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 نيات في أفريقيا والعالن العربيلسيدات البرلوالجنة ا

 االجتواع االفتتاحي

 هحضر

 

 

لـأضاد الجغلمبهٔابد ـاْ يـغٓمٔاب ٍالعابلر العغثاْ الاظّ ا جواخلل االـززابدْ جزماب االاهعمض  -1

ْ يـغٓمٔااب ٍالعاابلر العغثااْ هظمزااي عاث ااخ سجاابلؾ الااأَر ٍالاااَعُ ٍالمجاابلؾ الممبصلااخ ـاا

جمٌَعٓااخ ، الشغطااَ  ـااْ  الـااَصامـااْ جمٌَعٓااخ الَالٓاابد زعاابٍم ساال سجلااؾ " ثبل"يؿاأ ب

 .  2010 ؿجزمجغ 28ــ  27 سالل الفزغح سن الـَصام

 ٍلض عمضد اللجوخ اجزمبعٌب ـْ سمغ سجلؾ الَالٓبد ثبلـَصام.

 الجلـخ االـززبدٔخ :  1-1

ؾ لجواخ الـاال  عئأ -اسجابلْ عجاضا العجات  / ٍلض رر اـززبح ًظا االجزماب  سان لجاع سعابلْ 

ٍالمصااابلذخ ٍالَداااضح الَطؤاااخ ثمجلاااؾ الَالٓااابد الـاااَصاهْ ثبعزجااابعى سماااضال للفغٓاااك اٍل 

الـااَصام. ٍـااْ س بثااي ـااْ جمٌَعٓااخ  الَالٓاابدعئاأؾ سجلااؾ  -اص  دبسااض سَؿااِ/الااغ ن

الزعابٍم ثأن الـأضاد  رعؼٓاؼسَاصالخ علِ ضغٍعح الـٔض العجت سن اللجوخ  ا ضاالـززبدْ 

 غٓمٔب ٍالعبلر العغثْ ٍ ظا الـعْ لزم ٔن المغيح ـْ المو مزٔن.الجغلمبهٔبد ـْ اـ

 

  لمخ رغدٔجٔخ المبًب الـٔض اسٔن عب  الغاث خ : 2-1

يلمِ الـٔض اسٔن عب  عاث خ سجبلؾ الأَر ٍالاَعُ ٍالمجبلؾ الممبصلخ ـْ اـغٓمٔب ٍالعبلر 

اللجواخ رمضاع  ٌب إلاِ يماشبع ـٔ لمخ رغدٔجٔخ العغثْ ) اؿٔ ب( سعبلْ الـٔض لٔفٔوَؽ اؿَجْ 

ًٔئااخ ـ غٓااخ الجزمااب  الـاأضاد الجغلمبهٔاابد ـااْ اـغٓمٔااب ٍالعاابلر العغثااْ لاازم ن الـاأضاد 

 لفبعلخ ـْ ر َٓغ ٍرمض  المو مزٔنالجغلمبهٔبد ـْ المو مزٔن سن المـبًمخ ا

 

 

 يعضبء اللجوخ : 0-2

 عضَاد اللجوخ ًن  مب ٓلْ :

 جلؾ الاَعُ ـْ سمل خ الجذغٓن.عضَح س –الض زَعح / ثٌٔخ جَاص الجاْ  -1

 عضَح سجلؾ المـزابعٓن ـْ الممل خ المؽغثٔخ. –الـٔضح / ل ٔفخ الؼَٓاهْ  -2

 عضَح سجلؾ الاَعُ ـْ جمٌَعٓخ الٔمن. –الـٔضح / ـبطمخ سذمض سذمض  -3

 عضَح سجلؾ الَالٓبد ثجمٌَعٓخ الـَصام. –االـٔضح / ٍصاص ٓعمَة  -4

 ئجخ عئٔؾ سجلؾ الأَر ـْ جمٌَعٓخ الؽبثَم.هب -الـٔضح / اٍثبة جَعجٔذ -5

 سمضلخ سجلؾ الَالٓبد  ثجمٌَعٓخ الـَصام. –الـٔضح/اسوخ اص  ثغ خ -6

 

 في االجتواع : حاضرينقائوة ال 1-2
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 )اؿٔ ب(سعبلْ الـٔض لٔفٔوَؽ اٍؿَجْ اسٔن عب  الغاث خ

