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 تقديم :   

 

ً لحياة أفضل من الظواهر  يعتبر تنقل االشخاص عبر الحدود والدول سعيا
ددت االسباب والدوافع للهجرة فقد ظلت الطبيعية منذ الحضارات القديمة ، ومهما تع

فال احد ، عملية الهجرة تلعب دوراً فاعالً في عملية التنمية لمدة عقود طويلة 
مساهمة هذه الفئة من العمال الوافدين بشكل ملحوظ على يستطيع ان ينكر  

االقتصاد الوطني للدول المصدرة والمستقبلة لها ، اضافة إلى اكتساب ونقل 
، الخبرة والمعرفة . إال أن الوضع بالنسبة للنساء المهاجرات قد يختلف المهارات و

ً واالكثر عرضة لالستغالل  حيث تم تسجيل العديد  فالمرأة العاملة هي االقل حظا
لحقوقهن االنسانية والعمالية التي يتعرضن لها خالل من حاالت االساءة واالنتهاك 
ً للعمل يبدأ بقد ما أن جميع مراحل الهجرة ، حيث  والرزق هجرة قانونية سعيا

، ففي اطار لبعض العامالت المهاجرات يتحول النتهاكات صارخة لحقوق االنسان 
الظروف السياسية والصراعات المسلحة التي تشهدها بعض الدول العربية أدى 
الشعور بعدم االمان إلى لجوء العديد من األسر العربية إلى الهجرة والتي تكون في 

جرة غير شرعية مما يجعل المهاجرين هدفا لالستغالل ويجبرون على معظمها ه
ً امام  قبول أي نوع من العمل وتحت أي اوضاع معيشية مما يفتح الباب واسعا

 االتجار بهم .  

تتم تحت غطاء حماية قانونية منظمة  وإذا كانت الهجرة في بعض االحيان
والضمان االجتماعي  االقامةالحصول على فرصة عمل و خاصة فيما يتعلق ب

زال ما تنظمه القوانين الدولية واالتفاقيات الثنائية ، اال ان هذا الغطاء ماموغير ذلك 
وحتى وإن وجد فان تطبيقه يبقى رهيناً باالرادة  غائباً في كثير من االحيان االخرى

السياسية لالطراف المعنية . لذلك تعد هجرة المرأة في ظل هشاشة االطار القانوني 
تجعل شار الفقر واالمية بين النساء ، المنظم للهجرة داخل المنطقة العربية وانت
 . المرأة معرضة لالستغالل وضياع الحقوق 

كما أن تقلص أو انعدام وجود االستقاللية االقتصادية ومن ثم االجتماعية للمرأة 
يؤثر على ما  وتأهلها لدخول سوق العملفي بلدان االستقبال إضافة إلى عدم قدرتها 

 اندماجها بشكل كامل في مجتمعاتها الجديدة . 

لذلك فالدول العربية مدعوة إلى بذل كافة الجهود والتنسيق مع كافة الهيئات   
العاملة المعنية من أجل توحيد الرؤى والتوجهات الرساء أسس حماية فعلية للمرأة 

ً واج تماعياً ومحاربة العربية وخاصة منها المهاجرة وتدعيم مكانتها اقتصاديا
 مظاهر التمييز ضدها . 
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ارتات المنظمة عقد هذه الندوة بمشاركة الجهات المعنية بقضايا  من هنا
لمناقشة كافة كذلك ممثلي أطراف االنتاج والمنظمات النسائية العربية  الهجرة 

 االشكاليات المرتبطة بموضوع  المرأة العربية العاملة وقضايا الهجرة . 

 

 :   ندوة الأهداف  

  هجوورة الموورأة العربيووة داخوول وخووار  الوقوووف علووى حجووم وأسووباب ظوواهرة

 المنطقة العربية . 

  لووودول ق العمووول اسووووأالمهووواجرة فوووي العربيوووة الوقووووف علوووى وضوووع المووورأة

 االستقبال. 

