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 " " العمل حصن األمان اإلقتصادي للمرأة 
  

  

  مقدمة   مقدمة   أوال : أوال : 

دورها الرائدد فدي مدمدة يادايا المدر        في إطار اهتمام منظمة العمل العربية المتزايد و

العربيددة تدداتي الدددور  الرابعددة لن نددة لددأة  لمددل المددر   العربيددة و مام ددا العديددد مدد         

القاايا التي نت ت ل  المتغيرات االيتصادية واالجتمالية التي يعيش ا لالمنا العربدي  

ومدا يحدي     باالضافة إلى التحديات التي فرض ا وضع المرا  العربية في  سةاق العمدل 

ب ددا مدد  تمييددز ولدددم ترددافن لنرددر  بددي  الرجدداد والنسدداا ب تزايددد فددي نسدد ة ال  الددة        

النسائية حيث بنغ معدد الزياد  في نس ة ال  الة النسائية مدلد العشدر سدنةات االميدر      

   لمالدة المدر   لال دا مدا تتريدز فدي الق الدات اةيتصدادية          و% .  15ما يقرب مد   

مقارندة بالرجدل ممدا    ل  جدرا  واأليردر بعددا لد  الحمايدة االجتماليدة       واأليد األيل إنتاجية 

 فرص ا في الحصةد لنى لمل الئق .  ينثر لنى

 

  ثانياً  : مبررات الندوة ثانياً  : مبررات الندوة 

انخراض نس ة مساهمة المر   في التنمية االيتصادية والتي مازالت دو  الد   انخراض نس ة مساهمة المر   في التنمية االيتصادية والتي مازالت دو  الد     --

  % م  القةى العامنة العربية .% م  القةى العامنة العربية .3030

  نا  ماصة مري ات التعني  ال امعي .نا  ماصة مري ات التعني  ال امعي .ارتراع معدالت ال  الة بي  االارتراع معدالت ال  الة بي  اال  --

االثددار السددن ية لنخصخصددة لنددى نسدد ة مشددارية المددر   فددي ميدددا  العمددل      االثددار السددن ية لنخصخصددة لنددى نسدد ة مشددارية المددر   فددي ميدددا  العمددل        --

بسدد ك ينرددة الحقددةق الحمائيددة لنمددر   وتراجددع دور الق دداع العددام ب ولدددم      بسدد ك ينرددة الحقددةق الحمائيددة لنمددر   وتراجددع دور الق دداع العددام ب ولدددم      

  ت  يق تامي  االمةمة وال رةلة  حد فروع التامينات االجتمالية .ت  يق تامي  االمةمة وال رةلة  حد فروع التامينات االجتمالية .

عادات والتقاليدد االجتماليدة فدي  لندك     عادات والتقاليدد االجتماليدة فدي  لندك     معانا  المر   بس ك التشريع حينا والمعانا  المر   بس ك التشريع حينا وال  --

  ..  االحيا  االحيا  

صددةر  المددر   فددي االلددلم والتغييددر الم نددةب لنن ددةض بدددور المددرا  فددي   صددةر  المددر   فددي االلددلم والتغييددر الم نددةب لنن ددةض بدددور المددرا  فددي     --

  الم تمع .الم تمع .
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التمييدز ولددم المسداوا  فدي     التمييدز ولددم المسداوا  فدي     األضرار التي تنحدق بااليتصداد الدةطني نتي دة     األضرار التي تنحدق بااليتصداد الدةطني نتي دة       --

وتعدددارض  لدددع مدددع معدددايير العمدددل و ثدددرف السدددن ي لندددى المنافسدددة  وتعدددارض  لدددع مدددع معدددايير العمدددل و ثدددرف السدددن ي لندددى المنافسدددة    العمدددلالعمدددل

      ..الت اريةالت ارية

  : أهداف الندوة :: أهداف الندوة :  لثًالثًاثاثا

           دراسددة من  يددة إلددداد األسددراتي يات الةطنيددة ب لتحقيددق التمرددي  األيتصدداد

لقددة  في ددا وإيتددرا   لنمددر   فددى المن قددب العربيددة و إسددتعراض نقددا  الاددع  وا  

 المناس ة .  آليات الت ةير

     التعرف لنى آليات إيتساب القدرات ال شرية المتاحة لنمر   فى الدةط  العربدي

اا فى م اد تدةفير الخددمات الصدحية  و التعنيميدة  و التدري ي  د ة و تةضدي        سة

 مدى يدر  هذف األليات لنى دل  مشارية المرا  فى النشا  األيتصاد   .

        التعرف لنى الت ارب الرائد  والناجحة فدى المن قدب العربيدة القائمدة فدى م داد

يل ةيامدة مشدرولات   دل  يدرات المرا  العربية فى الةصةد إلى مصادر التمة

 إنتاجية ومدمية صغير  فى إطار السياسات األيتصادية لندود العربي  ة .

