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 اإلطار العام
 

 في العدد هذا سيستمر   حتما و. العالم في مهاجر مليون ٣٠٢ يقارب ما مع ٣١٠٢ عام شهدته كالذي ارتفاعا الهجرة ظاهرة تشهد لم
لبية المواقف مكافحة تمث ل الهجرة، ظاهرة تجاه العام الرأى نظرة تدهور بي نت قد االستقصاءات أن   بما و. اإلرتفاع  المهاجرين تجاه الس 
 إدماج مسألة و الهجرة أضحت الحالي اإلقتصادي اإلنكماش سياق في. قصوى أهمية ذات حاجة المهاجرة العاملة اليد وخاصة

رات ترسيخ على االجتماعي، الت واصل شبكات مختلف و كاالنترنت اإلعالم، وسائل عملت ما إذا. توت ر مصدر المهاجرين  الت صو 
ة تعميق في ساهمت قد فستكون الشأن، بهذا التحيزات و النمطية .االجتماعي ة الت وت رات حد   

 
زنقطة التركي   

 تعزيز بهدف األوسط، الشرق في اإلقليمية شبه العم ال هجرة بتغطية المهتم ين اإلعالم وسائل محترفي مع العمل إلى المشروع يهدف

ال العمل و العيش وضع بشأن اإلعالمية التغطية جودة .المهاجرين للعم 

 األهداف
 

 هجرة اتجاهات حول الجارية للتقارير والسلبية اإليجابية اآلثار لتقييم المنطقة، في اإلعالميين مع إستشاري ة منهجية إستخدام 

 .العاملة اليد

 ال آداء و الالئق العمل شروط حول العام النقاش لتحسين اإلعالم وسائل مهنيي مع التوصيات من جملة إنجاز  للعم 

 .األوسط الشرق في الرئيسية االستقبال بلدان في المهاجرين

 وسائل لمحترفي خصيصا ُصممت التي العمل ورشات من العديد تنظيم خالل من المعلومات وتبادل النظيري التعلم تشجيع 

 العمال حقوق حول دقة أكثر معلومات إيصال لتشجيع الميداني والعمل النظرية األطر من كل   تستخدم والتي اإلعالم،

 .ومسؤولياتهم المهاجرين

 ين إعالميين مع التعاون  العمل العاملة، اليد هجرة ذلك في بما مترابطة، مفهومي ة أولويات على ترك ز التقارير إلنتاج مختص 

 .بالبشر واالتجار المنزلي

 والعمل بالبشر واالتجار العاملة اليد هجرة على األوسط الشرق في المنجزة الدولية العمل منظمة أبحاث ونقاش تقديم 

 . المنزلي

 المعلومات تبادل تيسير أجل من العاملة اليد   هجرة قضايا في بانتظام العاملين اإلعالميين من شبكة إنشاء إمكانية في النظر 

 . الخ الجيدة، اإلعالمية والممارسات البيانات بشأن

 
 النشاطات

 
 :في للمشاركة ومبتدئين خبراء وصحفيين تحرير رؤساء دعوة
 

 ٣١٠٢ الثاني، كانون ٠٢ـ٠٢ األردن، اإلعالم، وسائل في التنفيذين المسؤولين لكبار اقليمي شبه تشاوري اجتماع: األول النشاط
 

 األوسط الش رق في وطني ة تدريبي ة ورشات أربعة: الثاني النشاط
 

    وأثيوبيا نيبال في مثال األقاليم بين ما تدريبيتان ورشتان :الثالث النشاط
 

 جهوية إختتامية ندوة: الرابع النشاط
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