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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 
 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 (سكابإ)اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ 

 
 

 رـتقري
 

 لحوار بين منطقتي اإلسكوا وإسكابورشة العمل حول تعزيز ا
 الهجرة الدولية والتنميةمجال في 

 8322يونيو /حزيران 03-82بيروت، 
 

 زـوجم
 
، (اإلسكوا)التنمية االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا السكان ونّظم قسم  

ماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ االجت ةبالمشاركة مع قسم السياس
ورشة عمل حول تعزيز الحوار بين منطقَتي اإلسكوا وإسكاب في مجال الهجرة الدولية  ،(إسكاب)

التي  ،وتندرج ورشة العمل.  8322يونيو /حزيران 03إلى  82 الفترة من والتنمية، وذلك في بيروت في
القدرات الوطنية  تعزيز"ضمن مشروع  ،عي السياسات والخبراء المستقلينشارك فيها عدد من واض

، الممول من حساب التنمية "اآلثار السلبيةوتخفيف  تعظيم الفوائد اإلنمائية: الهجرة الدولية لتعامل معل
خالل ورشة  عرضت ونوقشتللوثائق التي  عرضًا موجزًاالتقرير هذا ويتضمن   .متد على سنتينمالو

التي  توصياتالوستنتاجات االباإلضافة إلى الخبرات الوطنية، حلقات النقاش حول داوالت ولم العمل،
 . توصل إليها المشاركون

 
بلدان  فيما بيناالتجاهات الرئيسية للهجرة ( أ: )وتناولت ورشة العمل المحاور األربعة التالية 

تقييم ( ج)الهجرة بين هذه البلدان؛  حماية المهاجرين في سياق إدارة( ب)اإلسكوا وإسكاب؛ منطقَتي 
تبادل التجارب الوطنية والممارسات الجيدة ( د)الهجرة بين هذه البلدان من منظور المساواة بين الجنسين؛ 

 .   في إدارة الهجرة الدولية وحماية المهاجرين
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 ةـمقدم
 
 ،(اإلسكوا)التنمية االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا و السكان نظم قسم- 2

 ،(إسكاب)سات االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ قسم السيابالمشاركة مع 
سكوا وإسكاب في مجال الهجرة الدولية والتنمية، وذلك في اإلورشة عمل حول تعزيز الحوار بين منطقَتي 

 .8322يونيو /حزيران 03إلى  82 الفترة من في ،بيروت
 
تعظيم :  الهجرة الدولية للتعامل معالقدرات الوطنية  تعزيز "ع ُعقدت ورشة العمل ضمن إطار مشروو- 8

هذا مع أهداف  وتماشيًا  .الممول من حساب التنمية والممتد على سنتين "اآلثار السلبيةوتخفيف  الفوائد اإلنمائية
سات وضع وتنفيذ سيالالوطنية والقدرات النهوض بالمهارات ( أ: )المشروع، هدفت ورشة العمل إلى ما يلي

ها؛ وإدارة هجرة التي تطرحوالتخفيف من التحديات للهجرة الدولية اإلنمائية  الفوائدتعظيم تؤول إلى وبرامج 
تي يمكن السياسات والالمتصلة بالخيارات عزيز الوعي باليد العاملة من منظور بلدان المنشأ وبلدان المقصد؛ وت

 المهاجرينالتنمية وعلى العاملين من المكاسب على  قدر أكبرعلى نحو يعود ب دارة الهجرة الدوليةاعتمادها إل
المقرر تنظيمها حول وضع توصيات تؤخذ في االعتبار في العمليات التشاورية الدولية ( ب)في آن واحد؛ 

 .البيانات والمعلومات حول الهجرة الدوليةتوفير مزيد من الهجرة، و
 
جنسين، والتعاون الالمساواة بين لهجرة وقضايا وتناولت ورشة العمل قضايا الهجرة والحماية، وا- 0

ي إسكاب الراهنة للهجرة بين بلدان منطقتََتعزيز الوعي لدى المشاركين بالحالة رت فرصة لووف.  األقاليمي
إطار أفضل الممارسات الدولية، والبحث في سبل النهوض بالتعاون في تدابير المتخذة في واإلسكوا، ومناقشة ال

 .جميع المعنيينصلحة لممجاالت الهجرة 
 
تحديد ( أ: )المحاور التاليةسبل إحراز تقّدم في على و ،وركزت ورشة العمل على التجارب الوطنية- 4

حماية المهاجرين، ومناقشة الممارسات الجيدة في هذا المجال؛ مجال  بلدان المنشأ والمقصد فيالقضايا التي تهّم 
 .  ين بلدان المنشأ وبلدان المقصدالتعاون بشأن قضايا إدارة الهجرة ب( ب)
 

 التوصياتواالستنتاجات   -أواًل
 
من شواغل البلدان األعضاء  تناولت أوراق العمل والعروض والنقاشات التي شهدتها ورشة العمل عددًا- 5

 .اتفق المشاركون على االستنتاجات والتوصيات التاليةقد و.  في اإلسكوا وإسكاب في مجال إدارة الهجرة
 

 االستنتاجات  -لفأ
 
يشكل المهاجرون من بلدان إسكاب ما يتراوح ، إذ الهجرة من منطقة إسكاب إلى منطقة اإلسكواتنشط - 6

وُتعتبر هذه الهجرة مؤقتة .  مليون مهاجر 86عددهم و بين ثلثي وثالثة أرباع المهاجرين إلى منطقة اإلسكوا
الهجرة داخل بلدان  دلوت.  بصورة دائمة ي بلدان المقصدف أن يبقى المهاجرون الحكومات  وال تتوقع، عمومًا

 . لى أهمية الهجرة بين بلدان الجنوب في إطار الهجرة الدوليةعاإلسكوا وإسكاب وفيما بينها 
 
مكاسب على كل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد والمهاجرين، فهي الوبالرغم من أن الهجرة قد تعود ب- 0

بلدان المقصد عاملين يسهمون في سّد النقص في المهارات واليد العاملة، بينما تأوي ف  .عن التنمية ليست بدياًل
 تخّفكما  ،والمهارات إليهاموال األتحويل وفي النمو االقتصادي والتنمية، تستفيد اقتصادات بلدان المنشأ من 
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المادي  مزيادة رأسمالهمن  نيلمهاجرمّكن اونجاح تجربة الهجرة ي.  األعباء المفروضة على أسواق العمل فيها
 .مومعيشة أسره مواالجتماعي، واالرتقاء بمستوى معيشته

 
الثغرات الموجودة في اقتصادية واجتماعية وثقافية كثيرة بفعل واجهون صعوبات وما زال المهاجرون ي- 2

 .تدابير الحماية االجتماعية
 
حول  الحوارفي مشاركته الهجرة وعلى ن التشاور مع المجتمع المدني بشأالضعف على عملية ويهيمن - 1

 .سياساتها
 

 . إذا ما قورنت بمتوسط دخل المهاجرين ،وتبقى الكلفة المالية للهجرة عالية نسبيًا -23
 

بما في ذلك العمليات التي تقوم تنظيم عمليات التوظيف واإلشراف عليها، على  أيضًاويهيمن الضعف - 22
 .أ والمقصد على السواء، مما يتسبب بشقاء المهاجرين ويعّرضهم للمشاكلالتوظيف في بلدان المنشمكاتب  بها
 

 .عاني من عدد من الثغراتي "الةالكف"وما زال نظام - 28
 

في معظم بلدان  االمتثال لألنظمة والتشريعات التي ترعى الهجرة منخفضة نسبيًات مستويات كانو- 20
 . يةغير كافتطبيقها ة والمتعددة األطراف واالتفاقات الثنائيإبرام  نسبةالمنشأ والمقصد، و

 
.  لالستغالل بفعل طبيعة عملهميتعرضون منهم،  نا سيما اإل الوالمهاجرون العاملون في المنازل، و- 24

ما تتفاقم  وغالبًا.  ما تنطبق عليهم القوانين المعنية باليد العاملة الوطنية، كما أن عملهم ال ُيعتبر ذا قيمة ونادرًا
التوظيف الخاصة في كل من بلدان مكاتب م من قبل هاستغاللالمهاجرين العاملين في المنازل، نتيجة  أوضاع

 .المنشأ والمقصد
 

األهمية أمرًا بالغ في الوقت المناسب  المتاحة للجميعوالقابلة للمقارنة الدقيقة وما زال توفير البيانات - 25
 .والتنمية الهجرةفي مجال  مرتكزة على األدلة لوضع سياسات

 
 التوصيات  -باء

 
 :الهجرة والتنميةالمتصلة بالتوصيات فيما يلي - 26
 
 ؛دراج الهجرة ضمن خطط التنمية على جميع المستويات الحكوميةالجهود إل تكثيف (أ) 
 
توفير بيئة مؤاتية العمل، بمشاركة فعالة للمهاجرين، على دعوة الحكومات في بلدان المنشأ إلى  (ب) 

 ؛واستخدام التحويالت على نحو يعود بمكاسب أكبر على التنمية، التكنولوجيا المهارات ونقلالكتساب 
 
 دمج المهاجرين وأسرهم في خطط التنمية الوطنية والمحلية في بلدان المنشأ؛إدراج إعادة  (ج) 
 
في الوقت  يعالدقيقة والقابلة للمقارنة والمتاحة للجم توفير مزيد من البيانات النوعية والكمية (د) 

هم توتعزيز تبادل المعلومات حول تدفق المهاجرين من البلدان وإليها، وحول أعداد المهاجرين وتجرب المناسب
 .الهجرةمختلف مراحل في 
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 :كالتالي التوصيات المتصلة بإدارة هجرة اليد العاملةوجاءت - 20
 
ي إدارة هجرة اليد العاملة فوتقييم اآلليات المعمول بها الحكومات في مراجعة  ارستمرا (أ) 
 البديلة التي قد يكون أداؤها أفضل؛ليات ، وحول اآللياتأدلة حول ضرورة إصالح هذه اآلإعداد و ،نظيمهاوت
 
وخفض تكاليف  ،التنّبه إلى الكلفة الباهظة للهجرة على المهاجرين وأصحاب العمل والتدقيق فيها (ب) 

