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 الندوة القومية حول 

 العربية العاملة والهجرة " المرأة"

 :م ــديـقـأوالً : ت

أدى الشعور ، في اطار الظروف السياسية والصراعات التي تشهدها بعض الدول العربية 

بعدم االمان إلى لجوء العديد من األسر العربية إلى الهجرة والتي تكون في معظمها هجرة غير 

ن على قبول أي نوع من العمل وتحت أي شرعية مما يجعل المهاجرين هدفا لالستغالل ويجبرو

وإذا كانت الهجرة في بعض االحيان تتم تحت غطاء حماية قانونية منظمة ، اوضاع معيشية 

خاصة فيما يتعلق بالحصول على فرصة عمل و االقامة والضمان االجتماعي وغير ذلك مما 

مازال غائباً في كثير من االحيان  تنظمه القوانين الدولية واالتفاقيات الثنائية ، اال ان هذا الغطاء

االخرى. لذلك تعد هجرة المرأة في ظل هشاشة االطار القانوني المنظم للهجرة داخل المنطقة 

 العربية وانتشار الفقر واالمية بين النساء ، تجعل المرأة معرضة لالستغالل وضياع الحقوق . 

ذ / سجان القزي وزير العمل عقدت منظمة العمل العربية تحت رعاية معالي االستالذلك 

"المرأة العربية العاملة حول  الندوة القوميةوبالتعاون مع وزارة العمل بالجمهورية اللبنانية 

 54 بحضور  ،  1122فبراير / شباط  21 – 21خالل الفترة   بيروتفي مدينة والهجرة "

 ً عضوات لجنة السيدات إلى باالضافة  في الدول العربية  أطراف االنتاج الثالثةيمثلون  مشاركا

االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، المجلس ممثلين عن كل من : شئون عمل المرأة العربية و

، المركز  ، المنظمة العربية لالشخاص ذوي االعاقة، االسكوا في لبنان االقتصادي واالجتماعي 

  العربي الدارة العمل والتشغيل . 

  الندوة :أهداف ثانياً : 

  . الوقوف على حجم وأسباب ظاهرة هجرة المرأة العربية داخل وخارج المنطقة العربية 

  .الوقوف على وضع المرأة العربية المهاجرة في أسواق العمل لدول االستقبال 

  التعرررف علررى االطررار القررانوني المررنظم لهجرررة العمالررة العربيررة وخاصررة النسررائية وكيفيررة

 .  تطويره وفقا للظروف والمستجدات

  مناقشرررة كيفيرررة تحسرررين األوضررراع االقتصرررادية واالجتماعيرررة لالجئرررات ضرررحايا الحرررروب

 والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية . 

 دراسة آليات االدماج القانوني واالجتماعي واالقتصادي للمرأة العربية  في بلدان المهجر .  
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 مالررة النسررائية بشرركل خرراص خلررق شرربكة تعرراون اقليميررة بررين الرردول المرسررلة والمسررتقبلة للع

 لتنظيم وحماية المرأة العاملة خالل عملية الهجرة . 

 : محاور الندوة :  ثالثا

 هجرة المرأة العربية العاملة : أسبابها وآثارها االقتصادية واالجتماعية.   .2

 الدمج االجتماعي للمرأة العربية المهاجرة : آلياتها وآثارها .  .1

 حقوق وواجبات المرأة العربية المهاجرة. دور االعالم في نشر الوعي ب .3

 شروط وظروف عمل المرأة العربية  في بلدان االستقبال  . .5

األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة العربية العاملة خالل الحروب والنزاعات  .4

 المسلحة في المنطقة العربية . 

ب العمل دور طرفي االنتاج ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق أصحا .2

 والعمال العرب بالمهجر . 

 دور ادارات العمل في حماية حقوق العمال العرب المهاجرين خاصة النساء .  .7

دور منظمة العمل العربية في حماية العمالة العربية المهاجرة والنساء على وجه  .8

 الخصوص . 

 :  حفل االفتتاح رابعاً  : 

فبرايرر / شرباط  21 الموافرق   األربعراءيوم من صباح  العاشرةبدأ حفل االفتتاح في الساعة 

 واشتمل على كلمات لكل من :   1122

  كلمةةة معةةالي اال ةةتاع ن  ةةجعاو القةةعم وعيةةر العمةةل بالجمهوريةةة اللبنانيةةة ألقتهةةا

 نيابة عنه الدكتورة ن ايماو نمر خععل مدير مديرية جبل لبناو . 

 العام في لبناو .  كلمة  عادة اال تاع ن غ او غصو رئيس االتحاد العمالي 

  كلمة معالي اال تاع ن فايع علي المطيرم المدير العام لمنظمة العمل العربية  
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 :  ير أعمال الندوة : خام ا

  ورقرة عمررل بعنرروان محمررد برن غربيررة /  خاللهرا االسررتاذ عرررض:  جل ةة العمةةل االولة              

تررأس "   ا االقتصةادية واالجتماعيةةهجرة المرأة العربيةة العاملةة : أ ةبابها ورثارهة" 

فاطمررة الرررزاز المستشررار القررانوني التحرراد الصررناعات أعمررال هررذه الجلسررة الرردكتورة / 

 المصرية . 