سعبلْ الـٔض دـن سَؿِ شٔز الصبـْ اسٔن عب  سجلؾ الَالٓبد ـْ جمٌَعٓخ 

 صامالـَ

 جمٌَعٓخ الـَصام.ـْ  عضَح سجلؾ الَالٓبد –الـٔضح / ؿعضٓخ سالح 

 جمٌَعٓخ الـَصام. ـْعضَح سجلؾ الَالٓبد  –الـٔضح /ًبجغ عَض الـٔض ادمض 

 سجلؾ الاَعُ ـْ سمل خ الجذغٓن.–الـٔض / آَة علْ طغٓؿ 

 اطبع ـْ سجلؾ المـزابعٓن ـْ سمل خ المؽغة. –األهـخ/ ؼؼالم  ضاع 

 سجلؾ الأَر ـْ الؽبثَم. -/ ثٔبرغٓؾ هبرَرَسٔي الـٔضح 

 االسبهخ العبسخ للغاث خ.  -الـٔض / اهَع الاعٔجْ 

 األسبهخ العبسخ للغاث خ. –الـٔض / عضَام عبسغ 

 االسبهخ العبسخ للغاث خ. –الـٔض / جبم ثَل عٍٓوؽٔؽب 

 األسبهخ العبسخ للغاث خ.  –األهـخ /  عدبة اؿذبق صعٍٓش 

 سجلؾ الَالٓبد ـْ جمٌَعٓخ الـَصام – ادمض عجض المبصعبة األهـخ /  عد

 رعٔٔن عئٔـخ للجوخ : 0-3

 هبش خ اجزمبعٔخ , ٍٍ، ؿٔضح يعمبل سعغٍـخ ٍالـٔضح ٍصاص ٓعمَة ، ساغعخ لبهَهٔخ ، 

ثبالجمااب  عئٔـااخ لٌااظى  رعٔٔوٌاابؿاأضح طاد س بهااخ سغسَلااخ ساان جمٌَعٓااخ الـااَصام راار 

 اللجوخ. 

 

 

 

 لجوخ سضح العضَٓخ ـْ ال 1-3
 

رر رذضٓضًب االسٔن العب  للغاث خ ثبم عضَٓخ اللجوخ  –لٔفٔوَؽ اؿَجْ / يعلن ؿعبصح الـٔض 

الٍلِ للجوخ. ٍٓم ن اعبصح اهزشبة العضَاد سب لر روزاي ـزاغح اهزشابة ثعبسٔن سالل الجلـخ ا

 اٍ رعٔٔن العضَح ـْ سجلـٌب المَلغ.

 

 - لمبد عؤٍؿبء الَـَص : 0-4

لااغؾ لاسزوبهٌاب العمٔاك لعضاَاد اللجواخ  االؿزٌاللْ عانس بثٌب  عجغد عئٔـخ اللجوخ ـْ

ٍل عئٔـااخ للجوااخ سااالل اجزمااب  الـاأضاد راار سوذوٌااب ساان سااالل رعٔٔوٌااب  اا ال جٔااغ الااظّ 

ٍٍعضد ثبم رجظل لصابعُ جٌاضًب سان اجاع الـاعْ  بهٔبد ـْ اـغٓمٔب ٍالعبلر العغثْ،الجغلم

 لزذمٔك اًضاؾ الغاث خ.

 

لجوخ سن العضَاد صعمٌب لزذمع ًاظى المـائَلٔخ الجـأمخ الزاْ رمال ٍطلجذ الـٔضح عئٔـخ ال

 علِ عبرك اللجوخ. 