  خاصوة النسوائية العربيوة ولهجرة العمالة  االطار القانوني المنظمالتعرف على

 المستجدات . وفقا للظروف و هوكيفية تطوير

 وضوواع االقتصووادية واالجتماعيووة لالجئووات ضووحايا مناقشووة كيفيووة تحسووين األ

 الحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية . 

  فوي  للمورأة العربيوة االدما  القوانوني واالجتمواعي واالقتصوادي دراسة آليات

 بلدان المهجر . 

 اقليمية بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة النسائية بشوكل  خلق شبكة تعاون

 . اص لتنظيم وحماية المرأة العاملة خالل عملية الهجرة خ

 :   الندوة محاور  

 

  هجرة المرأة العربية العاملة : أسبابها وآثارها االقتصادية واالجتماعية.  .1

 وآثارها . الدمج االجتماعي للمرأة العربية المهاجرة : آلياتها  .2

  وواجبات المرأة العربية المهاجرة.دور االعالم في نشر الوعي بحقوق  .3

 . بلدان االستقبال في  المرأة العربية شروط وظروف عمل  .4

الحروب  للمرأة العربية العاملة خاللاألوضاع االقتصادية واالجتماعية  .5

 والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية . 
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في حماية حقوق العمال العرب المهاجرين ربية الع العمل تشريعاتدور  .6

 خاصة النساء . 

في حماية حقوق أصحاب ومنظمات المجتمع المدني  طرفي االنتا دور  .7

 العمل والعمال العرب بالمهجر . 

دور ادارات العمل في حماية حقوق العمال العرب المهاجرين خاصة  .8

 النساء . 

النساء والمهاجرة العربية ة العمالدور منظمة العمل العربية في حماية  .9

 .  على وجه الخصوص

 

 : الجهات المدعوة للمشاركة 

 وزارات العمل في الدول العربية .  -

 منظمات أصحاب األعمال في الدول العربية . -

 منظمات العمال في الدول العربية  .  -

 عضوات لجنة شئون عمل المراة العربية .  -

 والزراعة للبالد العربية .االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  -

 االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب . -

 .المرأة األمانة العامة لجامعة الدول العربية /إدارة  -

 منظمة الهجرة الدولية .  -

 منظمة العمل الدولية. -

 هيئة االمم المتحدة للمرأة .  -

 برنامج الخليج العربي للتنمية ) أجفند (  -

 .  ائيبرنامج األمم المتحدة اإلنم -

 االسكوا  -



5 

 

 :  الجوانب اإلدارية والمالية  -

الروشوة (  –تعقد الندوة في بيروت بالجمهورية اللبنانية ) فندق راموادا بوالزا  -

   6112فبراير  11 – 9خالل الفترة 

الجهوات منظمة العمل العربية نفقات اقامة المشواركين علوى أن تتحمول تتحمل  -

 المشاركة نفقات سفر ممثليها .

 ال والتوديع من المطار وإلى الفندق ، ومن الفندق إلى المطار مؤمنه .االستقب -

 

 تأشيرة الدخول  

يرجوووى الحصوووول علوووى تأشووويرة الووودخول للمشووواركين مووون الووودول التوووى يحتوووا   -

وفى حالة وجوود أيوة صوعوبة  الجمهورية اللبنانية مواطنيها لتأشيرة دخول إلى 

انعقوواد النوودوة بوقووت كوواف يرجووى مخاطبووة منظمووة العموول العربيووة قبوول موعوود 

 .  بنانية الل لحصول على تأشيرة الدخول لألراضىل

 المراسالت وتأكيد المشاركة :

لعمووول العربيوووة فوووى موعووود ترسووول الوووردود بشوووأن تأكيووود المشووواركة إلوووى منظموووة ا

 على العنوان التالى :   6/6/6112يتجاوز ال

 ** منظمة العمل العربية :

 جمهورية مصر العربية –القاهرة  418. ب  ص –الدقى  –ميدان المساحة  7

 11616 – 33326719/  761/  731هاتف : 

 11611111841227محمول : 

 11616 – 37848916فاكس : 

 hamdy@alolabor.orgmail: -E 

rania@alolabor.org   
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