 هجرة الدولية؛مكاسب ال ظيمالتوظيف والتعيين، وذلك لتع
 
تحسين إدارة الهجرة، وإنشاء ل تتسم بالشفافية والفعاليةتشجيع إبرام اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم  (ج) 

 .اآلليات الكفيلة برصدها بفعالية
 

هؤالء وواجبات منهم، وحقوق اإلنا  سيما  التوصيات المتصلة بحماية العاملين المهاجرين، الوجاءت - 22
 :، كالتاليب العملالعاملين وأصحا

 
إنشاء آليات لمساعدة العاملين المهاجرين وأصحاب العمل على ممارسة حقوقهم والوفاء  (أ) 

 بواجباتهم؛ 
 
، بما في ذلك ما تنطوي عليه من التزاماتعقود العمل ولن وأصحاب العمل يم العاملاحترا (ب) 

 الرواتب المقررة؛ 
 
من أجل مهاجرين، لعاملين اللبما في ذلك الرعاية الصحية، آليات الحماية االجتماعية، قديم ت (ج) 

نقل خطط الحماية االجتماعية  استضعافهم، وبذل الجهود لتعزيز إمكانيةو إقصائهمإمكانيات التخفيف من 
 ؛إلى آخرمكان عمل من متوفرة لهم ال
 
هجرة النساء، ثر أللعامالت المهاجرات والخاصة لحتياجات لال إيالء اهتمام أكثر وضوحًا (د) 

 .العامالت في المنازل، على بلدان المنشأ والمقصد خصوصًا
 

 :األطراف يمتصلة بالتعاون والحوار المتعّددالتوصيات الوفيما يلي - 21
 
المنظمات الدولية واإلقليمية في تعزيز آليات الحوار والتعاون، مع الحرص على  ارستمرا (أ) 

 إشراك بلدان المنشأ والمقصد فيها؛
 
الحوار والتعاون في مجال البلدان األعضاء فيهما على اإلسكوا وإسكاب في تشجيع  ارستمرا (ب) 

أساسي لتبادل األفكار والتجارب، بين المناطق المختلفة الحوار ف.  ، بإشراك المهاجرين والمجتمع المدنيالهجرة
 .وبالتالي لتعزيز مكاسب الهجرة الدولية

 

 محاور النقاش  -ثانيًا
 

أساسية حول تجربة الهجرة الدولية  ًاأوراققدم خاللها المشاركون ورشة العمل سبع جلسات،  تتضمن- 83
 .في البلدان األعضاء في اإلسكوا وإسكاب
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 الهجرة الدولية والتنميةوالتحديات المتعلقة بتجااات اال برزأ  -ألف
 

األفريقية واآلسيوية في جامعة  األستاذ في مدرسة الدراساتس الجلسة السيد رونالد سكيلدون، ترأ- 82
 .ساسكس في المملكة المتحدة

 
، مسؤولة شؤون السكان في قسم شؤون الهجرة في شعبة السكان في غالسيدة سابين هينينعرضت و- 88

القضايا الرئيسية : الهجرة الدولية والتنمية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ"ورقة بعنوان  ،األمم المتحدة
اتجاهات الهجرة فيما بين البلدان األعضاء  برزوتضمن العرض لمحة عامة عن أ."  ن العملبشأوالتوصيات 

عدد المهاجرين في آسيا منذ عام إجمالي في الذي سجل إلى النمو  غوأشارت السيدة هينين.  في إسكاب واإلسكوا
منطقة  تستضيف 8323في عام ماليين شخص  230 عدد المهاجرين في بلدان إسكاب بلغ حيث 2113
للمهاجرين في العالم،  وبلدان اإلسكوا من أكثر البلدان استقبااًل.  مهاجر منهممليون  85أكثر من اإلسكوا 

إلى أن الهجرة تنشط بين  غوأشارت السيدة هينين.  حسبما تشير إليه نسبة المولودين األجانب من عدد السكان
غير أن ما يميز المهاجرين اآلسيويين .  جنوب ظاهرة هامة، وأن الهجرة فيما بين بلدان الًابلدان المنطقة عموم
 .في سن العملمعظمهم من الرجال،  كبيرًا هو أنهم يضمون عددًا

 
ل كشنها تألعلى أهمية التحويالت المالية المرسلة إلى بلدان اإلسكوا وإسكاب،  غوشددت السيدة هينين- 80

وأضافت أن هذه التحويالت عادت .  ر من البلدان اآلسيويةنسبة عالية من الناتج المحلي اإلجمالي في عدد كبي
قد تجاوزت في كثير من الحاالت مستوياتها أنها لترتفع بعد أن انخفضت خالل األزمة االقتصادية العالمية، و

 .قبل بدء األزمة
 

رة إلى بالهجرة، مشيعنية مستوى التصديق على الصكوك الدولية المعن  أيضًا غت السيدة هينينتحدثو- 84
أن التقدم المحرز في هذا المجال متفاوت، وأن العديد من بلدان اإلسكوا وإسكاب لم تصادق بعد على االتفاقيات 

 ومنها، 8336وأشارت إلى ارتفاع عدد االجتماعات الدولية المعنية بالهجرة والتنمية منذ عام .  الرئيسية
 العالمي حول الهجرة والتنمية ى، والمنتد(8336) الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية

أهمية البيانات، مبّينة أن البلدان  أيضًاتناولت و.  (8328و 8322، 8323، 8331، 8332، 8330)
لتحسين  اقترحت سباًلواآلسيوية قادرة على بذل مزيد من الجهود لتغطية المهاجرين في تعدادات السكان، 

رة إلى قاعدة بيانات الهجرة العالمية التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية شيت، ماتعدادتغطية الهجرة في هذه ال
واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة توفير مزيد .  واالجتماعية في األمم المتحدة باعتبارها أداة هامة للبحث

 .من األدلة، وتعزيز االلتزام والتعاون وبناء القدرات في مجال الهجرة
 

السكان والتنمية في اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  قسميد باولو سعد، رئيس وقدم الس- 85
لمحة عامة عن أهم االستنتاجات المستخلصة من أمريكا الالتينية : الهجرة الدولية"بعنوان  الكاريبي، عرضًا

الهجرة  للتعامل معت الوطنية القدرا تعزيز"وأوجز السيد سعد أهداف مشروع ".  ومنطقة البحر الكاريبي
، وناقش النتائج التي توصلت الممول من حساب التنمية "وتخفيف اآلثار السلبية تعظيم الفوائد اإلنمائية: الدولية

االتجاهات الجديدة : التطلع نحو المستقبل: "المذكورة وعنوانهاإليها ورشة العمل اإلقليمية التي عقدتها اللجنة 
الهجرة الدولية في أمريكا الالتينية ومنطقة "، وكذلك المنشور المعنون "هج المقترحةوالُنوالقضايا المستجدة 

وأشار السيد سعد إلى .  ، الذي أصدرته اللجنة في إطار المشروع"هج الجديدةاالتجاهات والُن :البحر الكاريبي
نيا والواليات المتحدة األمريكية أن البحو  والمناقشات خلصت إلى أن المهاجرين من أمريكا الالتينية إلى إسبا

في نمو السكان والمجتمع واالقتصاد، بما يعود بالنفع بالرغم من ذلك يسهمون أنهم ، وخاصةيواجهون تحديات 
عقد  منهافي المستقبل في إطار المشروع، وتنفيذها المقرر األنشطة  قدم لمحة عنو.  على البلد الذي يقصدونه
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اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة رة في بلدان الهجعمل أقاليمية حول ورشة 
في إطار  التي تم إنشاؤهااإلقليمية المعلومات االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وتوحيد نظم 

 .ورشة عمل نهائية في إطار المشروع؛ ونشر نتائج المشروععقد المشروع؛ و
 

م السيد بول تاكون، المسؤول المعاون في الشؤون االجتماعية في شعبة التنمية االجتماعية في وقد- 86
الممول من  "منطقة اإلسكوامن لمحة عامة عن االستنتاجات : الهجرة الدولية"عن مشروع  عرضًا ،اإلسكوا

التنمية، ودراسة إقليمية األنشطة التي تنّفذها اإلسكوا في مجال الهجرة الدولية و استعرضو.  حساب التنمية
ورشة العمل  نتائج، و"يتحديات الهجرة الدولية في المشرق العربي وبلدان مجلس التعاون الخليج"حول 

وأشار إلى ".  دمج الهجرة الدولية في استراتيجيات التنمية: الهجرة الدولية في المنطقة العربية"حول اإلقليمية 
في تنمية المنطقة، بالرغم من التحديات قدرة كبيرة على اإلسهام جرة لهلأن  استنتج حساب التنميةمشروع  نأ

آثارها على الحوار مع البلدان و، اإلسكوا أنشطةن الصادرة عالتوصيات اإليجابية  واستعرض.  العديدة القائمة
إلى إلى األهمية التي توليها بلدان اإلسكوا للحوار، و وأشار السيد تاكون خصوصًا.  إسكاباألعضاء في 

همية الهجرة من أجل التنمية، واهتمامها بحقوق المهاجرين، ورغبتها في تحقيق أفضل النتائج لجميع ألإدراكها 
 .األطراف المعنية

 
ت السيدة فانيسا شتاينماير، مسؤولة الشؤون االجتماعية في شعبة التنمية االجتماعية في عرضو- 80

أشارت إلى ف ،"إسكاباالستنتاجات من منطقة  برزأ :لدوليةالهجرة ا"لتنمية المعنون امشروع حساب إسكاب، 
البحو  وتحسين جمع البيانات، وإلى  إجراء اإلنجازات التي حققها المشروع حتى اآلن في هذه المنطقة، مثل

االهتمام بهجرة النساء، وتكاليف تعزيز المشروع والتي تتضمن ضرورة تنسيق السياسات العامة، وتوصيات 
من المجاالت المحتملة للتعاون والحوار األقاليميين، مثل مناقشة نظام  وحّددت عددًا.  حمايةالتوظيف، وال