 

ن اسزواابهٌن لغاث ااخ سجاابلؾ لجوااخ ثااضٍعًن س بثاابد عجااغم ساللٌااب عااٍيلمااذ عضااَاد ال

لجوخ  لعمض اجزمب الأَر ٍ الاَعُ ٍالمجبلؾ الممبصلخ ـْ اـغٓمٔب ٍالعبلر العغثْ ) اؿٔ ب( 

اـغٓمٔاب ٍالعابلر العغثاْ الزاْ ؿازعمع ثبعزجبعًاب ًٔئاخ ـ غٓاخ رعواِ  الـٔضاد الجغلمبهٔبد ـاْ

ثبجزمب  الـٔضاد الجغلمبهٔبد ـْ اـغٓمٔب ٍالعبلر العغثْ. ٍا اض ثا م الؽاغض سان اهاابء ًاظى 

 ـْ الزومٔخ الَطؤخ.  ؿٌب اللجوخ ٓزمضع ـْ رعؼٓؼ رم ٔن المغيح ـْ المو مزٔن ٍرَعٔزٌن لال
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   ع األول للسيدات البرلوانيات في افريقيا والعالن العربيهراجعة تقرير االجتوا  0-5

 ،هٔاابد ـااْ اـغٓمٔااب ٍالعاابلر العغثاااْسغاجعااخ رمغٓااغ االجزمااب  األٍل للـااأضاد الجغلمبثعااض 

 ماب رار الغاعًاب ـاْ ٓازر عغضاٌب علاِ االجزماب  المابص   العضَاد عضص سن الوزبئج الزغدذ

 ماب  جع الجغلمبهبد ٍالذ َسابد ـاْ المو مزأناالجزمب  االٍل ٍل ن لر ٓزر روفٔظا  بسال سن ل

  -ٓلْ :

 

ٓوجؽْ علِ الجغلمبهبد ـْ اـغٓمٔب ٍالعبلر العغثْ ؿن لَاهٔن للمـبٍاح ٓاجن الجوـأن  -1

سااالل رشصاأة دصااخ سمااضاعًب ساان راااجل سـاابًمخ المااغاح ـااْ العملٔااخ الـٔبؿاأخ 

 ثوبًء علِ رَصٔخ األسر المزذضح .سن الموبصت المٔبصٓخ  % 30

 

 

ٓجاابص يلٔااخ لزوفٔااظ  ااع الجغٍرَ ااَالد إلااِ الذ َساابد العغثٔااخ ٍاألـغٓمٔااخ ْ عٓوجؽاا -2

المزعلمااخ ثبلمـاابٍاح ثاأن الجوـاأن المصاابصق علٌٔااب ساان لجااع صٍل عضٓااضح بد ٍاالرفبلٔاا

ٍصاأبؼخ الـٔبؿاابد الزااْ رـاامخ للمااغاح ثبلذصااَل علااِ رـاأٌالد  ثصااَعح ـغصٓااخ

 ل ال الجوـٔن.سزـبٍٓخ المغٍض ٍسلك ـغص عمع سزـبٍٓخ ٍاع بء دَاـؼ 

 

ٓوجؽْ علِ الجغلمبهبد ؿن لَاهٔن ٍراغٓعبد للازشلة سان  اع الماَعٍس الزملٔاضّ  -3

ٍاالعغاؾ ٍالمَاهٔن الزْ رمول الوـبء سن الذصَل علِ المٔاغاس ٍالذصاَل علاِ 

 ل عخ اعض ثضٍاـل الزصبصٓخ.

 

ٓوجؽْ علِ الضٍل رَـٔغ الشضسبد الصذٔخ المجبهٔاخ للوـابء الذَاساع ٍاألطفابل صٍم  -4

سضابعفخ جٌَصًاب لم بـذاخ ساغض هماة ٍ الشبسـخ ـْ الاضٍل العغثٔاخ ٍاألـغٓمٔاخ 

 . ٍ ؼٔغى سن االسغاض الَثبئٔخالموبعخ االٓضػ 

 

ٓوجؽْ علِ جمٔل الذ َسبد ـاْ اـغٓمٔاب ٍالعابلر العغثاْ ؿان رااغٓعبد رعماع علاِ  -5

رـٌٔع ٍراجٔل رعلٔر الفزبح سن يجع اعضاصًن لزذمع سـئَلٔبد  جغُ ـاْ الم ابعٔن 

 . الشبص ٍالعب  علِ سـزَُ الَطن

 

ـْ يـغٓمٔب ٍالعبلر العغثْ ػٓابصح سـازَُ الاافبـٔخ ٍالمـابءلخ علِ الذ َسبد ٓوجؽْ  -6

ٍرااجٔل الوـابء  سن اجع رشفٔؿ الوؼاعبد ٍالصاغاعبد الـٔبؿأخـْ شؤٍم الذ ر 

 .علِ المابع خ ـْ العملٔخ الـٔبؿٔخ

 

الؿازعبهخ ثجاغاسج سان اجاع الزَعٔاخ علِ الـٔضاد الجغلمبهٔبد ـْ المو مزأن آوجؽْ  -7

الزْ رعٔاك ر اَع الزمبلٔاض ٍ اظا خٍالضٓؤ خالضمبـٔلممبعؿبد المَاطؤن ثبلزبصٔغ الـلجْ 

 المغاح. 

