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الخلفية
تناضل الدول المجاورة لسوريا والمضيفة ألعداد كبيرة من الالجئين من أجل إيجاد إستجابة مناسبة
لمعالجة أثر تدفق الالجئين الكثيف على سوق العمل .وفي ظل غياب أو محدودية الوصول بشكل قانوني
إلى العمل ،يعمل الالجئون السوريون في القطاع غير المنظم مما يزيد الضغط على أسواق العمل المحلية
الهشة أصالً ،األمر الذي يؤدي الى تدهور شروط وظروف العمل واألجور ويفضي إلى نمو اإلقتااديا
غير المنظمة في الدول المضيفة .ومع تراجع المعونة اإلنسانية الرامية إلى اإلستجابة إلى أزمة الالجئين
في المنطقة ،ال شك ان أعداد متزايدة من الالجئين سيسعون إلى ايجاد فرص العمل من أجل العيش.
وتماشيا ً مع هذه الحاجا الملحة ،إعتمد األمم المتحدة إطاراً جديداً لخطة اإلستجابة اإلقليمية لسوريا
والامود اإلقليمي لالجئين ) (3RPالرامية إلى الجمع بين المساعدة اإلنسانية والتنمية والامود لدى
الدول المضيفة.
في سياق تفاقم األزمة في سوريا ،تركز الحكوما إهتمامها على تداخل مكونا الدعم اإلنساني
واإلنمائي ،وبخاصة في مجال خلق فرص العمل وتعزيز سبل العيش .وقد إتسمت مساهمة منظمة العمل
الدولية حتى تاريخه إزاء أزمة الالجئين في كل من األردن ولبنان وماروتركيا بالتنوع والتركيز بشكل
واسع على المجاال األربعة التالية:





تقييم األثر على سوق العمل؛
دعم خلق فرص العمل من خالل التنمية اإلقتاادية المحلية؛
تقييم وضع عمل األطفال؛
التعاون مع فرق العمل المشتركة بين وكاال األمم المتحدة المعنية بسبل العيش والمساهمة في خطط
الامود الوطنية.

في المقابل ،يزداد قلق منظمة العمل الدولية بشأن تنامي الضغوط على الدول المضيفة من حيث وصول
الالجئين إلى العمل .وبالتالي ،تسعى المنظمة إلى المشاركة بشكل أكثر جدوى مع الشركاء في دعم التنمية
وتطبيق اإلستجابا المناسبة على مستوى البرامج والسياسا  .وفي هذا اإلطار ،نظمت منظمة العمل
الدولية حواراً إقليميا ً رفيع المستوى في إسطنبول ،تركيا 82-82 ،يوليو/تموز  8102ضم ممثلين عن
الدول المضيفة .وقد رحب المشاركون من الدول المضيفة الخمس ،بما فيهم وزير العمل األردني الدكتور
نضال القطامين ،والذين يمثلون المكونا الثالثية والمؤسسا الحكومية المهتمة بموضوع األزمة
السورية ،بهذه الفرصة األولى للقاء ومناقشة أزمة الالجئين السوريين للمرة األولى منذ نشوبها في العام
.8100
ويقضي الهدف األساسي من هذا الحوار تسهيل تبادل اآلراء والتجارب بالتفايل بشأن التحديا الماثلة
في كل دولة من الدول التي تواجه آثار األزمة على سوق العمل والتشاور بشأن الخيارا لبلورة سياسا
وأطر إستراتيجية مناسبة .ويشكل اإلجتماع تعاونا ً مشتركا ً بين مختلف مكاتب منظمة العمل الدولية في
دول المنطقة :المكتب اإلقليمي للدول العربية في بيرو ؛ المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى؛
ومكتب تركيا .باإلضافة إلى ذلك ،شارك في هذه الجلسة مكتب منظمة العمل الدولية لمار وإريتريا
والسودان وجنوب السودان كما تم توجيه الدعوا إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب المنسق المقيم لتركيا.
الرجاء اإلطالع على جدول األعمال المفال والئحة المشاركين في الملحقَين  0و.8
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تحديات األزمة السورية
يُعتبر حجم األزمة السورية غير مسبوق مما يجعل منها واحدة من أكبر عمليا الحراك الجماعي العابر
للحدود للمشردين منذ الحرب العالمية الثانية .ويتواجد اليوم ما يزيد عن  4ماليين الجئ يتواجدون
بمعظمهم في الدول المجاورة لسوريا وبالتحديد تركيا ولبنان واألردن ،فيما وصلت أعداد قليلة إلى العراق
ومار .ونظراً إلى نسبة الالجئين إلى السكان الوطنيين ،وبخاصة في لبنان حيث يشكل الالجئون
السوريون  82في المائة من سكانه ،باتت الضغوط على الخدما الحكومية وأسواق العمل والمجتمع
عموما ً حادة .ومع تراجع الميزانية المخااة للمساعدا اإلنسانية وبالرغم من تكثيف الدول المضيفة
لجهودها في هذا المجال ،ال يجد الالجئون السوريون أمامهم حيلة إال في السعي إلى العمل لدعم أسرهم.
وقد أدى ذلك إلى طفرة اإلقتااديا غير المنظمة وما يالزمها من تحديا  ،بما فيها اإلستغالل ،وشروط
وظروف وأشكال العمل غير المقبولة ،وعمل األطفال وتنامي التوتر بين الالجئين والمجتمعا المضيفة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى تعثر وضعف أسواق العمل في الدول المضيفة حتى قبل العام  8100وتفاقم
الوضع بشكل ملحوظ منذ ذاك الحين.