 .في المنازل، وتوفير الحماية االجتماعية للمهاجرين ين، وحقوق العامل"الكفالة"
 

ي كية فيفي الجامعة األمر والالجئينبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة إالسيد المعِقب بدأ و -82
وأوضح أن الهجرة الدولية ليست مجرد انتقال من .  ة في الجلسةضروعالقاهرة، مناقشة عامة حول األوراق الم

داخل البلدان النامية  الجنوب إلى الشمال أو من البلدان النامية إلى البلدان الصناعية، بل تنشط إلى حد بعيد أيضًا
كما  تمامًاألقاليمية والبينية داخل آسيا مستويات الهجرة منها، وفي الواقع، تفوق مستويات الهجرة ا.  وفيما بينها
أصبحت الهجرة فيما بين بلدان بالتالي و.  مستويات الهجرة منها مستويات الهجرة الدولية داخل أفريقياتفوق 
في  53المهاجرين يشّكلون نحو املين أن العالسيد عوض وأضاف .  من أهم تيارات الهجرة العالمية الجنوب

هؤالء  يساهمونتيجة لذلك،  . منهم في المائة تقريبًا 43المائة من المهاجرين الدوليين، وأن أسرهم تشّكل 
 .لتنمية في بلدان المنشأ والمقصد على السواءلديمغرافية والقتصادية االجتماعية وفي الدعائم االالمهاجرون 

 
، برة للحدود إال عن طريق التعاون الدوليأنه ال يمكن معالجة قضايا الهجرة العا عوضوأكد السيد - 81
ال يمكن معالجة قضايا الهجرة والتنمية بمعزل عن قضايا الحماية وحقوق اإلنسان، وذلك على النحو وأنه 

وال بد من حماية حقوق المهاجرين الدوليين لضمان .  المبّين في مشروع حساب التنمية الخاص بالهجرة الدولية
الحوار الرفيع ت دولية مثل اللقاءينبغي و.  ية في كل من بلدان المنشأ والمقصدمساهمة الهجرة في التنم

قضية حماية حقوق أن تعالج المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية 
من أجل وذلك اخلها، إلى ما يجري دنتباه رئيسي، يجب االالدور البالدولة ضطلع وحيثما ت.  المهاجرين الدوليين

االقتصادية نحو  تهتتجه أنشطفي عالم و.  حماية المهاجرين واالستفادة من هؤالء المواطنين الدوليين الجدد
 عن طريقالمهاجرون طالئع المواطنين العالميين، وينبغي تلبية احتياجاتهم  ونملايشكل الع ،مزيد من العولمة
 .إنشاء نظام عالمي
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االتجاهات الديمغرافية ومستقبل الهجرة األقاليمية إلى المشاركون طرق تي تلت ذلك، توفي المناقشات ال- 03
وأشاروا إلى نقص في البيانات المتصلة بمجاالت رئيسية ال تقتصر على عدد .  ر المناخ على الهجرةوأثر تغّي

اركون كذلك مسألة وتناول المش.  بالمهاجرين العائدين أيضًاالذين يغادرون بلدانهم األصلية، بل تتصل 
 . إلى إصالح نظام تصاريح العمل المؤقتة في الجمهورية الكورية تحديدًااإلصالح، مشيرين 

 
 حماية المهاجرين في سياق إدارة الهجرة الدولية  -باء

 
وحدة بحو  الهجرة الدولية في مركز الدراسات األستاذ في  ،ترأس الجلسة السيد إيرودايا راجان- 02

 .والية كيراال، الهند اإلنمائية في
 

العالقة بين "بعنوان  ريكو نيتو، مدير شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا، عرضًايوقدم السيد فيد- 08
، أشار فيه إلى الفرص التي تستفيد منها التنمية والتحديات التي تواجهها "الهجرة والتنمية والحماية االجتماعية

وأشار السيد نيتو إلى نهج الفوز الثالثي، أي   .اليد العاملة والمعرفة واألموال ومنها نقل نتيجة للهجرة الدولية،
 دعّدو.  من الهجرة الدولية باستفادة كل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد والمهاجريناعتماده النهج الذي يسمح 

وتوقف .  عية لمعالجتهامجموعة من تدابير الحماية االجتما مقترحًاالصعوبات التي يعاني منها المهاجرون، 
، قبل أن يختتم كمثال يتدابير الحماية االجتماعية المقدمة للمهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجعند 

 .المهاجرينة للعاملين معرضه بمجموعة من التوصيات حول سبل تعزيز الحماية االجتماعية المقد
 

نولد بيرغشتراسر للبحو  االجتماعية والثقافية في وقدمت السيدة نيكوال بايبر، الباحثة في معهد أر- 00
، قدمت "الرئيسية القضايا: حماية حقوق العاملين المهاجرين من جنوب آسيا"بعنوان  فرايبورغ، ألمانيا، عرضًا

الهجرة الدولية داخل تناولت خصائص و.  فيه لمحة عامة عن إطار حقوق اإلنسان الذي يرعى الهجرة الدولية
الصعوبات وقضايا حقوق مشيرة إلى ، يكذلك من جنوب آسيا إلى بلدان مجلس التعاون الخليجو ،جنوب آسيا

م صاحب ُـّوبحث المشاركون في عدد من القضايا الرئيسية، منها تحك.  اإلنسان المترتبة عن عملية الهجرة
نسبة التوظيف الخاصة، وارتفاع مكاتب دور العمل بتصاريح العمل، وضعف مهارات المهاجرين، و
واختتمت السيدة بايبر عرضها بالحديث عن بعض .  المهاجرات القادمات من مجموعة محّددة من بلدان المنشأ

 .المقاربات المتصلة بإدارة الهجرة على أساس الحقوق
 

التوظيف الخاصة، مكاتب من القضايا، أبرزها عدم تنظيم  عددًاالعرض وتناولت المناقشة التي تلت - 04
  وغالبًا.  المهاجرين واألسر التي يتركونها في بلدان المنشألين ماالحماية االجتماعية للع وضرورة توفير

إلى تقويض توقعات ن في المنازل، يسيما العامل األجانب، وال نيملالعيؤدي تدّني المستوى التعليمي لما 
المدني في حماية وشدد الحاضرون على أهمية دور المجتمع .  صعوباتزيادة تعرضهم للو أصحاب العمل

المهاجرين، وعلى ضرورة تدريبهم قبل مغادرة بلدهم والتأكد من حصول أصحاب العمل لين ماحقوق الع
وضع األنظمة و ،مذكرات تفاهم ثنائيةإبرام وسلطوا الضوء على أهمية .  العتيدين على معلومات دقيقة عنهم

يمكن أن تؤديه االتفاقية الدولية لحماية حقوق الدور الذي ومن أجل اإلشراف على عملية الهجرة،  المالئمة
 .جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 
آثار "بعنوان  منظمة العمل الدولية، عرضًافي تافيل، الخبيرة المعاونة  -وقدمت السيدة هيلين هاروف - 05

الذي يفرض )ظام الكفالة وبعد تقديم لمحة عامة عن ن  ."التحديات والفرص: اإلصالحات األخيرة لنظام الكفالة
، (أو مغادرة البلدعمله حب العمل، ويمنعه من تغيير اخضعه إلرادة صالمهاجر، وُي املوجود كفيل محلي للع
وقدمت لمحة عامة .  النظامهذا تافيل إلى عدد من التحديات الرئيسية التي يواجهها  - أشارت السيدة هاروف
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أشارت ة إلى ضعف احتماالت إجراء إصالحات شاملة، مع أنها عن اإلصالحات التي تحققت حتى اآلن، مشير
واختتمت عرضها باقتراح نظام بديل .  لى عدد من التغييرات التي تبعث على التفاؤل في بعض بلدان اإلسكواإ

 .لنظام الكفالة
 

تكاليف التوظيف في "بعنوان  عرضًا ،من جامعة دكا في بنغالديش ،وقدمت السيدة تسنيم صديقي -06
وتحّدثت عن االتجاهات الحديثة في مجال   ."التحديات أمام إدارة الهجرة الدولية في بلدان المنشأ: بنغالديش

الهجرة الدولية من بنغالديش إلى غربي آسيا، مسلطة الضوء على أهمية التحويالت المالية بالنسبة إلى 
المهاجرين، مشيرة لين ماتوظيف الععملية الحكومة دير وشددت على ضرورة أن ت.  االقتصاد في بنغالديش

مع مرور الوقت، وأن التكاليف  أهمية التوظيف الخاصة قد ازدادمكاتب في الوقت نفسه إلى أن دور 
 علىوأوضحت أن كلفة الهجرة .  المفروضة في بلد المنشأ باتت تشّكل نصف تكاليف رسوم التوظيف تقريبًا

.  مستوى مهارة المهاجرينمنها وّقف على عدد من العوامل، تختلف بين بلد وآخر، وأنها تتصد قبلدان الم
 موضحة وأشارت إلى متوسط المدة التي ينبغي أن يكّد المهاجرون خاللها ليتمكنوا من استرداد تكاليف هجرتهم

وأفادت أن انتشار تجارة .  التكاليفهذه إلى االقتراض من مصادر متعددة لتغطية  ضطر أحيانًايأن بعضهم 
 .أمام إدارة الهجرة الدولية السفر في بلدان المقصد يفرض تحديًا تأشيرات

 
دور المجتمع "بعنوان  وقدم السيد وليم غويس، المنسق اإلقليمي لمنتدى المهاجرين في آسيا، عرضًا- 00

تضم أن منتدى المهاجرين في آسيا هو شبكة إقليمية فيه أوضح  ،"المهاجرين ينملاالمدني في حماية الع
وشدد على الدور الذي يمكن .  المهاجرين والنهوض بهالين ماغير حكومية ملتزمة بحماية حقوق الع منظمات

، مثل توفير المأوى لغير الشرعيين ينملاالعهؤالء أن يضطلع به المجتمع المدني في تقديم الدعم لحماية حقوق 
طرح عالمات لكنه هجرة والتنمية، في المنتدى العالمي حول الالمتنامي لمجتمع المدني ادور ب ونوه.  منهم

