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  نحو مزيد من االجراءات للنهوض بعمل المرأة
  وتحقيق المساواة في العمل 

  
  ::مبررات الندوة مبررات الندوة : :   أوالأوال

ـ      انخفاض نسبة مساهمة المرأة     انخفاض نسبة مساهمة المرأة       -- ـ      في التنمية االقتصادية والتي مازالت دون ال في التنمية االقتصادية والتي مازالت دون ال
  ..من القوى العاملة العربية من القوى العاملة العربية % % 3030

  ..ارتفاع معدالت البطالة بين االناث خاصة خريجات التعليم الجامعي ارتفاع معدالت البطالة بين االناث خاصة خريجات التعليم الجامعي   --

سبب              -- سبب            االثار السلبية للخصخصة على نسبة مشارآة المرأة في ميدان العمل ب االثار السلبية للخصخصة على نسبة مشارآة المرأة في ميدان العمل ب
ة ال ة الآلف ق      آلف دم تطبي ام ، وع اع الع ع دور القط رأة وتراج ة للم وق الحمائي ق      حق دم تطبي ام ، وع اع الع ع دور القط رأة وتراج ة للم وق الحمائي حق

  ..تأمين االمومة والطفولة أحد فروع التامينات االجتماعية تأمين االمومة والطفولة أحد فروع التامينات االجتماعية 

ة في أغلب                   -- د االجتماعي ادات والتقالي ا والع ة في أغلب                 معاناة المرأة بسبب التشريع حين د االجتماعي ادات والتقالي ا والع معاناة المرأة بسبب التشريع حين
   . .االحيان االحيان 

ي       -- راة ف دور الم وض ب وب للنه ر المطل الم والتغيي ي االع رأة ف ي     صورة الم راة ف دور الم وض ب وب للنه ر المطل الم والتغيي ي االع رأة ف صورة الم
  ..المجتمع المجتمع 

وطني نتيجة              -- صاد ال وطني نتيجة            األضرار التي تلحق باالقت صاد ال ساواة في        األضرار التي تلحق باالقت ز وعدم الم ساواة في        التميي ز وعدم الم التميي
ل لالعم سة    العم ى المناف سلبي عل ره ال ل وأث ايير العم ع مع ك م ارض ذل سة     وتع ى المناف سلبي عل ره ال ل وأث ايير العم ع مع ك م ارض ذل  وتع
    ..التجاريةالتجارية

  ::أهداف الندوة أهداف الندوة : : ثانيا ثانيا 
ذب     -1 ي ج سهم ف ي ت ة الت صادية واالجتماعي شريعية واالقت راءات الت ن اإلج البحث ع

 .مل باعتبارها نصف القوى البشرية في المجتمع المرأة لميدان الع

إزالة العقبات التي تحول دون مساهمة المرأة في العمل وتحقيق المساواة في التشغيل              -2
 .واألجور وتحمل المسئوليات القيادية في العمل 

ي الع        -3 رأة ف وق الم ة حق صادية وحماي والت االقت ين التح ق ب ة التوفي ل ودور مآيفي
 .ية في ذلك التامينات االجتماع
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راة في العمل                  -4 ساهمة الم تغيير بعض المفاهيم والتقاليد االجتماعية التي تحول دون م
 .وتطوير التشريعات التي تحد من التمكين االقتصادي لها 

 .التعريف بدور منظمة العمل العربية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة  -5

الجتماعية وابراز دورها في التنمية     تغيير صورة المرأة في االعالم واعالء مكانتها ا        -6
  .آشريك للرجل

 .التعريف بدور منظمة العمل الدولية في تعزيز الحقوق االساسية في العمل  -7

  : : محاور الندوة محاور الندوة : : ثالثا ثالثا 
ل       -1 وض بعم ق النه ة لتحقي ة المطلوب صادية واالجتماعي شريعية واالقت راءات الت االج

 .المرأة 

 .متها في التنمية االقتصادية العقبات التي تضعف دور المرأة ومساه -2

 .دور التامينات االجتماعية في النهوض بعمل المرأة وتحمل اعباء الحقوق الحمائية  -3

ى    -4 ك عل اس ذل ستقبلهم وانعك وهم وم ى نم سلبية عل ا ال ال وآثاره ة االطف باب عمال أس
 .االقتصاد الوطني 