أثر األزمة على النمو اإلقتصادي والحاجة إلى البيانات
مع تفاقم أزمة الالجئين السوريين ،يتفاقم األثر على البنى التحتية الوطنية اإلجتماعية واإلقتاادية
والتنمية الوطنية ،وأطر القانون والسياسا  ،في ظل تراجع النمو اإلقتاادي في الدول المضيفة لالجئين
السوريين وتنامي التوتر اإلجتماعي وغياب األمن وانعدام اإلستقرار ،وبخاصة في لبنان الذي يتسم بغياب
اإلستقرار السياسي .إلى ذلك ،زاد الاعوبا اإلنمائية القائمة أصالً مثل الفقر وشح الموارد .وقد أشار
المشاركون في الحوار إلى التحديا الماثلة أصالً في الدول المضيفة من حيث نوعية وكمية التشغيل،
وبخاصة أمام الشباب .وفي ظل وجود األنظمة القانونية واإلجراءا الخاصة بالعمال األجانب وإمكانية
وصولهم إلى أسواق العمل ،يشق الكثير من السوريين طريقهم إلى العمل في اإلقتااد غير المنظم مما
يؤدي إلى زيادة ملحوظة في حجمه .على سبيل المثال ،أشار تركيا إلى إسهام الجهود الهادفة قبل
األزمة في إنحسار اإلقتااد غير المنظم من نحو  21في المائة إلى  01في المائة من سوق العمل .في
المقابل ،ومنذ نشوب األزمة ،يُظن أن اإلقتااد غير المنظم قد نما مجدداً إلى قرابة  21في المائة.
كما أضاء المشاركون من الدول على الطبيعة المستمرة لألزمة السورية والوجود الحتمي لالجئين في
المستقبل المنظور ،مشددين على أهمية البعد اإلنمائي لإلستجابة في المرحلة المقبلة ،األمر الذي يستدعي
مراجعة إستراتيجيا اإلستجابة الحالية من ناحية سوق العمل ومعالجة جميع جوانب التشغيل وسبل
العيش ،بما فيها التعليم ،والتدريب المهني ،والتشغيل الذاتي ،والحماية اإلجتماعية ،والحوار اإلجتماعي،
إلخ.
في هذا السياق ،حث الشركاء الوطنيون منظمة العمل الدولية على تعزيز إلتزامها بعملية اإلستجابة
والمساعدة في تنمية وتطبيق آليا الدعم ،نظراً إلى فرادة حجم ونطاق ومدى األزمة السورية ،وما
تستلزمه من إستجابة فريدة ومخااة على حد سواء.
وما يدعو إلى القلق بشكل خاص هو غياب المعلوما والبيانا المفالة بشأن أثر األزمة على أسواق
العمل .وفيما قامت منظمة العمل الدولية بإجراء مجموعة من التقييما حتى الساعة ،تدعو الحاجة إلى
متابعتها من خالل إجراء المزيد من الدراسا المتعمقة وجمع البيانا بشكل منتظم حول عمل
المهاجرين ،بما فيهم الالجئين ،وذلك لتحسين تطوير التدخال التي ستحتاج إلى تكييفها تبعا ً لسياق كل
بلد.
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األطر التنظيمية والوصول إلى فرص العمل
ان موضوع الالجئين ومسألة وصولهم إلى فرص العمل تطرح مجموعة من التحديا فيما يتعلق باألطر
التنظيمية والتشريعية الوطنية والدولية .ويتم في أغلب األحيان جمع األنشطة واللوائح التنظيمية المتالة
بالالجئين ضمن إطار قوانين الهجرة واإلقامة وليس بالضرورة ضمن إطار تشريعا العمل .ويشجع
القانون الدولي الدول على تسهيل وصول الالجئين إلى العمل وسبل العيش ،وبخاصة إتفاقية العام 0220
المتعلقة بوضع الالجئين وبروتوكول العام  .00291أما الاكوك الدولية األخرى مثل اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق اإلقتاادية واإلجتماعية والثقافية ) (ICESCRفتعزز الحق
العالمي األوسع في العمل للجميع وفقا ً لمعايير منظمة العمل الدولية الشاملة والمتالة بجميع جوانب عالم
العمل ،بما فيها هجرة العمال.
وقد ركز الحوار ضمن اإلجتماع على القضايا المتعلقة بتشغيل الالجئين السوريين ،بما فيها اإلتفاقية
الثنائية السابقة مع سوريا وأهمية تطبيق األطر التنظيمية القائمة للعمال المهاجرين في سياق الالجئين،
مثل اإلستحاال على إجازا /تااريح العمل ،وذلك لضمان اإلتساق واإلستقرار واألمن واإلنااف.
ويكمن التحدي األساسي في أزمة الالجئين السوريين في حجم األزمة وضخامة أعداد العابرين للحدود
طلبا ً للجوء واألمان والعمل .في المقابل ،يتم تسهيل اإلجراءا أمام الالجئين حيثما أمكن ،إدراكا ً
للاعوبا التي قد يواجهها السوريون للحاول على بعض المستندا أو لتوافر الموارد.

قانون نموذجي محتمل في تركيا والحاجة إلى إستجابة دولية أكثر شمولية
كما ُذكر سابقاً ،لقد استقبلت الدول المضيفة الالجئين السوريين بحفاوة بالغة بعد ان با بلدهم موطنا ً
للحرب والدمار لكن اإلستجابا بحاجة إلى التكيف مع واقع كل بلد .وفيما واصلت جميع الدول توفير
الدعم والمساعدة إلى السوريين من خالل مجموعة واسعة من الخدما  ،تمايز تركيا عن سائر هذه
الدول باعتمادها قانون لحماية الالجئين السوريين على أراضيها ،بما فيها حقهم في تقديم طلب الحاول
على إجازة/تاريح العمل ،ما يعتبر خطوة ايجابية كبيرة بالرغم من عدم وضع هذا القانون موضع
التطبيق بالكامل .وما أن يُاار إلى اعتماد القانون المذكور ،سيسهل وصول الالجئين السوريين إلى سوق
العمل دون التعرض للعمال الوطنيين األتراك.
من ناحية أخرى ،شدد المشاركون على التنافس على الوظائف وما يستتبعه من ضغوط على األجور،
األمر الذي يشكل العامل األساسي وراء إثارة التوتر بين المجتمعا المحلية .وبالتالي ،تبرز األهمية
القاوى لمعالجة تحديا سوق العمل .وقد أشار وزير العمل األردني الدكتور القطامين إلى وجوب قيام
حقوق اإلنسان على الحاجا ال على الحدود الجغرافية ،األمر الذي يستلزم إستجابة أكبر وأكثر شمولية
من جانب األسرة الدولية .وفي ظل غياب المزيد من الدعم الفني والمالي الموجه نحو اإلستجابا
الوطنية ،سيبقى الوضع مأزوماً ،حيث أن زيادة فرص العمل وسبل العيش تعتمد على زيادة اإلستثمارا
في الدول المضيفة التي تستهدف النمو اإلقتاادي على المدى الطويل.