      دراسة التشريعات الةطنية النافذ  في ال ندا  العربية و مددى اتراي دا مدع معدايير

 العمل العربية و الدولية في ما يتعنق بتحقيق التمري  االيتصاد  لنمر   .

  محاور الندوة : محاور الندوة : : : رابعًارابعًا

 / تانيث الرقر وال  الة :  ريام ودالالت .1

 / النساا المعيلت بي  الرقر والعمل اللئق .2

 / حقةق المر   لائق  مام لمن ا في ظل الخصخصة : الةايع والحنةد 3

 االجتمالية . اآلثار/ لمل المر   دامل المنزد : القيمة االيتصادية و4

 واالمية ماصة بي  النساا . / دور االللم في محاربة الرقر وال  الة5

 / الاما  االجتمالي الشامل طةق الن ا  م  براث  الرقر وال  الة . 6

  ::  أسلوب العمل في الندوةأسلوب العمل في الندوة: :   خامسًاخامسًا

لرض  وراق العمل م  ي ل م مةلة الخ راا باالضدافة إلدى العدروض    لرض  وراق العمل م  ي ل م مةلة الخ راا باالضدافة إلدى العدروض      --11

  الق رية التي تقدم لنندو  .الق رية التي تقدم لنندو  .
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ق واستخل  النتدائ   ق واستخل  النتدائ   إتاحة الررصة  مام المشاريي  لمنايشة هذف االوراإتاحة الررصة  مام المشاريي  لمنايشة هذف االورا  --22

  والمقترحات وتامين ا التةصيات الصادر  لن ا .والمقترحات وتامين ا التةصيات الصادر  لن ا .

  ::  المنفذة للندوة المنفذة للندوة : الجهات : الجهات   سادسًاسادسًا

  (  منظمة العمل العربية ) إدار  الحماية االجتمالية   --

    صندوق األم  المتحد  لنسرا   --

  

  ::  الجهات المدعوة للمشاركة الجهات المدعوة للمشاركة : :   بعًابعًاساسا

  لاةات ل نة لأة  لمل المر   العربية  لاةات ل نة لأة  لمل المر   العربية    --

  راف االنتاج الرل  في الدود العربية  راف االنتاج الرل  في الدود العربية  ممرنة  طممرنة  ط  --

  جامعة الدود العربية )الدائر  االيتصادية / الدائر  االجتمالية ( .جامعة الدود العربية )الدائر  االيتصادية / الدائر  االجتمالية ( .  --

  منظمة المر   العربية .منظمة المر   العربية .  --

  صندوق االم  المتحد  االنمائي لنمرا  ) اليةنير (  صندوق االم  المتحد  االنمائي لنمرا  ) اليةنير (    --

  االتحاد العام لغرف الت ار  والصنالة والزرالة لن لد العربية .االتحاد العام لغرف الت ار  والصنالة والزرالة لن لد العربية .  --

  ..  ات العماد العرب ات العماد العرب االتحاد الدولي لنقاباالتحاد الدولي لنقاب  --

  منظمة العمل الدولية .منظمة العمل الدولية .  --

  منظمة اةسرةا .منظمة اةسرةا .  --

  : مكان وزمان عقد الندوة :: مكان وزمان عقد الندوة :  ثامنا ثامنا 

/ يدة لية 18 – 16ب مدلد الرتدر  مد  )     جم ةرية مصر العربية تعقد الندو  فى  -

  الغردية . فندق ال ةليدا  (  2008 تمةز 
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ار إضدافة إلدى   المةاصلت منمنة م  الم دار إلدى الرنددق ومد  الرنددق إلدى الم د        -

 ترتي ات االستق اد والةداع .

 

  : الجوانب اإلدارية والمالية :: الجوانب اإلدارية والمالية :تاسعًا تاسعًا 

وتتحمددل المنظمددة   ال ةليدددا  / الغرديددة  ترددة  اةيامددة واالجتمالددات فددى فندددق     -

 ترالي  إيامة المشاريي  . 

 تذاير السرر تتحمن ا ال  ات التى يمرن ا الساد  المشاريي  . -

 

  د المشاركة :د المشاركة :: المراسالت وتأكي: المراسالت وتأكي  تاسعاتاسعا

ترسل الردود بشا  تاييد المشارية إلى منظمة العمل العربية فى مةلدد ال يت داوز                  

 لنى العنةا  التالى : 1/7/2008

 إدارة الحماية االجتماعية –** منظمة العمل العربية 

 جم ةرية مصر العربية –القاهر   814  . ب  –الديى  –ميدا  المساحة  7

 00202 - 33362719/  721/  731 هاتف :

 00202 – 337484902 فاكس :

E-mail: alo@alolabor.org 

 

 رانيا 


