
 

 

بیان صحفي 

تتعاون السوید مع ھیئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولیة لتعزیز العمالة المنتجة والعمل الالئق للنساء في مصر، واألردن، 
وفلسطین 

التاریخ: 14 شباط/فبرایر 2019   

أعـلنت الـوكـالـة الـسویـدیـة لـلتنمیة والـتعاون الـدولـي (سـیدا)، وھـي شـریـك طـویـل الـمدى لھـیئة األمـم المتحـدة لـلمرأة، عـن مـساھـمة كـبیرة بـقیمة 70 
مـلیون كـرونـة سـویـدیـة (7.64 مـلیون دوالر أمـریـكي) لـصالـح بـرنـامـج إقـلیمي حـول "تـعزیـز الـعمالـة الـمنتجة والـعمل الـالئـق لـلنساء فـي مـصر، 
واألردن، وفلسـطین."  ویـسعى الـبرنـامـج إلـى دعـم الـنساء لـالسـتفادة مـن فـرص عـمل أفـضل وضـمان أمـنھن فـي أمـاكـن الـعمل والـمساواة فـي 

الحصول على التنمیة المھنیة والحمایة االجتماعیة لألسر وتوفیر آفاق أفضل للتنمیة الذاتیة واالندماج في المجتمع.  

یـعتمد ھـذا الـبرنـامـج المشـترك بـین ھـیئة األمـم المتحـدة لـلمرأة ومـنظمة الـعمل الـدولـیة، والـذي تـبلغ مـدتـھ أربـع سـنوات، نـھج مـتكامـل یـتناول 
األسـباب الھـیكلیة لـعدم الـمساواة الـتي تـواجـھھا الـنساء فـي الـحصول عـلى الـعمل الـالئـق فـي الـبلدان المسـتھدفـة.  بـجانـب الـمؤسـسات الـوطـنیة، 
سـوف یـتناول الـبرنـامـج الـقوانـین الـتمییزیـة ویـوفـر بـیئات سـیاسـیة مـراعـیة لـمنظور الـنوع االجـتماعـي. وسـوف یـشارك الـبرنـامـج مـع الـقطاع 
الـخاص لـتعزیـز فـرص عـمل الئـقة ومـتساویـة، كـما سـیعمل بـصورة وثـیقة مـع الـمجتمع الـمدنـي لتحـدي الـصور الـنمطیة لـلنوع االجـتماعـي فـي 

المنزل وفي بیئة العمل.   

یـساھـم الـبرنـامـج المشـترك فـي اسـتراتـیجیة الـسویـد الجـدیـدة لـلتعاون اإلنـمائـي مـن أجـل الـمساواة الـعالـمیة بـین الجنسـین وحـقوق الـمرأة والـفتاة 
2018 - 2022؛ ویـتماشـى كـلًیا مـع أجـندة 2030 لـلتنمیة المسـتدامـة وتـحقیق ھـدفـي الـتنمیة المسـتدامـة رقـم 5 و 8 حـول الـمساواة بـین 
الجنسـین، والـعمل الـالئـق والـنمو االقـتصادي. یـساھـم الـبرنـامـج فـي تـنفیذ اتـفاقـیة الـقضاء عـلى جـمیع أشـكال الـتمییز ضـد الـمرأة ومـعایـیر الـعمل 
الـدولـیة، بـاإلضـافـة إلـى خـطط اسـتراتـیجیات الـتنمیة الـوطـنیة، بـما فـي ذلـك اسـتراتـیجیة الـتنمیة المسـتدامـة:  رؤیـة مـصر 2030 – األردن 

2025: رؤیة واستراتیجیة وطنیة، باإلضافة إلى أجندة السیاسات الوطنیة الفلسطینیة لألعوام 2017 - 2022. 

صـرح السـید محـمد الـناصـري الـمدیـر اإلقـلیمي لھـیئة األمـم المتحـدة لـلمرأة فـي الـدول الـعربـیة، قـائـًال:" تـساھـم الـنساء بـشكل كـبیر فـي الـتنمیة 
اإلقـتصادیـة واالجـتماعـیة لـكن یـتعرضـن لـلتمییز فـي مـساحـات الـعمل. إن تـشجیع ثـقافـة الـمساواة والـمسؤولـیة المشـتركـة بـین الـرجـال والـنساء فـي 
أعـمال الـرعـایـة الـمدفـوعـة والـغیر مـدفـوعـة األجـر ھـو أولـویـة لـلعالـم ولـلمنطقة. إن ھـیئة األمـم المتحـدة لـلمرأة وشـركـائـھا مـلتزمـون بـتحقیق 