سوق العمل في خطة اإلستجابة اإلقليمية
لقد حظي موضوع "سبل العيش" وضمنه التشغيل باإلهتمام األقل مقارنةً بجميع القضايا األخرى الواردة
في إطار خطة اإلستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين والمشتركة بين وكاال األمم المتحدة .وفي حال
0

من أصل الدول الخمس المضيفة ،صادقت مصر وتركيا فقط على هذه اإلتفاقية.
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عدم زيادة اإلستثمارا الوافدة ،ستتواصل التداعيا السلبية لألزمة وتتفاقم حدةً .من هنا يجب ربط سبل
العيش بالتنمية اإلقتاادية المحلية وخطط التنمية المحلية وإشراك القطاع الخاص بشكل أجدى .وقد
شكلت اإلستجابة اإلقليمية تحول نموذجي من خالل دمج األجندتَين اإلنسانية والتنموية في الدول المضيفة
ضمن إطار خطة اإلستجابة اإلقليمية لسوريا والامود اإلقليمي للالجئين  .)8109-8102( 3RPوتُعتبر
هذه الخطة محورية واساسية لضمان األثر االيجابي لإلستجابة وإستمراريتها والتي يستلزم نجاحها
بالتأكيد تعاونا ً أكثر فعالية وكفاءة بين وكاال األمم المتحدة والمنظما الدولية.
وبافتها سابقة عالمية في إطار إستجابة األمم المتحدة لألزما  ،تسعى هذه الخطة إلى معالجة التحديا
اإلنسانية وحماية الالجئين وضمان صمود األشخاص المستضعفين والمجتمعا المتضررة .باالضافة الى
ذلك ،وإدراكا ً منها ألهمية الخطط الوطنية لدعم الامود وإحالل اإلستقرار ،تركز خطة ال 3RPعلى
تعزيز قدرة األنظمة الوطنية .في المقابل ،ال تزال تعاني الخطة من التخبط في ظل تمويل  80في المائة
فقط (أكثر من مليار د.أ) من إجمالي التمويل المطلوب والبالغة قيمته  4.2مليار د.أ وتحويل  9في المائة
فقط منه نحو موضوع التماسك اإلجتماعية وسبل العيش ).(Livelihoods and Social Cohesion
وقد شدد جميع المشاركين في الحوار على الحاجة إلى زيادة التمويل لضمان تنفيذ خطة اإلستجابة ألزمة
الالجئين السوريين في إقتااديا وطنية متينة ،مع التشديد على أهمية دعم البيئا الداعمة للنمو
اإلقتاادي.

الحاجة إلى أطر سياسات أكثر إتساقا
في ظل محدودية الدعم المالي لبرامج التشغيل وسبل العيش ،تفاقمت أزمة الالجئين السوريين نتيجة غياب
اإلتساق والوضوح في أطر السياسا الوطنية التي قد تساعد في تطوير المشاريع بطريقة أكثر فعالية،
وذلك لجذب اإلستثمارا العامة والخاصة الضرورية .من ناحية أخرى ورغم ان موضوع التشغيل وسبل
العيش هو عنار أساسي وحساس في إستراتيجية اإلستجابة ألزمة الالجئين في المستقبل ،يزداد األمر
تعقيداً بسبب األطر واإلجراءا التنظيمية التي تطبق ،والمتالة مثالً بالالجئين/طالبي اللجوء ،العمال
المهاجرين وقانون العمل ،واإلتفاقيا الثنائية القائمة أصالً مع سوريا بشأن التنقل بين أسواق العمل.
باإلضافة إلى األطر التنظيمية والقانونية الوطنية ،تتوافر أيضا ً مجموعة من الاكوك الدولية الواجب
مراعاتها ،بما فيها إتفاقية  0220الخاصة بوضع الالجئين وبروتوكول العام  ،0291وإتفاقيا منظمة
العمل الدولية حول اليد العاملة المهاجرة واإلتفاقيا األساسية بشأن معايير العمل واإلتفاقية الدولية
لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
كما ُذكر سابقاً ،إعتمد الحكومة التركية قانونا ً لتوفير الحماية المؤقتة لالجئين السوريين والذي يمكن
إعتباره نموذجا ً فعاالً للتدخل .بإمكان الدول األخرى المضيفة لالجئين السوريين اعتماد هذا النموذج بعد
تكييفه مع أوضاعها الوطنية .وقد فسر الحكومة أهمية إعتماد قانون الحماية المؤقتة درءاً لتداعيا
حجم تدفق الالجئين .لكن مرحلة التطبيق تبقى العامل األساسي لنجاح هذا التشريع كممارسة جيدة يمكن
اعتمادها في المنطقة وخارجها.