 ادارات العمل فةي دور "  حول   محمد كشو/  لسيدخاللها ا تحدث:  جل ة العمل الثانية

هررذه الجلسررة ترررأس اعمررال  " حمايةةة حقةةوع العمةةال العةةرر المهةةاجريو خاصةةة الن ةةا 

السريد / خالرد مشرهور القرنري مسراعد رئريس اللجنرة التلسيسرية للجران  اعمال هذه الجلسة

  الوطنية العمالية بالمملكة العربية السعودية .

  : للةدم  االجتمةاعي للمةرأة " مارلين دياب عرضت فيها االستاذة / جل ة العمل الثالثة

فطمرة عجرم السريدة / أعمرال هرذه الجلسرة تررأس "  العربية المهاجرة : رلياتهةا ورثارهةا 

 رئيسة الملتقى العربي للنساء ذوات االعاقة . 

  : دور   حنرران يوسررف الرردكتورة / االسررتاذة استعرضررت خاللهررا جل ةةة العمةةل الرابعةةة

تررأس اعمرال هرذه ، االعالم في نشر الوعي بحقوع وواجبات المرأة العربية المهاجرة 

  .  سكرتير المرأة والطفل باتحاد عمال مصر  عطوة  مايسة أحمد/   ةاالستاذالجلسة 

 دور ورقرة عمرل تنراق  غسران غصرن / االسرتاذ : تنراول خاللهرا  جل ة العمل الخام ةة

طرفةةي االنتةةان ومنظمةةات المجتمةة  المةةدني فةةي حمايةةة حقةةوع أصةةحار العمةةل والعمةةال 

وشي رئيسرة لجنرة زبيدة البلدة / السيترأس اعمال هذه الجلسة  . العرر في بالد المهجر 

 المرأة العاملة والطفل باالتحاد الحر لعمال البحرين . 

  ورقرة عمرل  إيمران نمرر خزعرل : عرضرت خاللهرا الردكتورة /   ال اد ةة جل ة العمل

هرذه أعمرال ترأس  " شروط وظروف عمل المرأة العربية في بلداو اال تقبال "  حول 

 ي الدارة العمل والتشغيل . السيد / رابح مقدي  مدير المركز العرب الجلسة

 ورقررة عمررل حررول سررالم الخليلرري / ة خاللهررا الرردكتور ت: عرضرر جل ةةة العمةةل ال ةةابعة       

االوضاع االقتصادية واالجتماعية للمةرأة العربيةة العاملةة خةالل الحةرور والنعاعةات " 



 4 

الردكتورة / فوزيرة ناشرر رئيسرة مجلرس سريدات ترأس اعمرال هرذه الجلسرة   الم لحة " 

 االعمال اليمنيات. 

  لةةدور منظمةةة العمةةل رانيررا فرراروق / االسررتاذة خاللهررا  ت: عرضرر الثامنةةة جل ةةة العمةةل

تررأس أعمررال هرذه الجلسرة السرريدة /   العربيةة فةي حمايةة العمالةةة العربيةة المهةاجرة  " 

 اروى ابو عز الدين ممثلة االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 

  تررم ودول العربيررة ، لرراتجررارب الجلسررة المخصصررة لعرررض  : هرري  الثامنةةةجل ةةة العمةةل

 تقديم عروض من ممثلي الدول التالية : 

  سمر الحياريالسيدة /    االردن  

 زبيدة البلوشيالسيدة /    البحرين  

 السيدة / أحالم الهمامي    تونس 

  السيدة / منى علي ادريس   السودان 

  السيدة / سعاده حميد    العراق 

  السيدة / لما عواد   فلسطين 

  السيدة / فاتن السناويالسيدة /  مرفت عبد المجيد    مصر ، 

 الدكتورة / فوزية ناشر     اليمن  

 : أسماؤهنالتالية  السيدات** ولرصد ابرز النتائج والتوصيات تم تشكيل لجنة صياغة من 

  / جمهورية مصر العربية   فاطمة الرزاز الدكتورة 

 الجمهورية اللبنانية    الدين  السيدة / أروى أبو عز  

  / جمهورية السودان   منى علي ادريسالسيدة 

 جمهورية مصر العربية    السيدة / فاتن السناوي 

 الجمهورية التونسية    السيدة / أحالم الهمامي 

 و قام بأعمال ال كرتارية الفنية :

 مدير إدارة الحماية االجتماعية     السيد / حمدي أحمد  -

 رئيس وحدة التعاونيات       / حنان قايد السيدة -

 رئيس وحدة المرأة والفئات الخاصة       السيدة / رانيا فاروق -
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  اد ا  : النتائ  والتوصيات : 

تجرارب ومرداخالت االعضراء  وومناقشرات الخبرراء السرادة  اتقدم به التي  أوراق العمل من خالل 

 النتائج التالية : فقد تم التوصل الى  اركات الدول التي تم عرضها من قبل السيدات المش

 

العربية بين دول الوطن العربى  دعوة الدول العربية لتيسير تنقل األيدى العاملة .2

 وإعطاء االولوية في التوظيف للكفاءات العربية رجاال ونساء .