وأضاف أنه بالرغم .  التي تعّبر عنها منظمات المجتمع المدني شواغلالاستفهام حول مستوى االلتزام بمعالجة 
اللقاء الوزاري حول االستخدام الخارجي والعمالة التقاعدية للدول من الموافقة على إشراك المجتمع المدني في 

حوار أبو ظبي، لم توضع حتى اآلن أية آلية لضمان تلك ة للعمالة في آسيا، المعروف بالمرسلة والدول المستقبل
: المجاالت الرئيسية التالية التي يمكن إشراك المجتمع المدني فيها على الصعيد اإلقليميأشار إلى و.  المشاركة

المهاجرين غير املين البطالة في صفوف الع( ج)؛ األنظمة القضائيةالوصول إلى ( ب) ؛نظام الكفالة( أ)
 . وصول موظفي السفارات والقنصليات إلى مراكز االعتقال والسجون( د)الشرعيين؛ 

 
السيد أحمد غنيم، األستاذ المعاون في مادة االقتصاد في جامعة ب ـِالمعقوعند انتهاء العرض، أشار - 02

في التجارة نابعة من الللدخل ر الرسمية يغروافد التصل بإصالح نظام الكفالة، مثل تالقاهرة، إلى قضايا أخرى 
ضرورة توفير معلومات عن النظم البديلة لهذا و ،نظام الكفالة، وهي تجارة تسمح بالتحايل على تأشيرات السفر

وجود مشاكل تتعلق بحماية إلى  في نظام الكفالة، الفتًا تساءل عما إذا كان جوهر المشكلة يكمن فعاًلو.  النظام
لك وكذ ،إصالح نظام الكفالةالمعني بوأفاد أن االقتصاد السياسي .  أيضًا جرين في بلدان أخرىالمهالين ماالع
 .ال بد من معالجتهاالتي هامة ال اياقضمن الل جماعات الضغط في أية محاولة لإلصالح، تدّخ
 

العمل لعدة إلى  وفيما يتصل بتكاليف التوظيف، أشار السيد غنيم إلى أن المهاجرين يضطرون أحيانًا- 01
من أجل تمويل هجرتهم، األمر الذي رفع مستوى الفقر قترضوها لتي امبالغ اتسديد البهدف واحد هو سنوات 

ضرورة إجراء مزيد من البحو  لفهم األسباب التي د أكو.  لدى عائالتهم في بلدانهم األم على األجل القصير
، وهي التي تبلغ فيها الرواتب أدنى المستويات يجتدفع المهاجرين إلى العمل في بلدان مجلس التعاون الخلي

لى الكلفة إ أيضًانّبه و.  وتكاليف التوظيف أعلى المعدالت، ويستغرق فيها استرداد هذه التكاليف فترة طويلة جدًا
لين ماتعزيز دور المجتمع المدني في حماية الع رأى وجوبو.  غير المباشرة للهجرة، وهي الكلفة االجتماعية
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أكثر قدرة على جمع البيانات والمعلومات عن المهاجرين، وعلى إثارة  رين، ألن المجتمع المدني عمومًاالمهاج
 .القضايا المتعلقة بحماية حقوقهم في البلدان المستقبلة لهم

 
وفي المناقشة التي تلت ذلك، لفت المشاركون إلى التحديات التي تواجهها إدارة الهجرة الدولية في بلدان - 43
وأن  ،في بلدان المقصد، بل في بلدان المنشأ أيضًامطلوبًا فقط اإلصالح ليس أن وأشاروا إلى .  نشأ والمقصدالم

 الباهظة كلفةالولفت عدد من المشاركين إلى أن .  لمزيد من التدقيقيجب أن تخضع التوظيف الخاصة مكاتب 
 .من الهجرة المعدمينالفقراء تمّكن حول دون تلتوظيف ل
 

إلى  ، نظرًايعن إمكانية استمرار الهجرة إلى بلدان مجلس التعاون الخليج ءل المشاركون أيضًاوتسا- 42
بعض الوفي حين أشار  . وارتفاع مستويات البطالة بين مواطنيها هااالرتفاع المتواصل في معدالت الخصوبة في

في بلدان ديلة عن بعضها البعض والقوى العاملة الوطنية ال يمكن أن تكون باألجنبية قوى العاملة إلى أن ال
سوق عمل مزدوجة ال ترغب فيها اليد العاملة المحلية بالعمل مقابل األجور أن هذه البلدان تضّم مجلس، وإلى ال

التي يقدمها القطاع الخاص، أشار آخرون إلى أن ارتفاع معدالت البطالة لدى اليد العاملة المحلية من شأنه 
 .رص العمل األدنى أجرًازيادة الضغوط باتجاه قبول ف

 
 المساواة بين الجنسينتقييم الهجرة من منظور   -جيم

 
بعرض الجلسة وبدأت .  إسكابترأس الجلسة السيد جيرولد هوغيه، االستشاري في شؤون السكان في - 48
عندما  تخذها آالف العامالت المهاجراتت، يبّين الخيارات الصعبة التي "خادمة في لبنان"قصير بعنوان فيلم 

 .يقررن مغادرة عائالتهن للعمل في لبنان
 

بعنوان  وقدمت السيدة سيميل إيسيم، األخصائية الفنية اإلقليمية األقدم في منظمة العمل الدولية، عرضًا- 40
أنه بالرغم فادت أف ،"لمحة عن التشريعات المعنية -أوضاع عامالت المنازل المهاجرات في البلدان العربية "

ت عدم التكافؤ بين الرجل والمرأة في فرص العمل تبلغ أعلى مستويات لها في المنطقة العربية، من أن معدال
وباتت العامالت القادمات من آسيا وأفريقيا .  المهاجرين ينملاالنساء في هذه المنطقة نحو ثلث العتشكل 

أمثلة على السيدة إيسيم أعطت و . المنازلي أصحاب العمل يشّكلن العدد األكبر من عاملفي منازل والمقيمات 
ثالثة  وأوضحت أن كلفة توظيف عاملة منزل تبلغ أحيانًا.  ظروف العمل التعسفية التي يواجهها عدد منهن

يدفعه إلى اإلفراط وبأنه يستحقها بجدارة  يوّلد لديه شعورًا األمر الذيأضعاف الراتب الشهري لصاحب العمل، 
 إلنسان ومعايير العمل الدولية التي ترعى العاملين في المنازل، خصوصًاوأشارت إلى حقوق ا.  في استغاللها

شروط عادلة التدابير الالزمة لضمان تنص على لعمال المنزليين التي لاتفاقية األمم المتحدة بشأن العمل الالئق 
عدد من االتفاقيات إلى أن معظم البلدان العربية لم تصادق حتى اآلن على  وأشارت السيدة إيسيم أيضًا.  عملهمل

واختتمت عرضها بالتذكير .  قطَبت إذا ُوجدت، قلما ،األنظمة المهاجرين، وأن ينملاالهامة المتعلقة بالع
 .بضرورة تعديل قوانين العمل الوطنية والسهر على تنفيذها

 
إلندونيسي وقدمت السيدة أسواتيني راهارتو، رئيسة قسم العلوم االجتماعية واإلنسانية في المعهد ا- 44

قدمت معلومات أساسية ف ،"ندونيسيا مثااًلإ: تجربة عامالت المنازل العائدات من الهجرة"بعنوان  للعلوم، عرضًا
، مشيرة إلى أن األبحا  في اآلونة األخيرةه أجرتبناء على مسح  ،ندونيسياإالمهاجرين من املين عن الع

عمل أكثر يهم من النساء اللواتي  يجلس التعاون الخليجأظهرت أن معظم المهاجرين من إندونيسيا إلى بلدان م
وأفادت أن معظمهن هاجرن عدة مرات، وأن السبب الرئيسي لهجرتهن .  في المائة منهن في المنازل 12من 
وقد تلقت غالبية عامالت المنازل بعض التدريب قبل مغادرة .  مماثلة في إندونيسياالعمل الفرص غياب هو 
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، ويرسلن تحويالت مالية بانتظام إلى أسرهن لتغطية ساعة أو أكثر يوميًا 25على مدى  بلدهن، وهن يعملن
إلى السياسات الحكومية المعنية  وتطرقت السيدة راهارتو أيضًا.  في المقام األول النفقات المنزلية اليومية

لتشريعات امل لالكنفاذ ضمان اإلعرضها بالتأكيد على ضرورة قبل أن تختتم بهجرة عامالت المنازل، 
 .الموضوعة في بلدان المنشأ والمقصد على السواء

 
لبنان، على  في متابعة قضايا المرأةاألهلية للجنة الالسيدة فهيمة شرف الدين، رئيسة المعقـِبة وعلقت - 45

إنما اعتبرت أن التمييز ضد عامالت المنازل ف ،األوراق التي عرضتها المتحدثتان السابقتان، وافتتحت النقاش
وتواجه .  هو ترجمة لهياكل التمييز المنتشرة في المجتمعات العربية، ويجب بالتالي معالجته في هذا السياق

 غياب التغطية، شأنهن شأن نظرائهن من الرجال، من فهّن يعانين أواًل :مزدوجًا عامالت المنازل تمييزًا
نتيجة للسياق  ،عرضن للتمييز على أساس الجنس، يتوهّن، ثانيًا ؛بفعل القوانين السائدةلوضعهن  ةقانونيال

السيدة شرف وأشارت .  االجتماعي والثقافي القائم الذي ما زال يتغاضى عن العنف ضد المرأة ضمن األسرة
إلى أن عدم تقدير األعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة واعتبار هذه األعمال خالية من أية قيمة اقتصادية الدين 

وأفادت أن التشريعات الحالية تركز على الُبعد .  عامالت المنازلتدني أجور العوامل الرئيسية وراء هما من 
قضايا  ي بوضوحراعي في إطارالمهاجرين  ينملااألمني، في حين ينبغي معالجة القضايا المتصلة بحماية الع

 .هو األهمذه التشريعات ه تنفيذ في حد ذاته، وأن التشريعات ليس كافيًا ّنَسأن  وأكدت ختامًا . الجنسين
 