الدور األساسي للحوار اإلجتماعي في إيجاد الحلول
يُعتبر دور الحوار اإلجتماعي أيضا ً عامالً أساسيا ً لدعم وصول الالجئين إلى فرص العمل وسبل العيش،
وتأكيداً أل همية إشراك منظما العمال وأصحاب العمل في أدوار أكثر جدوى ،على سبيل المثال في
التحقق من مهارا الالجئين ومطابقتها ،وحماية الحقوق األساسية في العمل ،وضمان شفافية أكبر في
تشغيل الالجئين ،والحوار اإلجتماعي ومعالجة المشكلة المتنامية لإلقتااد غير المنظم .وقد شدد ممثلو
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النقابا العمالية على الاعوبا الماثلة أمام العمال الوطنيين الذين يتنافسون في أسواق العمل مع أعداد
كبيرة من "العمال المهاجرين" والذين يتقاضون أجوراً أدنى ويتعرضون لشروط وظروف عمل أكثر
رداءة وال يستفيدون من تغطية التأمينا الاحية والضمان اإلجتماعي .كما حذر المشاركون من
التداعيا الطويلة األمد لهجرة الشباب ذوي المهارا المرتفعة الذين يغادرون موطنهم للعمل في الخارج
وتأثير ذلك على على إقتااديا الدول المضيفة .وفي هذا السياق ،دعا الشركاء اإلجتماعيون إلى تكثيف
الحوار اإلقليمي بشأن األزمة السورية من خالل التركيز بشكل خاص على أدوار الشركاء اإلجتماعيين
والحوار اإلجتماعي في برامج اإلستجابة.

إنشاء أرضية إقليمية للتنسيق
ان تأثير األزمة السورية على أسواق العمل يسلط الضوء على امكانية ايجاد مداخل إلى عمليا الحوكمة
التي قد تحد من التوتر والتحديا  .باختاار ،إتفق المشاركون على "أن الجمود ليس خياراً" بالنسبة إلى
الدول المضيفة أو األسرة الدولية كما أكدوا على الحاجة إلى إحداث تحول في نموذج التخطيط
اإلستراتيجي لتحويل التحديا في أسواق العمل إلى فرص للتنمية اإلقتاادية الوطنية ،إلى جانب الحاجة
إلى تطوير البرامج واإلستراتيجيا الوطنية لتكون أكثر فعاليةً من خالل إجراء البحوث الشاملة حول
التشغيل وأسواق العمل في الدول المضيفة .في المقابل ،يمكن التركيز في خالصا األبحاث على تشجيع
اإلستثمارا الوافدة كونها اساس للنمو اإلقتاادي .وفي اإلطار األشمل إلدارة المعلوما ودعم بناء
القدرا في الدول المضيفة من حيث اإلستجابة لتحديا سوق العمل ،تم إقتراح أرضية إقليمية لتعزيز
التنسيق ،واإلتساق والتضامن اإلقليمي ،باالضافة الى تحديد وبلورة ونشر نماذج تدخل تتكيف مع
السياقا الوطنية المختلفة.

البناء على إتفاقيات الهجرة الثنائية السابقة
يجب أن تهدف اإلستجابا المستقبلية أيضا ً إلى بلورة تدخال داعمة للتشغيل والتي يمكن أن تعالج عدم
تطابق المهارا بين العرض والطلب على اليد العاملة في صفوف الالجئين والعمال الوطنيين في مختلف
الدول المضيفة .ويمكن أن تبني هذه اإلستجابا على إتفاقيا الهجرة الثنائية القائمة أصالً بين الدول
المضيفة وسوريا والتي تركز على قطاعا محددة ،وبخاصة الزراعة والبناء .وقد تدعو الحاجة إلى
ايجاد مقاربا مبتكرة لتخفيف حدة األطر التنظيمية المتعلقة بسوق العمل والتي قد تسهل تشغيل الالجئين
والمجتمعا المضيفة على حد سواء والتي يمكن أن تدعمها الجها المانحة بحسب المقتضى وحيثما
أمكن .وفي هذا السياق ،تبرز أهمية تعزيز حمال التوعية لالجئين بشأن األطر التنظيمية للعمال
المهاجرين في كل دولة من الدول المضيفة ،وذلك لضمان تفهم أكبر وتوتر اقل.

برامج خلق فرص العمل وسبل العيش
تتمتع منظمة العمل الدولية بخبرة طويلة في مجال خلق فرص العمل وسبل العيش حتى في حاال
الطوارئ واألزما  ،وذلك عن طريق تطوير البرامج التي تعزز العمل على المدى القاير والمتوسط
والطويل على سبيل المثال وتنمية المشاريع وتطوير األعمال .وتشمل التدخال الهادفة إلى دعم هذه
البرامج التدريب المهني ،وأنشطة التنمية اإلقتاادية المحلية وخدما التشغيل العامة .وتشمل األنشطة
في مختلف السياقا على المستوى العالمي خطط النقد والغذاء مقابل العمل ،والتعاقد مع المجتمعا
المحلية ،وتنمية المشاريع الاغيرة والمتوسطة الحجم ،والتمويل المتناهي الاغر ،وخدما تطوير
األعمال وتنمية الريادة في صفوف النساء والشباب .ويمكن لهذه التجارب واألدوا الملموسة والمشورة
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أن تضيف مدخال
على سوق العمل.

قيمة على األطر اإلستراتيجية للدول المضيفة ،وذلك لمعالجة آثار األزمة السورية

توجيه تطوير البرامج من خالل تقييمات الحاجات في أسواق العمل المحلية
إلى جانب الترحيب بدعم منظمة العمل الدولية في مجاال التدخل هذه ،شدد الدول المضيفة على حاجة
هذه األطر اإلستراتيجية إلى اإلسترشاد بتقييما الحاجا المفالة ألسواق العمل وإعداد جردة بمهارا
الالجئين لتسهيل المطابقة بين العرض والطلب بطريقة أكثر فعالية وكفاءة .ومن شأن هذه األنشطة أن
توجه تطوير برامج التعليم المهني لمالحة الالجئين والمجتمعا المضيفة إنطالقا ً من الواقع على
األرض وأن تحدد الثغرا في أسواق العمل .وسيكون ذلك متاالً بشكل خاص بسياق دعم فرص
التشغيل لمالحة العمال الالجئين والوطنيين ذوي المهارا المتدنية.
إلى جانب خدما التشغيل العامة ،من المهم إشراك خدما التشغيل الخاصة لمطابقة المهارا المتاحة
مع الفرص .أما مسألة تنمية الريادة فتستلزم إهتماما ً خاصا ً في بعض الدول المضيفة نتيجة غياب
اإلستقرار اإلقتاادي الحالي وفي ظل التحدي المتمثل في توفير الخدما المناسبة والمتسقة الستحداث
سبل العيش فضالً عن صعوبا اللغة في بعض الدول المضيفة .عالوة على ذلك ،من المهم تفادي خلق
منافسة غير مشروعة مع المشاريع الاغيرة القائمة والمجتمعا التعاونية .وقد تدعو الحاجة أيضا ً إلى
مراجعة إستراتيجيا التشغيل الوطنية لتكون أكثر تماشيا ً مع الواقع السائد في الدول المضيفة.