 

 

  ـاْ اـغٓمٔاب 2011ـٔمب ٓشة س بم اهعمبص االجزمب  المبص  للـٔضاد الجغلمبهٔبد للعاب   0-6

 ٍالعبلر العغثْ :
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 لْ :روبلاذ عضَاد اللجوخ ٍلغعم سب ٓ

االسبهخ العبسخ للغاث خ الزَاصع سل الضٍل االعضبء لزَـٔغ س بم الهعمبص  علِ ٓوجؽْ .1

   . 2011اجزمب  الـٔضاد الجغلمبهٔبد ـْ اـغٓمٔب ٍالعبلر العغثْ للعب  

عئاأؾ اللجوااخ ٍ ااظا عضاااَاد اللجوااخ ساان سجلااؾ الَالٓااابد ـااْ الـااَصام ؿاااَؾ  .2

 االجزمب  المبص  ـْ الـَصام.ٓزَاصلن سل سجلـٌن المَلغ لجذش اس بهٔخ عمض  

ٍٓوجؽْ علِ العضَاد ـْ اللجوخ سوبلاخ سل سجلـٌن المَلغح اس بهٔخ راَـٔغ س ابم  .3

 لالجزمب  المبص  للجوخ.

ٍرذاضس االساأن العااب  للغاث ااخ ثاابم سـاائَلٔخ الجلاض المضاأؿ لٌااظى الفعبلٔااخ راازلشة ـااْ  0-7

 الزبلْ :

   رَـٔغ س بم الهعمبص االجزمب 

 السؤااخ للَـااَص المااابع خ ـااْ س اابم اهعماابص المااؤرمغ ٍاسااب ن رااَـٔغ الذمبٓااخ ا

 االلبسخ.

 .رذضٓض الفوبصق اللبسخ الفوبصق ٍالزوـٔك لذجغ الؽغؾ 

 .رـٌٔع عملٔخ اصضاع ربشٔغاد صسَل للَـَص المابع خ 

  رَـٔغ ٍؿبئع االهزمبل سن الم بع إلِ الفوبصق للَـَص المابع خ ٍعمت اهزٌبء

 لم بع.االجزمب  سن الفوبصق إلِ ا

  ساااالل ـزاااغح الااابسزٌر ـاااْ الجلاااض راااَـٔغ ساااَرفٔن سغاؿااأر لمـااابعضح الَـاااَص

 المضٔؿ.

 

رذماع ر ابلٔؿ االلبساخ ـاْ ثبم الجلاض المضأؿ ال ٓوجؽاْ علٔاي ي ض االسٔن العب  للغاث خ  1-7

 الفوبصق ٍال رظا غ الـفغ للَـَص. 

 

 سَعض االجزمب  المبص  : 0-8

جزمااب  الماابص  للـاأضاد الجغلمبهٔاابد ـااْ اـغٓمٔااب الزغدااذ عضااَاد اللجوااخ ثاابم ٓاازر عمااض اال

  . 2011  ـْ هَـمجغ 2011ٍالعبلر العغثْ للعب  

 المٔؼاهٔخ الزمضٓغٓخ الجزمب  الـٔضاد الجغلمبهٔبد ـْ اـغٓمٔب ٍالعبلر العغثْ : 1-8

ٍجٌااذ اللجوااخ ثبعااضاص ساااغٍ  سٔؼاهٔااخ الجزمااب  الـاأضاد الجغلمبهٔاابد ـااْ اـغٓمٔااب ٍالعاابلر 

  . ٍرماذ المَاـماخ علاِ ام ٓازر رضامٔن المٔؼاهٔاخ لمٔؼاهٔاخ 2011المؼسل عمضى ـْ  العغثْ

  ٍٓازر عغضاٌب لمجلاؾ الغاث اخ ساالل اجزمبعاي ـاْ صٓـامجغ 2011الغاث خ الـوَٓخ للعاب  

2010.   