دعوة الدول العربية إلى إيالء إدارات العمل عموما واإلدارات المكلفة بالهجرة  .1

خاص المكانة الهامة التي تستحقها وتعزيز دورها في حماية  حقوق  بشكل

 العمال العرب المهاجرين وال سيما المرأة العربية المهاجرة.

العاملة المهاجرة صلب العربية إحداث وحدات إدارية خاصة بشؤون المرأة  .3

 المكلفة بالهجرة.والمؤسسات  اإلدارات

طنية لشؤون الهجرة في الدول إنشاء مجالس ودعوة الدول العربية إلى  .5

ل كللعمالة بكثافة، تكون فضاء للحوار والتشاور حول مشا رسلةالعربية الم

 تدخلةالمهاجرين وسبل معالجتها وتسمح بالتنسيق بين مختلف األطراف الم

والشركاء االجتماعيون  عنيةوباألخص الوزارات والمؤسسات الحكومية الم

 وممثلو المهاجرين.

العمالية العربية للمزيد من االهتمام بقضايا العمالة العربية  تالمنظمادعوة  .4

 المهاجرة بشكل عام والمرأة العاملة العربية بشكل خاص ، وإدراج هذا الموضوع

العالمية واألجنبية العمالية عالقاتها باالتحادات في أولويات أعمالها و ضمن

ي العمل مع عمال دول المساواة فضمان لحماية حقوق العمال العرب المهاجرين و

 االقامة .

العربية ألصحاب العمل اليالء االهتمام الالزم بقضايا أصحاب  منظماتالدعوة  .2

العمل وصاحبات االعمال العرب المقيمين بالخارج لحماية حقوقهم والدفاع عن 

 مصالحم وتعزيز مساهمتهم في تنمية دولهم االصلية .  

الجمعيات لرعاية  الهجرة وتشجيع إحداثتعزيز دور المجتمع المدني في مجال  - 7

 .قبالفي دول االست وخدمة مصالحهم شؤون المهاجرين
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إبرام المزيد من االتفاقيات الثنائية ما بين الدول العربية ومع الدول األجنبية  -8

المستضيفة للعمالة العربية في مجال تنظيم تنقل األيدي العاملة والضمان االجتماعي 

وتحسين المنافع الواردة  الحالية الظروفالقديمة لمالءمتها مع ومراجعة االتفاقيات 

 فيها لصالح المهاجرين وأسرهم.

وأسرهم بالوطن الهادفة لتوثيق صلة العمال المهاجرين  األنشطةتطوير البرامج و  -9

وترسيخ الهوية  ته واالستفادة من كفاءاتهم وخبراتهمورفع مساهمتهم في تنمي األم

لدى أبنائهم مع إيالء اهتمام خاص لدور المرأة العربية المهاجرة اإلسالمية والعربية 

 في هذا المجال.

دعوة الدول العربية الى ايالء المزيد من االهتمام بالدراسات والبحوث حول هجرة العمالة  -01

العربية عموما والمراة العربية بشكل خاص وانشاء مراصد وطنية لتوفير المعلومات 

 وتنفيذ السياسات الوطنية للهجرة في الدول العربية . والبيانات الالزمة لوضع

دعوة وسائل االعالم العربية الى تبني استراتيجية اعالمية في مجال الهجرة تهدف الى  -00

تعريف العمال العرب المهاجرين عموما والمراة العربية المهاجرة بشكل خاص بحقوقهم 

يح صورة المراة العربية المهاجرة وواجباتهم ، وابراز الكفاءات العربية المهاجرة وتصح

لدى الراي العام في دول المهجر وتوثيق صلة العمال العرب المهاجرين بالوطن االم ورفع 

 مساهمتهم في تنميته .

دعوة الدول العربية إلى التصديق على اتفاقيات العمل العربية الخاصة بالهجرة  لتحقيق  -01

ن من الحفاظ على حقوق العمالة العربية عند التماثل بين تشريعات العمل العربية مما يمك

 انتقالها بين الدول العربية .  

 وفي الختام : 

  الحماية االجتماعية  إدارة أسرة -العربية منظمة العمل لبالشكر  الندوة توجه المشاركون في 
اح اعمال على حسن االستقبال واالعداد الجيد مما اسهم في انجووزارة العمل بالجمهورية اللبنانية 

كذلك  على مشاركتها في هذا النشاط ،للهيئات والمنظمات الدولية والعربية ، والشكر كذلك  الندوة 
والشكر للسادة الخبراء علرى جهرودهم فري تقرديم للسيدات عضوات لجنة شئون عمل المرأة العربية 

  . أوراق العمل المتميزة .

 الندوة أعمالعل  علك اختتمت و

  1122اير فبر 21 بيروت ، 
 رانيا 