مدير الوكالة الفلبينية للتوظيف في الخارج، عن اإلصالحات  ةناويس، نائباوتحدثت السيدة ستيال ب- 46
حد أدنى ألجور العاملين في إقرار وبالرغم من .  الجارية في الفلبين لتعزيز حماية عامالت المنازل المهاجرات

بتصنيف بلدان المقصد حسب امتثالها  وبدأت الفلبين أيضًا.  ضعيفًااألدنى  ا الحدذبهلتزام االما زال المنازل، 
 العاملينفي تشجيع الحوار مع بلدان المقصد من أجل تحسين حماية  ألنظمة العمل أو عدم امتثالها لها، أماًل

 .المهاجرين
 

وأفاد  . المهاجرينلين العاموفي المناقشة التي تلت ذلك، تناول المشاركون سبل تحسين حماية - 40
.  ةمستمربصورة المهاجرين العاملين إنفاذ حقوق رصد  ه يجبنأمشاركون من مجموعة من بلدان المنشأ 

والحظ البعض أن معظم أصحاب العمل مهتمون بحماية العاملين، وأن بلدان المقصد على استعداد إلقامة حوار 
 موثوقًا وأشار آخرون إلى أن عدد الشكاوى ليس مؤشرًا.  بشأن السبل الكفيلة بالنهوض بالحماية االجتماعية

 نرفعيتعرضن لسوء المعاملة يالمنازل اللواتي  عامالت ألن قلة منالمنازل، عامالت معاملة إساءة مدى لتبيان 
 .بهذا الخصوص شكوى رسمية

 
دريب لعامالت المنازل تال توفير حد أدنى من ضافة إلىوفيما يتعلق بالتدريب، ذكر المشاركون أنه باإل- 42

تدريب أصحاب العمل في مجال أنظمة العمل واحتياجات  المهاجرات حول ثقافة بلد المقصد، من المفيد أيضًا
.  ةيوعالت ه، مع اإلشارة إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه وسائل اإلعالم في هذاتزل المهاجراالمن تعامال

سمح لها بتوظيف عاملة منزل في اختيار العائالت التي ُي زمًابلدان المقصد أكثر حكون أن ت واقترحوا أيضًا
، األمر الذي يترك العديد من األسر التي تستخدم عاملة منزل ال تملك فعاًل اإلمكانيات المادية لذلكن ألمهاجرة، 

 مكاتبوشّدد المشاركون على ضرورة تنظيم .  سلبية على ظروف عمل العامالت وأوضاعهن المعيشية آثارًا
ة معاملأن يحصلوا على عرف جميع األطراف حقوقهم ومسؤولياتهم وعلى أن ي حرصًا ،التوظيف الخاصة

 .منصفة
 

 ما ال ُتعتبر عماًلغالبًا ضرورة إعطاء قيمة أكبر لألعمال المنزلية التي إلى المشاركون طّرق وت- 41
اقع مهام الرعاية، مثل رعاية المسنين أو ذن في الوـِوأشاروا إلى أن الكثير من عامالت المنازل ينف.  حقيقيًا
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ومع ذلك، ُيعتبرن خادمات ويتقاضين راتبهن على هذا ، بن عليهاما ال يتدَر غالبًا وهي مهامذوي اإلعاقات، 
 .األساس

 
 وطنية والممارسات الجيدة المتصلةتبادل الخبرات ال  -دال

 المهاجرين وحماية الدولية الهجرة بإدارة  
 

جلسة على شكل حلقة نقاش، أدارتها السيدة يوكو حمادة، المسؤولة اإلقليمية األقدم في تطوير ُنظمت ال- 53
وباكستان  يمجموعة من ممثلي بلدان مجلس التعاون الخليجعرضت و . البرامج في المنظمة الدولية للهجرة

مهاجرين، ثم تلت ذلك والفلبين ولبنان تقارير عن التدابير المتخذة على صعيد السياسات من أجل حماية ال
 .مناقشة عامة

 
مدير الوكالة الفلبينية للتوظيف في الخارج، عن ممارسات إدارة  ةوتحدثت السيدة ستيال باناويس، نائب- 52

إحدى الممارسات الجيدة والتي تقضي وسلطت الضوء على .  الهجرة في الفلبين، بما في ذلك وضع السياسات
ومن .  التوظيف الخاصة مكاتببه  قومشأن التوظيف غير القانوني الذي تتعزيز الوعي لدى المهاجرين في ب

عن بهم ُـّالمهاجرين في قاعدة بيانات مشتركة يمكن تعقالعاملين إدراج بيانات جميع  الممارسات الجيدة أيضًاأهم 
شأ كفيلة بتحسين رفاه أن اإلدارة الجيدة للهجرة في بلدان المن ختامًاالسيدة باناويس أكدت و.  عند الحاجة طريقها

من خالل ضمان  وذلك ،ي إدارة الهجرةف أيضًا تعزيز مشاركة بلدان المقصدمن الضروري ولكن المهاجرين، 
 .، على سبيل المثالامتثال أصحاب العمل بالكامل لشروط عقود العمل

 
عن الممارسات  ، لمحة عامةيسلمان، مدير قسم العمل في مجلس التعاون الخليجالوقدم السيد جمال - 58

مجلس بأنها هجرة الللدقة، يفّضل تعريف الهجرة إلى بلدان  شار إلى أنه، توخيًاأف ،الجيدة في بلدان المجلس
ّن قوانين تنظم َسمن خالل المهاجرين العاملين مجلس تضمن كرامة الأن بلدان بوأفاد .  بموجب عقد مؤقت

نه من أوأوضح .  حويل األموال إلى بلد المنشأة تور وحريوترعى حماية األج عاملينالعمل وتكافح االتجار بال
حق المهاجرين االستفادة من التأمين ضد العجز والحواد ، وكذلك الحصول على إجازة سنوية وعلى رعاية 

هيكلية ثالثية، وإنشاء سوق العمل في البحرين على مجلس اعتماد الومن المبادرات الناجحة في بلدان .  صحية
أن بعض الممارسات لم بسلمان الوأقّر السيد .  ني لحماية األجور في اإلمارات العربية المتحدةنظام إلكترو

وشدد على أهمية .  العمل في المنازل عمومًاتنظيم التوظيف و مكاتبتتكلل بالنجاح حتى اآلن، مثل تنظيم 
 .مجلس والحوار الثنائي مع الفلبين والهندالحوار أبو ظبي بالنسبة إلى بلدان 

 
لهجرة والعمل في الخارج، الباكستاني لمكتب المطلوب أحمد، مدير قسم البحو  في نا اروأشار السيد - 50

.  يمن باكستان قصدوا بلدان مجلس التعاون الخليج المائة من العاملين الذين هاجروا مؤقتًا في 16إلى أن 
أثناء  ، خصوصًاباكستان بة إلى اقتصادبالنساألهمية ت التحويالت التي يرسلونها إلى باكستان بالغة كانو

وأشار .  8323والفيضانات التي اجتاحته في عام  8335الطوارئ، مثل الزلزال الذي ضرب البلد في عام 
إلى عدد من الممارسات الجيدة المعتمدة في إدارة الهجرة في باكستان، منها تدريب المهاجرين قبل مغادرتهم 

مبادرات  اتخذت باكستان أيضًاو.  بتوفير تأمين صحي لجميع المهاجرينبلد، ووضع سياسات صحية تسمح ال
له في المملكة العربية السعودية، وينوي إنشاء فروع في  فقد أنشأ بنك باكستان فرعًا . لتسهيل تحويل األموال

تسعى  المهاجرين،المناسبة للعاملين جتماعية االحماية الولضمان تقديم  . بلدان أخرى تستقبل المهاجرين
كما أنشأت الحكومة  . من ذوي المهاراتالعاملين وتشجيع هجرة  القانونيةالحكومة إلى الحد من الهجرة غير 

كالمه بالتأكيد على أهمية  أحمد واختتم السيد مطلوب . آلية إلدارة الشكاوى من أجل تنظيم مكاتب التوظيف
 .مواصلة الحوار بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد
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في وزارة العمل في لبنان، جنبية إدارة اليد العاملة األقسم ت السيدة مارلين عطا اهلل، مديرة وقدم- 54
أشارت إلى أن لبنان هو من بلدان المنشأ وبلدان ف ،عن تجربة لبنان في حماية حقوق العمال المهاجرين عرضًا

منذ ستقبل يغير أنه  . هرات العالية مننتيجة لهجرة ذوي المها وكثيرًا طوياًلعانى ، وأنه المقصد في الوقت نفسه
في  متزايدة من عامالت المنازل المهاجرات، وذلك ألن المرأة اللبنانية أصبحت أكثر نشاطًا عدادًاأسنوات عدة 

األنظمة لى إت السيدة عطا اهلل تطرقو.  عاملة منزل مهاجرة 80 500 ويأوي لبنان حاليًا . سوق العمل
تشمل هذه و . لحماية عامالت المنازل المهاجرات على توفيرهاالعمل في لبنان  وزارة تعملالتي والخدمات 
 ؛إلى لغات عدة التعاون مع منظمة العمل الدولية لترجمة نموذج موحد لعقد توظيف عامالت المنازل المساعي

ضحايا لخن أنشئ خط سان بتوفير التأمين الصحي للعامالت في المنازل؛ وقد ياآلن ملزمباتوا أصحاب العمل و
وتطرقت .  للعاملين المهاجرين إعداد دليل عن الثقافة اللبنانيةويجري  ؛من العاملين في المنازل سوء المعاملة

إلى التحديات المتعلقة بإدارة عامالت المنازل المهاجرات، مشيرة إلى أن المعلومات التي تقدمها وكاالت 
، وأن ن عامالت المنازل ال يمتلكن سوى مهارات أساسيةوأن الكثير م، غير دقيقةكون ما ت التوظيف غالبًا
التكاليف بفعل وذلك ، ما يتوقعونه منهّنعاجزات عن تحقيق  ي عامالت المنازل يرون أنهنممعظم مستخد
 .هّنوظيفتأصحاب العمل الراغبون في يتكبدها الباهظة التي 

 
ومن أبرز الممارسات .  انهمبلدتجارب  معلومات عن وفي المناقشة التي تلت ذلك، تبادل المشاركون- 55