الحاجة إلى إستثمارات وافدة قوية
شدد المشاركون أيضا ً على الحاجة إلى إستثمارا أجنبية ووطنية ضخمة ودعم تمويلي قوي من جانب
األسرة الدولية في مجال برامج التشغيل وسبل العيش ،مؤكدين على مفهوم التضامن الدولي وتقاسم أعباء
األزمة السورية بمساواة أكبر خارج حدود الدول المتضررة جغرافياً .وهنا يجدر التمييز بين اإلستثمارا
الوطنية واألجنبية ،والمساعدة اإلنسانية والتحويال من حيث التدفقا المالية ،حيث تختلف بشكل ملحوظ
من حيث طبيعتها لكنها متساوية من حيث األهمية لدعم إستجابة واسعة النطاق لألزمة .وفي هذا السياق،
يُعتبر تشجيع تزايد اإلستثمارا األجنبية الوافدة تماشيا ً مع األولويا الوطنية أساسيا ً لمعالجة بعض
التحديا الناجمة عن وجود السوريين في الدول المضيفة .على سبيل المثال ،لقد أرخى تراجع مستويا
المساعدة اإلنسانية بظالله على قدرا الخدما العامة وفاقم التهميش اإلجتماعي لالجئين السوريين ،مما
دفعهم إلى اإلستعانة بما أوتيوا من وسائل متاحة لدعم بقاء أسرهم ،بما في ذلك إرسال األطفال إلى العمل
بدالً من المدرسة.

اإلنتقال من المشاريع الصغيرة إلى المشاريع الواسعة النطاق
يجب أن تشكل المجتمعا المضيفة المدخل األساسي لبرامج التشغيل كونها تساعد في ضمان تلبية
حاجا هذه المجتمعا والالجئين على حد سواء .وقد أشار المشاركون إلى وجوب التركيز بشكل أقل
على المشاريع التي يحتمل أن تكون هشة والتركيز بشكل أكبر على برامج اإلستثمار األوسع نطاقاً .وفي
هذا السياق ،شدد الدول المضيفة على وجوب أن تكون اإلستثمارا الدولية ليس فقط مالية بطبيعتها بل
يجب أن تشمل على سبيل المثال نقل المهارا والمعارف وفرص العمل ،وذلك من خالل مثالً فتح أسواق
جديدة لتادير المنتجا والخدما .
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وما يشكل مدعاة لقلق بشكل أساسي هو أن خلق فرص العمل لالجئين قد يؤدي إلى تزايد البطالة في
صفوف العمال الوطنيين ،مع التشديد على التحدي الماثل أمام منظمة العمل الدولية ومكوناتها .وإلى
جانب التعديل المحتمل لألطر التنظيمية ،من المهم رصد األثر اإلجتماعي المحتمل للتدخال وتفادي
المزيد من غياب اإلستقرار اإلجتماعي .ومن الواضح أن مقاربة "نهج واحد مناسب للجميع" لن يكون
مناسباً ،ليس حتى بين مختلف المناطق في الدول المضيفة .وبالتالي ،تستلزم إستراتيجيا اإلستجابة
التأني في التكييف الوطني واإلقليمي ومراعاة التجارب الوطنية السابقة والقائمة والمتعلقة ببرامج هجرة
العمال وتلك الكثيفة اليد العاملة.

القيمة اإلقتصادية المحتملة لزيادة تشغيل الالجئين
تسود إختالفا كبيرة بين الدول المضيفة لالجئين السوريين ،وهي قائمة إلى حد كبير على تحديا
التشغيل وأسواق العمل القائمة أصالً .وفيما يعود دعم خلق فرص العمل وسبل العيش للالجئين بالمنافع
المحتملة على الطلب اإلجمالي وإجمالي الناتج المحلي في الدول المضيفة ،مثالً من خالل زيادة
اإلستهالك ،واإليجارا  ،إلخ ،...تبقى الهواجس بشأن اإلبقاء على توازن عادل في أسواق العمل وداخل
األسواق المحلية .على سبيل المثال ،أثر تدفق الالجئين السوريين بشكل كبير إلى سوق العقارا على
معروض الوحدا السكنية الميسورة الكلفة ،وبخاصة للشباب .كما برز تحديا مشابهة نتيجة زيادة
كلفة المنتجا والخدما  ،مع تنامي الطلب وتراجع القوة الشرائية والعرض.

تسهيل اإلستهالك المحلي المتزايد للسلع والخدمات
إقترح المشاركون تكثيف الجهود لتشجيع اإلستهالك المحلي لإلنتاج المحلي الذي قد يساهم في تحسين
النمو اإلقتاادي وبالتالي خلق الوظائف .ونظراً إلى القطاعا التي وظفت تاريخيا ً المهاجرين السوريين
في المنطقة ،من المهم ضمان زيادة اإلستثمارا في قطاع الزراعة وتشجيع اإلستهالك المحلي للمنتجا
وزيادة الاادرا داخل المنطقة ،وبخاصة في الدول المضيفة لالجئين السوريين.