 .دور منظمة العمل العربية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة العربية  -5

وق االساسية في العمل ومن     دور منظمة العمل الدولية في تعزي     -6  ضمنها عمل   ز الحق
 .المرأة 

   : :أسلوب العمل في الندوةأسلوب العمل في الندوة: : رابعا رابعا 

ة                      --11 ى العروض القطري راء باالضافة إل ل مجموعة الخب ة                    عرض أوراق العمل من قب ى العروض القطري راء باالضافة إل ل مجموعة الخب عرض أوراق العمل من قب

  .. للندوة  للندوة التي تقدمالتي تقدم

ائج       --22 تخالص النت ذه االوراق واس شة ه شارآين لمناق ام الم ة أم ة الفرص ائج     إتاح تخالص النت ذه االوراق واس شة ه شارآين لمناق ام الم ة أم ة الفرص إتاح

  ..والمقترحات وتضمينها التوصيات الصادرة عنها والمقترحات وتضمينها التوصيات الصادرة عنها 

   : :المنفذة للندوة المنفذة للندوة الجهات الجهات : : خامسا خامسا 
   .وزارة الشئون االجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية    -
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ة   - ل العربي ة العم ة اال( منظم ة  إدارة الحماي ة العمالي ي للثقاف د العرب ة ، والمعه جتماعي
 ) .الجزائر/ وبحوث العمل 

 

   : :الجهات المدعوة للمشارآة الجهات المدعوة للمشارآة : : سادسا سادسا 

  .. العمل في الدول العربية  العمل في الدول العربية وزاراتوزارات  --

  ..منظمات أصحاب االعمال في الدول العربية منظمات أصحاب االعمال في الدول العربية   --

  ..اتحادات نقابات العمال في الدول العربية اتحادات نقابات العمال في الدول العربية   --

  ) .) .الدائرة االجتماعية الدائرة االجتماعية / / الدائرة االقتصادية الدائرة االقتصادية ((جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية   --

  ..منظمة المرأة العربية منظمة المرأة العربية   --

  ..االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية   --

  ..المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجية المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجية   --

  ..منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية   --

  ..منظمة اإلسكوا منظمة اإلسكوا   --

  ::مكان وزمان عقد الندوة مكان وزمان عقد الندوة : : سابعا سابعا 
ى  - دوة ف د الن ة العربيتعق سورية الجمهوري ن ة ال رة م     /      19   -    17(  ، خالل الفت

 .دمشق  )دمشق الدولي (  فندق  )  2007/ 11

ات              - ى ترتيب المواصالت مؤمنة من المطار إلى الفندق ومن الفندق إلى المطار إضافة إل
 .االستقبال والوداع 
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  ::الجوانب اإلدارية والمالية الجوانب اإلدارية والمالية : : ثامناثامنا
ى ف  - ات ف ة واالجتماع ون اإلقام دق تك دولي( ن شق ال سادة  )دم وح لل ًا للخصم المن   وفق

و      دوة وه ال الن ى أعم شارآات ف شارآين والم تون  )    $60(   الم ة س  دوالر للغرف
 .المفردة 

 .تذاآر السفر واإلقامة تتحملها الجهات التى يمثلها السادة المشارآين  -

  ::المراسالت وتأآيد المشارآة المراسالت وتأآيد المشارآة  :  : تاسعاتاسعا
د ا   شأن تأآي ردود ب ل ال او    ترس د ال يتج ى موع ة ف ل العربي ة العم ى منظم شارآة إل                 زلم

  : على العنوان التالى 2007/ ـ11/ ـ5ـ

   إدارة الحماية االجتماعية–منظمة العمل العربية ** 

   جمهورية مصر العربية– القاهرة 814ب .  ص – الدقى – ميدان المساحة 7

  00202 - 33362719 / 721 / 731 :هاتف 

  00202 – 37484902 :س فاآ

E-mail: alo@alolabor.org 

 

  رانيا/ خليل 