المساواة بین الجنسین والتمكین اإلقتصادي للمرأة ألن ھذا ھو الصحیح وألنھ یساھم في النمو المستدام والمنصف. " 
  
وقـد أكـدت السـیدة إیـفا جـیبسون سـمیدبـیرج، رئـیسة وحـدة الشـرق األوسـط وشـمال افـریـقیا فـي سـیدا " تـعد الـمساواة بـین الجنسـین وتـمكین الـنساء 
شـرًطـا اسـاسـًیا لـتنفیذ خـطة عـام 2030 وتـحقیق األھـداف الـعالـمیة المسـتدامـة. لـلتعاون اإلنـمائـي الـسویـدي الـتزام طـویـل الـمدى مـن حـیُث تـعزیـز 
الـمساواة بـین الجنسـین عـلى الـصعید الـعالـمي والـتمتع الـكامـل لجـمیع حـقوق اإلنـسان مـن جـانـب الـنساء والـفتیات وظھـر ذلـك بـشكل أكـبر مـع 
اعـتماد اسـتراتـیجیتھا مـؤخـًرا الـخاصـة بـالـمساواة الـعالـمیة بـین الجنسـین وحـقوق الـنساء والـفتیات لـلفترة مـا بـین 2018-2022.  نـحن واثـقون 
أن االسـتثمار فـي ھـذا الـبرنـامـج سـیعزز ویـتبنى ظـروف عـمل آمـنھ والئـقة لـلنساء، مـما یـساھـم بـشكل أكـبر فـي تـقدم الـتمكین االقـتصادي لـلمرأة 

في المنطقة العربیة".    

"يجـمع هـذا الـبرنـامـج الـقوى املشـتركـة بـني وكـاالت األمـم املتحـدة فـي تـعزيـز املـساواة بـني الجنسـني، فـبالنسـبة ملـنظمة الـعمل الـدولـية، 
تـعزيـز املـساواة بـني الجنسـني فـي بـيئة الـعمل كـان مـحور تـركـيز عـملنا فـي املـنطقة: وفـي الـوقـت الـذي نـسعد فـية لـإلحـتفال بـمرور مـئتي 
عــام عــلى تــطلعنا إلــى املســتقبل، ســنواصــل الــعمل مــن أجــل تــلبية احــتياجــات املــرأة بــفاعــلية، بــينما تــعم الــفائــدة عــلى أصــحاب الــعمل 

والعمال واالقتصاد بوجه عام.” صرحت السيدة ربا جرادات، املديرة اإلقليمية ملنظمة العمل الدولية للدول العربية.  

عن سیدا: 

تـعتبر سـیدا ھـیئة حـكومـیة تـعمل نـیابـًة عـن الـبرلـمان الـسویـدي، بھـدف تـقلیل الـفقر فـي الـعالـم. ومـن خـالل عـملنا وبـالـتعاون مـع األخـریـن، سـنساھـم 
 .(PGU) في تنفیذ سیاسة السوید للتنمیة العالمیة



 

عن هيئة األمم املتحدة للمرأة: 

هــيئة األمــم املتحــدة لــلمرأة، هــي مــنظمة األمــم املتحــدة املــعنية بــاملــساواة بــني الجنســني وتــمكني املــرأة. والــهيئة هــي الــنصير الــعاملــي 
الرئيسي لقضايا املرأة والفتاة، حيث أنشئت بغرض التعجيل بإحراز تقدم فيما يتصل بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العاملي. 

عن منظمة العمل الدولي:  

مــنذ عــام 1919، جــمعت مــنظمة الــعمل الــدولــية الــحكومــات وأصــحاب الــعمل والــعمال مــن 187 دول أعــضاء، مــن أجــل وضــع مــعايــير 
الـعمل وتـطويـر الـسيياسـيات واسـتحداث بـرامـج تـعزز الـعمل االئـق لجـميع الـرجـال والـنساء وهـي الـوكـالـة الـثالثـية الـوحـيدة الـتابـعة لـألمـم 

املتحدة 

وللمزيد من املعلومات، يرجى التواصل من خالل: 

السيدة يلكا جيردوفيتشي كنسل،  
أخصائية البرامج والسياسة اإلقليمية  

التمكني االقتصادي للنساء 
املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم املنحدة للمرأة  

 yllka.gerdovci@unwomen.org mailto:yllka.gerdovci@unwomen.org :البريد اإلليكتروني

السيدة فريدة خان 
كبار املتخصصني  

املساواة بني الجنسني وعدم التمييز 
املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل الدولية 

 khanf@ilo.org mailto:khanf@ilo.org :البريد اإلليكتروني


