتتترة واختتمتتتتتتت  الل،نتتتتتتتة   مةهلتتتتتتتة يف الستتتتتتتة ة 
 .0217مةرس / آذار  02 02/23/0217
 

 .كرم ااصةدقة  لى اذا التقريرال ااؤمترويرج  
 

 
 الرئيس املقرر

 ان مة  بد هلل الشراةن      لية  ة  اليل
 

 
 


