
 باألمم المرأة وضع للجنة 16 الـ االجتماع فعالٌات خالل مصر وفد ،رئٌس للمرأة المومً المجلس رئٌس مرسً ماٌا الدكتورة ترأست

 الجلسة - بنٌوٌورن الجاري مارس 42 - 61 من الفترة خالل تعمد التً - المتحدة لألمم واالجتماعً االلتصادي للمجلس التابعة المتحدة،

 الهدف تحمٌك ٌمكن كٌف: للجمٌع الالئك العمل وفرص والمنتجة الكاملة العمالة توفٌر" بعنوان جاءت التً المستوى، رفٌعة الوزارٌة

4212 عام بحلول للمرأة المستدامة التنمٌة أهداف من الثامن ". 

ومتابعات تمارٌر  

المدنٌة بالخدمة المخاطبٌن وغٌر للمخاطبٌن االستثنائٌة الغالء عالوة صرف لواعد ننشر  

الوزراء" على المطروح الجدٌد المرور لانون وبنود مالمح أهم ننشر.. تطبٌمها ٌتم مرة ألول جدٌدة مواد " 

وسورٌا؟ بالعراق هزٌمته بعد" داعش" ٌتوجه أٌن  

 

 

 الجنسٌن، بٌن المساواة بتحمٌك السٌاسً االلتزام وتعزٌز تأكٌد إلعادة ممتاًزا إطاًرا ٌوفر اللجنة ألعمال الوزاري الجزء أن مرسً وأكدت

 مداوالت فً المستوى الرفٌعة المشاركة لضمان مثالًٌّا منبًرا وٌتٌح بهن، الخاصة اإلنسان حموق إعمال وكذلن والفتٌات، النساء وتمكٌن

علٌها الضوء وتسلٌط اللجنة . 

 

 الخبرات لتبادل الفرصة ٌتٌح" المتغٌر العمل عالم فً للمرأة االلتصادي التمكٌن" بشأن العام هذا األولوٌة ذو الموضوع أن وأوضحت

 ٌنبغً التً والتمٌٌز المساواة عدم من ومستمرة عدٌدة ضروبًا تواجه مازالت المرأة أن مؤكدة الجٌدة، والممارسات المستفادة والدروس

عدالً  وأكثر أفضل مستمبل أجل من معالجتها . 

 

 إلنماذ ٌكفً ما ٌتماضون ال ولكن ٌعملون، الذٌن والرجال النساء من ملٌونًا 082 ٌعٌشها التً الظروف تحسٌن أٌضا ٌتعٌن أنه وأكدت

الٌوم فً دوالرٌن من أكثر كسب من والتمكن الفمر، براثن من وأسرهم أنفسهم . 

 

 تشكل وهً العالم؛ أنحاء جمٌع فً الرسمٌة العمالة بنصف تستأثر الحجم والمتوسطة الصغٌرة المؤسسات فً الوظائف أن وأضافت

 فً الرسمً االلتصاد فً التجارٌة األعمال بثلث الحرة باألعمال المشتغالت النساء وتستأثر النامٌة، الدول فً العمالة من األكبر النصٌب

 ومؤسسات الصغر بالغة مؤسسات شكل األعمال تلن أغلبٌة تتخذ الناشئة، وااللتصادات النامٌة االلتصادات وفً ، العالم أنحاء جمٌع

 المرأة لتمكٌن هامة أداة الحرة األعمال مباشرة تشكل أن وٌمكن للنمو، محدودة بإمكانات الرسمً غٌر االلتصاد فً تعمل صغٌرة

 المجتمعات ومستوى المعٌشٌة األسرة مستوى من كل على الفمر من الحد فً وٌساهم الدخل تحسٌن إلى ٌؤدي نحو على التصادٌا،

 .المحلٌة

 

 المطاع ولكن العمالة، لنمو الرئٌسً المحرن بوصفه الخاص المطاع تستهدف العمل فرص إٌجاد سٌاسات أن إلى المجلس رئٌسة وأشارت

 وتتركز أعم، بصورة والمجتمع االلتصاد من كال تفٌد التً الخدمات العام المطاع وٌوفر للوظائف، هاًما مصدًرا أٌضا ٌشكل العام

 المدفوع غٌر المنزلً وعملها الرعاٌة مجال فً المرأة عمل ٌدعم ما والرعاٌة، والتعلٌم الصحة خدمات فً العام المطاع فً العامالت

الولت نفس فً منهما وٌحد األجر . 



 

 النشاط تحفز خٌارات هنان للمرأة الالئك العمل فرص عدد لزٌادة للحكومات المتاحة السٌاسٌة الخٌارات بٌن من أنه وأوضحت

 الصحة، مجاالت فً الالئك العمل فرص إٌجاد أجل من العامة الخدمات فً واالستثمارات العاملة، الٌد على الطلب وتزٌد االلتصادي

الزراعً اإلرشاد وخدمات العامة، واإلدارة والمسنٌن، األطفال ورعاٌة والتعلٌم، . 