نظام إدخال برنامج للحد من الممارسات غير القانونية لوكاالت التوظيف؛ ووضع  النكا سريالجيدة في 
.  المهاجرين المسّجلين ينملا؛ وتوفير التأمين المجاني للعالمغادرة للتسجيل اإللزامي للعمال المهاجرين في مطار

. اللواتي تأويهّن هونغ كونغ، في الصين كبير من عامالت المنازل المهاجراتالدد عوتطرق المشاركون إلى ال
، اعُتمدت تشريعات محّسنة حّدت من القرن العشرين المجتمع المدني في التسعيناتزيادة نشاط غير أنه منذ 

ونة األخيرة أنشئ في اآلأما في بنغالديش، فقد .  تمالامن حاالت االعتداء الجسدي على هؤالء الع كثيرًا
ميسرة ومن دون ضمانات، لتمويل عملية الهجرة وتسهيل تحويل  مصرف لرعاية المهاجرين يوفر قروضًا

 ،كانت إيجابية جمهورية كوريامع  بلدانهمة تجربأن وأشار عدد من المشاركين من بلدان المنشأ إلى .  األموال
بلدان منطقة باليف التوظيف في هذا البلد مقارنة أدى إلى خفض تك خاصًا فقد أنشأت الحكومة الكورية نظامًا

ما إذا كانت النظر عبصرف الفحوص الطبية إلزامية، جعل ، طرح عدد من المشاركين مسألة وأخيرًا.  اإلسكوا
 . ي بلد المنشأ أو بلد المقصدتجرى ف

 
يجاد حلول مشتركة إل وشدد عدد من المشاركين على ضرورة أن تعمل بلدان المنشأ وبلدان المقصد معًا- 56

وفي هذا السياق، اقترح البعض عدم حصر االهتمام بالتحديات المتصلة بالهجرة، .  المهاجرين العاملينلحماية 
بلدان المنشأ لن والمهاجرن والعاملالتي يقدمها مساهمة الها وعلى التي تتيحعلى الفرص  بل التركيز أيضًا

 . والمقصد
 

لة لليد العاملة المهاجرة على أهمية الترابط بين الهجرة والتنمية المستقِبوأكد ممثلو بلدان اإلسكوا - 50
قد ، يخصوصا إلى بلدان مجلس التعاون الخليج ،وأشاروا إلى أن الهجرة فيما بين بلدان الجنوب. عمومًا

مقصد على ساهمت في عملية التنمية في بلدان المنشأ والوأصبحت من أهم تيارات هجرة اليد العاملة في العالم 
الممارسات الجيدة من الفلبين ومصر، حيث خلصت األبحا  األكاديمية عدد من إلى وتجدر اإلشارة .  السواء

 .في المائة 25-23إلى أن الهجرة الدولية ساهمت في خفض مستويات الفقر بنسبة 
 

في مية االجتماعية في شعبة التنوقدم السيد دونوفان ستوري، رئيس قسم السياسة االجتماعية والسكان - 52
في في شعبة التنمية االجتماعية إسكاب، والسيدة بتول شكوري، رئيسة قسم السكان والتنمية االجتماعية 

دا األولويات التالية التي يجب أن تراعيها بلدان المنشأ والمقصد في اإلسكوا، ملخصًا لمداخالت المشاركين وحّد
 :عيةوالحماية االجتما عدالةعملها على تحقيق ال
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، بما في ذلك الحقوق مجاالتالمهاجرين في جميع الللعاملين االعتراف بحقوق اإلنسان  (أ) 
في الحصول على العدالة وعلى قوانين تحمي  همالشخصية وحقوق األسرة في بلد المنشأ؛ واالعتراف بحق

اعدية والسكن الالئق المعاشات التقتوفير االقتصادية عن طريق  همالمادية والمعنوية؛ وضمان حقوق همحقوق
 والخدمات الصحية؛األطفال وتعليم 

 
وكرامتهن  العدالة االجتماعية للمهاجرات، وتغطيتهن بموجب تشريعات تحمي حقوقهن ضمان (ب) 

 في بلدان المنشأ وبلدان المقصد؛
 
وفي هذا السياق، ينبغي .  أدنى لألجور حدًا تفرضمعالجة قضية األجور، وسن تشريعات  (ج) 
 المهاجرين على السواء؛والعاملين اليد العاملة المحلية بالتشريعات واألنظمة ُتعنى كيد على ضرورة أن التأ
 
هذا تعديل المقصد لسنوات عديدة، حاولت مجموعة من بلدان ف.  إعادة النظر في نظام الكفالة (د) 

مساواة قوق كل منهم وضمان توازن بين حوإيجاد النظام وإصالحه لتلبية متطلبات أصحاب العمل والموظفين 
 الجميع أمام القانون؛

 
واإلسكوا تعيد النظر في  . االتفاق على تعاريف مشتركة لمختلف أنماط هجرة اليد العاملة (ه) 

صطلح استخدام م، كعملية حوار أبو ظبيفي  التفاقات التي تم التوصل إليهال وفقًا المعمول بها، التعاريف
في  النظر أيضًا يومن المرجو أن تعيد بلدان مجلس التعاون الخليج.  ل المثالعلى سبي" وافدةالعمالة ال"

  ؛مؤقتةيد العاملة المتعاقدة الالاستخدامها لمصطلحات الهجرة، ال سيما تلك المتصلة بهجرة 
 
وفي حالة لبنان، يكتسب الحوار والتشريعات أهمية كبيرة في خلق تفاهم بين األطراف الثالثة  (و) 

وفي الواقع، ال تقتصر مشاكل العاملين .  نية، وهي بلد المنشأ وبلد المقصد ومكاتب التوظيف في البلدالرئيسي
إساءة معاملتهم  في المنازل على إساءة معاملتهم من قبل أصحاب العمل في بلد االستقبال، بل تتضمن أيضًا

 .واستغاللهم من قبل مكاتب التوظيف في بلد المنشأ
 

حول ثقافة المهاجرات حد أدنى من التدريب لعامالت المنازل توفير ن أنه باإلضافة إلى وذكر المشاركو- 51
عامالت المنازل أنظمة العمل واحتياجات في مجال بلد المقصد، من المفيد أيضًا تدريب أصحاب العمل 

ترح البعض أيضًا واق.  وسائل اإلعالم في هذه التوعية مع اإلشارة إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه، اتالمهاجر
ن العديد ألسمح لها بتوظيف عاملة منزل مهاجرة، في اختيار العائالت التي ُي ًاحزم أكثربلدان المقصد تكون أن 

التي تستخدم عاملة منزل ال تملك فعاًل اإلمكانيات المادية لذلك، األمر الذي يترك آثارًا سلبية على من األسر 
 .يةظروف عمل العامالت وأوضاعهن المعيش

 
وشدد مشاركون من مجموعة من بلدان المنشأ على ضرورة رصد إعمال حقوق العاملين المهاجرين - 63

ون بحماية هؤالء العاملين، وأن بلدان المقصد هتمولحظ البعض أن معظم أصحاب العمل ي.  بصورة مستمرة
وأشار آخرون إلى أن عدد الشكاوى .  على استعداد إلقامة حوار بشأن السبل الكفيلة بتعزيز الحماية االجتماعية

ألن قلة من عامالت المنازل اللواتي إساءة معاملة العامالت في المنازل، لتبيان مدى  موثوقًا ليس مؤشرًا
 . يتعرضن لسوء المعاملة يرفعن شكوى رسمية بهذا الخصوص

 
.  حقيقيًا ال ُتعتبر عماًلما  المشاركون ضرورة إيالء قيمة أكبر لألعمال المنزلية التي غالبًا ثاروأ- 62

ذن في الواقع مهام الرعاية، مثل رعاية المسنين أو ذوي ـِوأشاروا إلى أن الكثير من عامالت المنازل ينف
 .ومع ذلك، ُيعتبرن خادمات ويتقاضين راتبهن على هذا األساس، ما ال يتدّربن عليها غالبًا وهي مهاماإلعاقات، 
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 ر عقدهالمقّرلحوار ادول أعمال إعداد ج: مجموعات العمل  -ااء
 بين المناطق مستقباًل

 
األولى لمناقشة االستنتاجات التي خلصت إليها ورشة العمل،  ،ن على مجموعتينوع المشاركتوّز- 68

وجرى  . بين الجنسينوالجغرافي مراعاة التوازن ان مع ن المجموعتاهاتشكلت وت.  والثانية لمناقشة توصياتها
وقد وردت هذه  . العمل في الجلسة العامة يمناقشات مجموعتيات التي خلصت إليها وتنقيح التوصعرض 

 . التوصيات في سياق هذا التقرير
 

 تنظيم ورشة العمل  -ثالثًا
 

 ااوتاريخ انعقادورشة العمل مكان   -ألف
 

ية والتنمية الهجرة الدولفي مجال اإلسكوا وإسكاب  منطقتيُعقدت ورشة العمل حول تعزيز الحوار بين - 60
 .8322يونيو /حزيران 03إلى  82في بيت األمم المتحدة، بيروت، في الفترة من 

 
 االفتتاح  -باء

 
فتتاح نيابة االقدم السيد يوسف نصير، مدير شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، كلمة - 64

السيد نصير ورّحب .  ينة التنفيذية لإلسكواعن السيدة ريما خلف، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألم
الهجرة  مع لمعالتالقدرات الوطنية ل تعزيز"أشار إلى أن ورشة العمل ُعقدت في إطار مشروع وبالمشاركين، 

أن الهجرة الدولية بأفاد و  .الممول من حساب التنمية "اآلثار السلبيةوتخفيف  تعظيم الفوائد اإلنمائية:  الدولية
ي مختلف أنحاء فسيما وأن نحو مليار مهاجر منتشرين  المسألة ذات أولوية، باتت تشّكل التنمية  علىآثارها و