والتحول نحو المزيد من التنويع
إعادة التفكير في دور اإلستثمارات
ّ
فيما يُعتبر اإلستثمار محدداً مهما ً للنمو واستحداث الوظائف ،يُعتبر إختيار القطاعا المناسبة لإلستثمار
محفوفا ً بالتحديا ويسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة التنويع في المجاال األخرى الداعمة للتشغيل،
وال سيما في القطاع العام من خالل مشاريع البنى التحتية الوطنية الضخمة إلى جانب التنمية اإلقتاادية
المحلية على مستوى البلديا  .ويمكن ربط هذه األنشطة ببرامج التنمية العامة القائمة والالمركزية التي قد
تشمل مشاريع يمكن إطالقها بسرعة بواسطة اإلستثمارا الضرورية .إلى ذلك ،يمكن اإلستفادة من
المهارا الموجودة في صفوف الالجئين ومن الفرص المتاحة لتطوير القطاعا القائمة أو إنشاء
قطاعا جديدة .على سبيل المثال ،يمكن للبنان اإلستفادة من مهارا الالجئين السوريين في القطاع
الاناعي في ظل إعتماد اإلقتااد السوري بشكل أساسي على الاناعة ،فيما يركز اإلقتااد اللبناني
بشكل أساسي على الخدما والتجارة.

الهجرة العابرة
عبر المشاركون في اإلجتماع أيضا ً عن قلقهم إزاء إمكانية تحول الدول المضيفة إلى مراكز "عبور"
الالجئين وسواهم من المهاجرين المحتملين إلى دول المقاد األخرى .ويُبرز التادي لهذه الظاهرة أهمية
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األطر التنظيمية الوطنية ومنع إساءة إستعمالها .من جهة أخرى ،تبرز الحاجة المتنامية إلى معالجة تنامي
ظاهرة "رهاب األجانب" ) (Xenophobiaوالتمييز في المجتمع من خالل إجراء بحوث إجتماعية أكثر
تفايالً حول األثر الحقيقي لألزمة السورية وذلك للتادي للمدركا المضللة.
إتفقت الدول المضيفة على أهمية تحول اإلستجابا لألزمة السورية اليوم إلى مقاربة تنموية أكثر منه
إنسانية ،إستناداً إلى النمو الداعم للتشغيل ،واإلستثمارا العامة التي تتمحور حول المالحة الفضلى
للمجتمعا والالجئين والتي تقوم على الحوار اإلجتماعي الشامل.

موجز النتائج
ركز الجلسة األخيرة في اإلجتماع على المرحلة المقبلة ،وأضاء على األدوار والمسؤوليا المحتملة
للمجموعا الرئيسية التالية :الحكوما  ،الشركاء اإلجتماعيين ،منظمة العمل الدولية واألسرة الدولية.
وقد تم إستقاء المقترحا من محالة النقاشا والهواجس والمقترحا الرئيسية للشركاء الثالثة في
الدول المضيفة .ولكنها ال تعكس المقترحا النهائية ،بل األفكار بشأن سبل التحرك بالشكل األمثل بالنسبة
إلى كل دولة من الدول المضيفة لالجئين السوريين ،مع مراعاة حاجة جميع اإلستجابا إلى التكيف مع
مختلف البيئا والسياقا الوطنية.
إنطالقا ً من هذه الروحية وترحيبا ً بمبادرة منظمة العمل الدولية إلى تنظيم هذا الحوار اإلقليمي الذي يجمع
ممثلين عن الدول المضيفة للمرة األولى لمناقشة القضايا ذا األهمية القاوى واإلهتمام المشترك ،تمنى
المشاركون في اإلجتماع التحضير لحوار مماثل على المستوى الوطني في كل دولة من الدول المضيفة،
وذلك لدعم تنمية األطر اإلستراتيجية الوطنية المناسبة ،ومعالجة أثر األزمة السورية على سوق العمل.
كما ذكر المشاركون بالهدف اإلنمائي اإلجمالي الذي يجب أن يكون رافداً لجميع الجهود الرامية إلى
معالجة األزمة:

الهدف اإلنمائي اإلجمالي
ال يختار السوريون أن يكونوا الجئين ويشعرون برغبة قوية في العودة إلى ديارهم .لذا يتعين على األسرة
الدولية عدم السماح باندثار هذا األمل وزواله في صفوف السوريين .وكلما طال أمد األزمة ،زاد
إمكانية تبدد هذا األمل .وعليه ،يجب أن يبقى الحل السياسي المشترك والمقبول والمستدام لألزمة الهدف
اإلجمالي لضمان إمكانية عودة السوريين إلى ديارهم بأمان وبكرامة الستعادة بالدهم ومستقبل أطفالهم.

األدوار والمسؤوليات المحتملة
يجب أن تعمل الحكوما على:





تقوية اإلرادة السياسية لتكون دعامة لتطوير إستراتيجيا التشغيل وسبل العيش الشاملة ووضعها
موضع التطبيق في المجتمعا المضيفة وفي صفوف الالجئين.
مواصلة العمل على صياغة السياسا بشأن تشغيل وسبل عيش الالجئين.
تاميم وتنفيذ اإلصالحا الضرورية في سوق العمل.
إدماج محاال التشغيل بشكل أفضل ضمن األطر واإلستراتيجيا التنموية الوطنية.
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 تعزيز وتسهيل الحوار اإلجتماعي حول إستراتيجيا
بالمجتمعا المضيفة والالجئين.
 مواصلة المشاركة مع األسرة المانحة في تمويل البرامج المتالة بسوق العمل واإلستثمار لدعم
النمو اإلقتاادي المرتبط بأولويا التنمية الوطنية.
التشغيل وسبل العيش ذا

الالة

يجب أن يعمل الشركاء اإلجتماعيون على:











حماية نوعية العمل من خالل آليا الحوار اإلجتماعي الوطنية.
ضمان دفاع آليا الحوار اإلجتماعي عن حقوق العمال السوريين.
دعم مبادرا تنمية سبل العيش والريادة على المستوى المحلي لمالحة المجتمعا المضيفة
والالجئين.
تعزيز آليا مطابقة المهارا والتنمية في أسواق العمل المحلية لمالحة الالجئين والعمال
الوطنيين.
يجب أن تعمل منظمة العمل الدولية على:
مواصلة العمل مع المكونا الثالث لدعم تطوير األطر الوطنية الاناعية واألطر الوطنية
للتشغيل والقيام باإلصالحا الضرورية لسوق العمل.
تسخير الخبرة والتجربة في أطر التعليم المهني واإلعتماد التي يمكنها أن تدعم تنقل الالجئين
والعمال الوطنيين في سوق العمل.
العمل مع المكونا الثالث من أجل تسهيل اآلليا التنظيمية لتسهيل وصول الالجئين إلى أسواق
العمل الوطنية وزيادة فرص التشغيل للعمال الوطنيين.
دعم الجهود الرامية إلى تعزيز دور الحوار اإلجتماعي في معالجة وصول الالجئين إلى أسواق
العمل والتشغيل والتمثيل الجماعي.
تطبيق توصية منظمة العمل الدولية بشأن اإلقتااد غير المنظم على سياق األزمة السورية،
والتطبيق األوسع إلطار منظمة العمل الدولية المعياري ،وبخاصة معايير العمل األساسية.