 

 

 

 االجزمب  المبص  للجوخ : 0-9

سضٓوخ لٔجغـٔاع ـاْ  ثعض سوبلاخ المَضَ  الغد اللجوخ ثبم ٓزر عمض االجزمب  المبص  للجوخ ـْ

   سالل ـزغح اهعمبص سؤرمغ ٍسجلؾ الغاث خ. 2010جمٌَعٓخ الؽبثَم سالل شٌغ صٓـمجغ 

 

ٍرر ر لٔؿ االسٔن العب  للغاث خ ثبثالغ المجابلؾ االعضابء ـاْ الغاث اخ لزضامٔن عضاَاد 

اللجوخ ـْ الَـاَص الماابع خ سان المجابلؾ االعضابء ـاْ اجزماب  الؽابثَم المؼسال عماضى ـاْ 

   .2010جغ صٓـم
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اعضاص ساغٍ  يلٔاخ روفٔاظ رَصأبد اجزماب  الـأضاد الجغلمبهٔابد ـاْ اـغٓمٔاب ٍالعابلر  0-10

 العغثْ: 

ثعض الموبلاخ الغ االجزمب  ث م يلٔخ روفٔظ رَصٔبد اجزماب  الـأضاد الجغلمبهٔابد ـاْ اـغٓمٔاب 

اهعماابصى ـااْ ٍالعاابلر العغثااْ ٓجاات يم ٓاازر اعااضاصًب سااالل االجزمااب  الماابص  للجوااخ المؼساال 

  . 2010جمٌَعٓخ الؽبثَم علِ ًبسش سؤرمغ ٍاجزمب  سجلؾ الغاث خ للعب  

 

 عؿبلخ ش غ ٍرمضٓغ : 0-11

  لمااخ شاا غسجلااؾ الاااَعُ ـااْ سمل ااخ الجذااغٓن عضااَح  –يلمااذ الااض زَعح / ثٌٔااي الجاااْ 

عجغد ساللي عن االسزوبم العمٔك لمجلؾ الَالٓبد ثجمٌَعٓخ الـاَصام الاامٔك الساظ ػساب  

جاابصعح ثبؿزضاابـخ االجزمااب  الزبؿٔـااْ للجوااخ الـاأضاد الجغلمبهٔاابد ـااْ اـغٓمٔااب ٍالعاابلر الم

 العغثْ. 

 

ٍعجغد آضب عن الزٌبهْ الذبعح للـٔضح / ٍصاص ٓعماَة لزعٔٔوٌاب عئٔـاخ للجواخ ٍا اضد علاِ 

 ضغٍعح ام رجمِ عضَاد ًظى اللجوخ اللَارْ شبع ن ـْ االجزمب  علِ رَاصع سـزمغ. 

 

عح ثٌٔي ثضٍعًب ثبم رجلػ ػسٔالرٌب الجغلمبهٔبد ـْ سجلؾ الاَعُ الجذغٓواْ ٍٍعضد الض زَ

 ارشظًب سالل ًظى اللمبء الوبجخ.رر مغعاد الزْ ثبل

 

صعمٌاان لغؿاابلخ الااا غ ساان المؽااغة ٍالؽاابثَم عاان  بدٍعجااغد  ااظلع العضااَاد المااابع 

اللجوخ ـْ  ٍا ضم ثبهٌن ؿٔجظلن لصبعُ جٌضًن لضمبم هجبح، لض زَعح ثٌٔخ المَجٌخ سن ا

 الغٓبصح ثاؤٍم الـٔضاد الجغلمبهٔبد ـْ اـغٓمٔب ٍالعبلر العغثْ.

 

 سزب  االجزمب  : 12.0

  الـابعخ الضبهٔاخ ثعاض 2010ؿاجزمجغ  28رر اهٌبء اعمبل االجزماب  ـاْ ٓاَ  الضالصابء المَاـاك 

غح الظٌغ  ثبالجمب  علِ اسع االلزمبء ـاْ سضٓواخ لٔجغـٔاع  ـاْ جمٌَعٓاخ الؽابثَم ساالل الفزا

   .2010صٓـمجغ  3-2سن 
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