  .تقريبًامليار دوالر أمريكي  424مبالغ قدرها  8331حّولوا في عام قد العالم 
 

العالم، اليد العاملة في من أهم تيارات هجرة باتت وأكد السيد نصير أن الهجرة فيما بين بلدان الجنوب - 65
تعظيم على نحو يسمح بتفتقر إلى القدرة على إدارة الهجرة الدولية بكفاءة  تزالما الرغم من أن البلدان المعنية ب

عن  يمجلس التعاون الخليجبلدان إلى اليد العاملة هجرة وتختلف .  والحد من آثارها السلبية على التنمية هافوائد
 ونملاالعإذ يشكل ، القوى العاملةكبير على تركيبة السكان والها تأثيربفعل وذلك  ،تيارات الهجرة األخرى

ن في يملاعمن الالمهاجرين العرب نسبة أن غير .  الخليجبلدان غالبية السكان في عدد من اليوم ن والمهاجر
 إلى 2105 عام الفترة منفي فقط في المائة  08في المائة إلى  08ن تراجعت مالخليجي مجلس التعاون بلدان 
اإلسكوا لذلك، عند إعداد و.  في المنطقة أسواق العمل العربية، مما يشير إلى عدم التكامل بين 8334 عام

خارطة الطريق لتحقيق التكامل اإلقليمي، ينبغي اعتماد رؤية استراتيجية مشتركة للتشاور والحوار حول هجرة 
 .العمالة العربية

 
في شعبة التنمية االجتماعية في سياسة االجتماعية والسكان الرئيس قسم  ،وألقى السيد دونوفان ستوري- 66

التاريخية بين الروابط  وتحّد  عن . شعبةال ة، مديركريريكشكلمة افتتاحية نيابة عن السيدة ناندا إسكاب، 
ما بينهالتجارة والسياحة ، بل إلى الناشطة بينهماالهجرة إلى فقط ال تعود أنها  مؤكدًا ،إسكاباإلسكوا ومنطقتي 
مليون مهاجر من بلدان إسكاب  20أضاف أن بلدان اإلسكوا المستقِبلة للمهاجرين تأوي اليوم نحو و.  أيضًا

هي المهاجرين املين أشار إلى أن حماية حقوق العو . لها، ال سيما في مجال التنمية ومكسبًا عليها يشكلون تحديًا
 . إسكابمصدر قلق رئيسي لبلدان المنشأ في منطقة 
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لهجرة، هم المكاسب اإلنمائية الناتجة من اأسليط الضوء على أكد السيد ستوري أهمية الحوار في تو- 60
قد  هاوتوصياتها إلى أن استنتاجاتو ،حوار أبو ظبيعملية في سياق متابعة تندرج ورشة العمل إلى أن  مشيرًا

لحوار الرفيع المستوى بشأن ل أيضًاو ،المزمع عقدها في إطار هذا الحوار في المستقبلجتماعات كون مفيدة لالت
 تعزيز"مشروع في ورشة العمل  مساهمةأشار إلى و.  8320في عام أن تعقده األمم المتحدة الهجرة المقرر 
الممول من حساب  "اآلثار السلبيةوتخفيف  الفوائد اإلنمائية ظيمتع:  الهجرة الدولية مع لمعالتالقدرات الوطنية ل

، الخمسفي مناطق العالم لهجرة الدولية بين االقواسم المشتركة لمشروع يهدف إلى تحديد أن هذا اإلى و، التنمية
، آسيا يوأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب ،وأوروبا ،ئالمحيط الهادمنطقة أفريقيا، وآسيا ووهي 

ه إسكاب يركز على الذي ترعاكما أوضح أن برنامج الهجرة .  وإلى تحديد خصائص الهجرة في كل منها
 .تنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامةاللهجرة تسهم في تحقيق لوضع سياسات على األعضاء  هامساعدة دول

 
مكتب العالقات العامة والمؤتمرات في وزارة الشؤون  ةرئيسالصبوري، السيدة ماريانا الخياط وألقت - 62

وشكرت .  كلمة افتتاحية نيابة عن البلد المضيفوالوزارة، اإلسكوا االتصال بين مسؤولة االجتماعية في لبنان و
أولويات بلدان المنشأ باتت من البلدان الفرصة لمعالجة مسألة الهجرة الدولية التي اإلسكوا وإسكاب على إعطاء 

 .ةالعربيمنطقة في الالسائدة والمقصد، ال سيما في سياق األزمة المالية والظروف السياسية واألمنية 
 

بلدان إلى أن ة إلى بلدان اإلسكوا، مشيرإسكاب بلدان أهمية تدفقات الهجرة من الصبوري وأكدت السيدة - 61
وأشارت .  إسكابهاجر من منطقة يين عامل ممال 23نحو  8323في عام استضافت  يالخليجمجلس التعاون 

عديدة دان فقد تمكنت بل . مقصدبلدان المنشأ والالمكاسب التي تعود بها الهجرة الدولية على التنمية في ى إل
رسلة للعمالة مالبلدان من البينما استفاد عدد كبير ، هافينقص في اليد العاملة الوطنية لسّد الة للعمالة من مستقِب
 خلصت إلى أن تعزيز الحوار بينو . فيها خفض مستويات الفقرساهمت في تي وردت إليها والالت يحوتمن ال

 .تعظيم الفوائد اإلنمائية للهجرة والحد من آثارها السلبيةسيسمح لها بلدولية والتنمية الهجرة اهذه البلدان حول 
 

 الحضور  -جيم
 

هيئات ن من الوزارات والييخبراء وطنإسكاب، باإلضافة إلى خبراء من اإلسكوا وحضر ورشة العمل - 03
، هي اإلمارات العربية المتحدة واثالثة بلدان أعضاء في اإلسكي فالمعنية بقضايا الهجرة والعمل الحكومية 
وحضر  . والهندالفلبين ونيبال وبنغالديش باكستان وإسكاب، هي أعضاء في بلدان  ةخمسفي وومصر، ولبنان 

المنظمة الدولية للهجرة، والمركز الدولي منها المنظمات الدولية، عدد من  عنن ومثلم ورشة العمل أيضًا
نظر منظماتهم بشأن الهجرة  اتوجه، عرضوا كاالت األمم المتحدةوغيرها من و ،لتطوير سياسات الهجرة

األمم المتحدة العاملة في مجال الهجرة والتنمية،  وكاالتعدد من ممثلون عن كذلك حضر و . والتنمية
 ةكاديمياألؤسسات ممن ال مجموعةمن ن و، وخبراء مستقليومنظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليج

 .المدنيالمجتمع و
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 )*(المرفق
 

 قائمة المشاركين
 

 األعضاء في اإلسكوا دانلالب  -ألف
 

 دولة قطر
 

 السيد عادل سلطان المال
 أخصائي عالقات دولية أول

 وزارة العمل

 471-11414844: هاتف

 471-11414844: فاكس

 mol.gov.qa@AMULA: بريد إلكتروني

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيدة نزهة شليطا

 عية وتعليميةخبيرة اجتما
 وزارة العمل

 4244-872841: هاتف

 4244-002454: فاكس

 clu.gov.lb@atfal: بريد إلكتروني
 
 

 السيدة مارلين عطاهلل
 رئيس دائرة مراقبة عمل األجانب

 وزارة العمل

 4244-002488: هاتف

 4244-002488: فاكس

 hotmail.com@lenatallahrma: بريد إلكتروني
 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيد محمد أحمد شكري
 مصّمـم مواقع ومطّور نظم معلومات

 وزارة القوى العاملة والهجرة
 قطاع شؤون الهجرة

 8544-8121282: هاتف

 858-33530338: فاكس

 mshokry@mome.gov.eg :بريد إلكتروني

 hotmail.com@ohamed.shokrym 

 

 األعضاء في اإلسكاب دانالبل  -باء
 

 بنغالديش
 

 السيد محمد عبدالرؤوف
 نائب األمين

 وزارة المغتربين ورعاية العمالة في الخارج
 حكومة بنغالديش

 888-2-6577617: هاتف
 888-5-652281511: خليوي
 888-2-6577617: فاكس

 gmail.com@raufds84: بريد إلكتروني
 

 الهند
 

 السيد رولكوملين بوريل
 عام للمغتربينحامي 

 وزارة الشؤون الهندية في الخارج
 حكومة الهند

 75-55-27867218: هاتف
 75-55-27576787: فاكس

 moia.nic.in@pge: بريد إلكتروني

 نيبال
 

 السيد آمل كيران داكال
 وكيل وزارة العمل وإدارة النقل

 حكومة نيبال
 كاتماندو
 7875-777878: هاتف

 ahoo.comy@dhakalamal: بريد إلكتروني
 

 باكستان
 

 السيد رانا مطلوب أحمد
 متخصص في علم االجتماع/مدير

 مكتب الهجرة
 72-15-7217577/7217581: هاتف
 72-8777-1287285: خليوي
 72-15-7217582: فاكس

 hotmail.com@matloobrana: بريد إلكتروني
 
 

______________ 

 .يالمرفق كما ورد من القسم المعن صدر هذا )*( 
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 الفلبين
 

 السيدة ستيال باناويس
 نائب المدير

 (AEOP)ل في الخارج اإلدارة الفلبينية للعم
 وزارة العمل والتوظيف

 77-2-6225517: هاتف
 77-2-6257778: فاكس

 ymail.com@szban: بريد إلكتروني

 السيدة ماريا سالوم سوكو مندوزا
 مساعد الملحق للعمال

 سفارة الفلبين
 مهورية اللبنانيةبيروت، الج

 775-68717767: خليوي
 7755-287728: فاكس

 yahoo.com@1022phsm: بريد إلكتروني
 

 
 والهيئات التابعة لألمم المتحدة البرامج  -جيم

 
 (ASEONP) إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

 
 السيدة سابين هنينغ

 مسؤول الشؤون السكانية
 قسم الهجرة
 شعبة السكان

 كيةينيويورك، الواليات المتحدة األمر

 4-848-4233744: هاتف
 4-848-4238417: فاكس
 un.org@hennings: د إلكترونيبري

 (ASFAP) صندوق األمم المتحدة للسكان
 

 السيد عبداهلل عبدالعزيز الزعبي
 مستشار السكان والتنمية

 المكتب اإلقليمي للدول العربية
 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 854-22232184: هاتف