يجب أن تعمل األسرة الدولية على:






زيادة التمويل بشكل ملحوظ لبرامج ومشاريع التشغيل وسبل العيش في إطار اإلستجابة لألزمة
السورية.
دعم إستجابا سبل المعيشة الداعمة للتشغيل في الدول المضيفة من خالل اإلستثمارا الوافدة
القوية في إطار الدعم المالي والفني والبنيوي بما في ذلك من قبل الجها العالمية الفاعلة في
القطاع الخاص.
تحسين التعاون والتنسيق ،وتعزيز التكامل بين اإلختااصا المختلفة لوكاال األمم المتحدة
وسواها من المنظما المعنية.
مراجعة مالءمة وتطبيق اإلتفاقيا الدولية في ضوء األزمة السورية.
ضمان اإلتساق والتكامل بين األجندا اإلنسانية واإلنمائية في الدول المضيفة وعلى المستوى
اإلقليمي من اجل دعم برامج الامود.

في الختام ،تمت التوصية بالخطوا المقبلة التالية:
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 ستواصل منظمة العمل الدولية توفير المساعدة التقنية وتسهيل الحوار على المستوى الوطني مع
الشركاء الثالثة لتعزيز التشغيل وسبل العيش في إطار اإلستجابة ألزمة الالجئين السوريين في
الدول المضيفة.
 ستلعب منظمة العمل الدولية دوراً قياديا ً في القضايا ذا الالة بالتشغيل وأسواق العمل في سياق
األزمة.
 ستواصل منظمة العمل الدولية تسهيل الحوار اإلقليمي وتبادل التجارب والقدرا لدعم تطوير
النماذج الفعالة والمستدامة حول التشغيل وسبل العيشي لمالحة الالجئين والمجتمعا المضيفة.
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الملحق 1
الحوار اإلقليمي حول أثر أزمة الالجئين السوريين على أسواق العمل في األردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر
إسطنبول ،تركيا 82-82 ،يوليو/تموز 8112
برنامج العمل
الخميس  82يوليو/تموز
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00

التسجيل والقهوة
مالحظات ترحيبية لمنظمة العمل الدولية ومقدمات

السيد نومان أوزكان ،مدير ،مكتب منظمة العمل الدولية لتركيا
السيد فرانك هايغمن ،المدير اإلقليمي باإلنابة ،مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية
 10.00 – 11.30أثر أزمة الالجئين السوريين على سوق العمل :عروض قطرية

الرئيس:السيد ياسر أحمد حسان ،كبير المستشارين ألفريقيا والدول العربية /مكتب المدير العام ،منظمة العمل الدولية
األردن الدكتور نضال القطامين ،وزير العمل ،والسيد وضاح محمود رشيد الحمود ،وزارة الداخلية
لبنان السيدة هالة الحلو ،مستشارة الوزير للشؤون اإلنسانية والدولية /وزارة الشؤون اإلجتماعية
تركيا السيدة نورهان أوندر ،المديرة العامة لشؤون العمل ،وزارة العمل والضمان اإلجتماعي
مار السيدة إيمان زاكاري ،والسيدة هبة إسماعيل ،وزارة الشؤون الخارجية
العراق السيد سعيد نعمة جاهوتي ،رئيس اإلتحاد العام لنقابا العمال في العراق
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 11.30 – 12.00إستراحة القهوة
 12.00 – 13.00لمحة عن أبعاد أزمة الالجئين السوريين في أسواق العمل في إطار خطة اإلستجابة اإلقليمية لسوريا والامود اإلقليمي للالجئين 3RP

السيدة ماري قعوار ،كبيرة األخاائيين في مجال سياسا اإلستخدام ،المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية
 13.00 – 14.30إستراحة الغداء
 14.30 – 16.00نقاش الطاولة المستديرة األولى :اإلطار التنظيمي والوصول إلى إجراءات العمل

سر:السيدة مها قطاع ،منسقة اإلستجابة ألزمة الالجئين السوريين في األردن ،المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية
المي ّ
الرئيس :السيد نومان أوجزان ،مدير مكتب منظمة العمل الدولية لتركيا
ستضيء وتسهل هذه الطاولة المستديرة تبادل المعلوما بشأن القواني ن والسياسا والممارسا الوطنية والدولية التي ترعى شؤون الالجئين ووصولهم إلى
العمل في الدول المضيفة .وقد أوفت الحكوما بالتزاماتها اإلنسانية الدولية من خالل عدم إقفال الحدود .وتهدف الطاولة المستديرة إلى مناقشة قضية
الوصول إلى العمل وما يرتبط بها من غياب الوضوح في سياسة الالجئين .وفي ظل اإلختالفا بين الدول ،فاقم غياب مقاربة واضحة لمعالجة إستخدام
السوريين فقط حاال عمل السوريين خارج إطار قوانين العمل.
األربعاء 82 ،يوليو/تموز
9.00 – 10.30

نقاش الطاولة المستديرة الثانية :مراجعة برامج خلق فرص العمل/سبل العيش في المجتمعات المضيفة :هل هي كافية؟ ما هي الدروس الممكن
إستخالصها؟