 858-88720153: فاكس

 unfpa.org@zoubi: بريد إلكتروني

 
 منظمات والوكاالت المختصة التابعة لألمم المتحدةال  -دال

 
 (OLE) منظمة العمل الدولية

 
 تافيل-السيدة هيلين هاروف
 خبير مشارك، الهجرة

 المكتب اإلقليمي للدول العربية
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 7755-612788: هاتف
 775-65878117: خليوي
 7755-612787: فاكس

 ilo.org@avelharrofft: بريد إلكتروني

 السيدة سيميل إيسيم
 لأخصائي فني أو
 اة بين الجنسين والنساء العامالتقضايا المساو

 المكتب اإلقليمي للدول العربية
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 7755-612788: هاتف
 7755-612781: فاكس

 ilo.org@esim :بريد إلكتروني
 

 
 ة والهيئات التابعة لهاالمنظمات الحكومية الدولية واإلقليمي  -ااء

 
 (OEI) المنظمة الدولية للهجرة

 
 السيدة يوكو هماده

 هجرة العمل اإلقليمية
 متخصص في الهجرة والتنمية

 المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
 بانكوك، تايالند

 772-7777718: هاتف
 772-2878778: فاكس

 iom.int@yhamada: بريد إلكتروني
 الخليج العربية مجلس التعاون لدول

 
 السيد جمال حسن السلمان
 مدير إدارة الشؤون العمالية

دول مجلس التعاون المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ب
 لدول الخليج العربية
 المنامة، مملكة البحرين

 473-47075242: هاتف
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 gcclsa.org@Jamal.alsalman :بريد إلكتروني 473-47035703: فاكس

 ونالمستشار  -واو
 

 السيد أحمد غنيم
 أستاذ في االقتصاد
 جامعة القاهرة

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 8545-0372372: هاتف

 858-0244445 :فاكس

 gmx.de@aghoneim: بريد إلكتروني

 
 السيدة فهيمة شرف الدين

 رئيسة اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 4244-324530: هاتف

 4244-322834: فاكس

 cfuwi.org@fahima: بريد إلكتروني

 السيد ابراهيم عوض
 مدير مركز دراسات الهجرة والالجئين

 الجامعة األميركية بالقاهرة
 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 858-82404344: هاتف

 858-87407020 :فاكس

 iawad@aucegypt.edu :بريد إلكتروني

 
 
 
 
 
 

 
 الخبراء  -زاي

 
 السيدة راهارتو أسواتيني

 رئيس قسم العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية
 معهد إندونيسيا للعلوم
 جاكارتا، إندونيسيا

 72-825-1212881: هاتف
 72-825-12781677: فاكس

 aswatini@lipi.go.id :بريد إلكتروني

 tinias28@rod.net.id 
 

 السيدة ميريانا الخياط الصبوري
 رئيسة دائرة العالقات العامة والمؤتمرات

 وزارة الشؤون االجتماعية
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 7755-752818/755275: هاتف
 7757-718885: خليوي
 7755-755271: فاكس

 otmail.comdramariana@h :بريد إلكتروني
 mkhayat@socialaffairs.gov.lb 
 

 السيد عبد المولى الصلح
 الممثل اإلقليمي للشرق األوسط

 المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 775-7-622656: خليوي
 775-6-622656: فاكس

 amelsholh@yahoo.com: بريد إلكتروني
 

 
 السيد غرازيانو باتيستيال

 مدير مركز سكاالبريني للهجرة
 مانيال، الفلبين

 772-7776778: هاتف
 772-7776772: فاكس

 phgrgraziano@smc.o.: بريد إلكتروني
 

 السيدة نيكوال بايبر
 كبير الباحثين

 معهد آرنولد بيرغستراسر للبحو  االجتماعية والثقافية
 فريبيرغ، ألمانيا

 77-675-8886877: هاتف
 67-675-8886868: فاكس

 freiburg.de-icola.piper@abi.unin: بريد إلكتروني
 

 السيد هيثم علي جمعه
 مدير عام المغتربين

 وزارة الخارجية والمغتربين
 المديرية العامة للمغتربين

 7755-878725: هاتف
 7755-878778: فاكس

 director@emigrants.gov.lb: بريد إلكتروني
 

 السيد أنطوان حداد
 خبير

 جمهورية اللبنانيةبيروت، ال
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 7755-612767: هاتف
 idm.net.lb@haddadam: بريد إلكتروني

 السيدة سهام حركة
 (سابقًا)عميد ومدير عام األمن باإلنابة 
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 7755-877171: هاتف
827788-7755 

 gmail.com@sihambacake: بريد إلكتروني
 

 إيرودايا راجان. السيد إس
 أستاذ
 رة الشؤون الهندية في الخارجوزا

 وحدة البحو  حول الهجرة الدولية
 مركز دراسات التنمية

 كيراال، الهند
 75-765-2778885: هاتف
 75-765-2778772: فاكس

 cds.ac.in@rajan: بريد إلكتروني
 

 السيد ليالناندا كومارا روهوناج
 خبير وطني بشأن هجرة اليد العاملة

 كولومبو، سريالنكا
 77-55-2621188: هاتف
 77-65-7877788: خليوي
 77-55-2877577: فاكس

 hotmail.com@ruhunage12: بريد إلكتروني
 

 السيد رونالد سكيلدون
 زميل مهنية

 جامعة ساسيكس
 برايتون، المملكة المتحدة

 77-5267-677171: هاتف
 sussex.acuk@R.Skeldon: بريد إلكتروني

 
 السيدة تسنيم صديقي

 م السياسيةأستاذ قسم العلو
 وحركات الهجرةرئيس وحدة البحو  للجنة التنفيذية لالجئين 

 جامعة داكا
 (NPIMAS)رئيس شبكة موارد الهجرة لجنوب آسيا 

 داكا، بنغالديش
 888-2-7778778: هاتف
 888-2-8772775: فاكس

 tsiddiqui59@gmail.com :بريد إلكتروني

 grmmru.or@info 
 
 
 

 
 

 السيد توفيق عسيران
 الرئيس الفخري

 األسرة جمعية تنظيم األسرة للعمل على التنمية وتمكين
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 7755-755768:هاتف
 7755-782612: فاكس

 lfpa.org.lb@tosseiran: بريد إلكتروني
 

 السيد وليم غواز
 منسق إقليمي

 يامنتدى المهاجرين في آس
 مدينة كويزون، الفلبين

 77-2-7777188/7282678: هاتف
 77-728-7788757: خليوي

 pacific.net.hk@mfa: بريد إلكتروني
 

 السيد ريكس مارلو فارونا
 منسق برامج

 مركز المهاجرين اآلسيويين
 كاولون، هونغ كونغ

 الصين
 812-78581818: هاتف
 812-27728555: فاكس

 ic.net.hkpacif@rexv: بريد إلكتروني
 

 السيد علي فاعور
 أستاذ في الجامعة اللبنانية

 وعضو المجلس الوطني للبحو  العلمية
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 775-7-725778: خليوي
 775-5-612157: فاكس

 ul.edu.lb@afaour: بريد إلكتروني
 

 السيد فادي حسين فرحات
 رئيس قسم القضايا القانونية

 تربين وزارة الخارجية والمغ
 المديرية العامة للمغتربين
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 7755-878777: هاتف
 7757-776177: خليوي
 7755-878776: فاكس

 hotmail.com@fadifarhat75: بريد إلكتروني
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 السيدة خيرية قدوح
 أستاذة وباحثة

 الجامعة اللبنانية، كلية التربية
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 7755-886756 :هاتف
 7757-728758: خليوي

 yahoo.com@khairiehk: بريد إلكتروني
 

 السيدة كارول كرباج
 مستشارة 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 7757-68772877: خليوي

 gmail.com@carolekerbage: بريد إلكتروني

 
 السيدة هبة نصار

 االقتصاد أستاذ
 القاهرة جامعة

 ةالقاهرة، جمهورية مصر العربي
 282-8522587867 : هاتف
 282-78186787 : فاكس
 aucegypt.edu@anasbhe: يإلكترون بريد
 

 السيد جيرولد دبليو هوغيه
 مستشار للسكان والتنمية

 بانكوك، تايالند
 772-1677857: هاتف

 yahoo.com@jwhuguet :بريد إلكتروني

 
 المنظمون  -حاء

 
 حيط الهادئوالم اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا

(ONCPA) 
 

 السيد دونوفان ستوري
 رئيس قسم السكان والسياسة االجتماعية 

 شعبة التنمية االجتماعية
 بانكوك، تايالند

 228-8444057: هاتف

 228-8444535: فاكس

 un.org@storey: بريد إلكتروني
 

 السيدة فانيسا ستاينماير
 مسؤول الشؤون االجتماعية
 شعبة التنمية االجتماعية

 انكوك، تايالندب

 228-8448240: هاتف

 228-8444535: فاكس

 un.org@steinmayerv: بريد إلكتروني
 

 السيدة ناتالي ماير
 مسؤول مساعد للشؤون االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية
 بانكوك، تايالند

 228-8448100: هاتف

 228-8444535: فاكس

 un.org@meyern: بريد إلكتروني
 
 
 
 

 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي صادية ألمريكااللجنة االقت
(OCLPC) 
 

 سعد. السيد باولو إم
 رئيس مجال السكان والتنمية

المركز الديموغرافي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 (COLPEO)الكاريبي 
 شعبة السكان

 سانتياغو، تشيلي

 02-8-8458500: هاتف
 02-8-8545442: فاكس

 .cepal.org@saadPaulo: بريد إلكتروني
 

 (ONCSP) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 

 السيد فريديريكو نيتو
 مدير شعبة التنمية االجتماعية

 4244-444354: هاتف

 4244-444045: فاكس

 un.org@neto2: بريد إلكتروني
 

 السيدة بتول شكوري
 رئيسة قسم السكان والتنمية االجتماعية

 عيةشعبة التنمية االجتما

 4244-474181: هاتف

 4244-444045: فاكس

 un.org@shakoori :بريد إلكتروني
 
 



11-0229 

 