سر :السيد نجاة كوشاباي ،كبير مسؤولي البرنامج ،مكتب منظمة العمل الدولية لتركيا
المي ّ
الرئيس :السيدة ريفييس-كييلغارد ،نائبة المدير اإلقليمي ،المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية ألوروبا وآسيا الوسطى
ترمي خطط اإلستجابة الوطنية في كل من األردن ولبنان إلى تعزيز قدرة األسر المعيشية االفقيرة والهشة في المجتمعا المضيفة على التأقلم والتعافي بشكل
مستدام من آثار األزمة السورية ،والتخفيف من اآلثار المستقبلية على إستخدامهم وسبل معيشتهم .ويكمن الهدف في تحقيق ذلك من خالل إحالل اإلستقرار
وزيادة سبل المعيشة وإستحداث فرص عمل أكثر وأفضل لمالحة الفقراء وإعادة إحياء اإلقتااديا المحلية .وقد تمت ترجمة ذلك من خالل مشاريع
وبرامج مدارة بمعظمها من قبل المنظما الدولية .في المقابل ،في تركيا ،تتوافر برامج حكومية واسعة النطاق بما فيها التعليم المهني وخدما اإلستخدام
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العامة .وستركز الطاولة المستديرة على أثر هذه البرامج والدروس المستخلاة بشأن سبل ترقيتها بطريقة ال تستثني الالجئين السوريين.

 10.30 - 11.00إستراحة القهوة
 11.00 - 12.30نقاش الطاولة المستديرة الثالثة :ما ه ي القيمة اإلقتصادية إلتاحة الوصول إلى العمل أمام الالجئين السوريين؟ هل يمكن للقوى العاملة السورية سد
الثغرات في بعض القطاعات التي تفتقر إلى اليد العاملة المحلية؟

سر :السيدة ماري قعوار ،كبيرة األخاائيين في مجال سياسا اإلستخدام ،المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية
المي ّ
الرئيس :السيد فرانك هايغمن ،المدير اإلقليمي باإلنابة ،مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية
يُعتبر أثر األزمة السورية كبيراً جداً وبخاصة على المجتمعا المضيفة الهشة .لكن هل يمكن للمشاركة اإلقتاادية لالجئين السوريين و/أو اإلستثمارا أن
تعود بالفائدة اإلقتاادية على الدول المضيفة؟ قد يحال ذلك بطرق متعددة .هل يمكن لمعروض القوى العاملة السورية أن يعزز بعض القطاعا  ،مثالً من
خالل اليد العاملة غير الماهرة في القطاعا التي ال تجتذب القوى العاملة الوطنية والتي ال تشهد طلبا ً مرتفعاً ،مثل الزراعة؟ هل يمكن للمهارا والمواهب
السورية أن تساعد في إعادة إحياء بعض القطاعا  ،مثل الحرف اليدوية؟ وأخيراً ،هل يمكن تعزيز البيئة المعينة لتشجيع اإلستثمار في نقل الاناعا
السورية؟ ستعالج هذه الطاولة المستديرة هذه القضايا كوسيلة لتجاوز التفكير بالالجئين السوريين كخطر يهدد اإلقتااد الوطني.
 12.30 - 13.30الطريق إلى األمام

سر :السيدة ريفيج كييلغارد ،نائبة المدير العام ،المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية ألوروبا وآسيا الوسطى
المي ّ
تركز هذه الجلسة الختامية على خيارا البرامج والسياسا الممكنة والحلول القابلة للتطبيق .بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية ،تتيح هذه الجلسة الوضوح
الضروري لدعم أفضل للدول المعنية بمعالجة هذا التحدي من منظور شامل.
نهاية البرنامج
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الملحق 8
الئحة المشاركين
الدولة
األردن
األردن

المؤسسة
اإلسم
وزير العمل
NidalKatamineالدكتور
 Mohammed Ahmad Al-Ali Alنائب الوكيل العام ،وزارة العملMohammedالسيد
 Waddah Mahmoud Rashid Alمدير ،مديرية الالجئين السوريين في األردن ،األردنوزارة الداخلية
 Hamoudالسيد
كبير المنسقين ،وحدة تنسيق اإلغاثة اإلنسانية ،األردن
 Omar BarakatNuseirالسيد
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 KhaledMohmadنائب األمين العام ،اإلتحاد العام لنقابا العمال األردن
Ahmad
في األردن
 Alzyoudالسيد
 YousefNaousالسيد
Hala El-Helouالسيدة
Sabine Farahالسيدة
Nicolas Nuhraالسيد
Khalil Cherryالسيد
Kamal Hamdanالسيد

لبنان
مدير عام ،وزارة العمل
مستشار الشؤون اإلنسانية والدولية ،وزير لبنان
الشؤون اإلجتماعية
جهة التنسيق حول سبل المعيشة ،وزارة لبنان
الشؤون اإلجتماعية
اإلتحاد الوطني لنقابا العمال والمستخدمين لبنان
في لبنان )(FENASOL
لبنان
األمين العام ،جمعية الاناعيين اللبنانيين
لبنان
مستشار دولي

SaeedNeamahNaserJahooteالسيد رئيس ،اإلتحاد العام لنقابا العمال في العراق

العراق

ImanZakariaالسيدة
Kawsar Farahالسيدة
Heba Ismailالسيدة

وزارة العمل
وزارة العمل
سكريتر أول ،وزارة الشؤون الخارجية

NurcanÖnderالسيدة

المديرة العامة ،المديرية العامة لشؤون العمل ،تركيا
وزارة العمل والضمان اإلجتماعي
نائب الرئيس ،رئاسة الوزراء في جمهورية تركيا
تركيا ،هيئة إدارة الطوارئ والكوارث
)(AFAD
رئيس قسم الحماية الدولية ،المديرية العامة تركيا
إلدارة الهجرة ) ،(DGMMوزارة
الداخلية
خبيرة شؤون العمل ،وزارة العمل والضمان تركيا
اإلجتماعي

ÖmerFarukFuratالسيد
Mehtapİyiceالسيدة
NeclaUzالسيدة
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مار
مار
مار

 ŞahinSerimالسيد
YıldırımKorayBalkayaالسيد
Can Ünverالسيد
EnisBağdadioğluالسيد
KıvançEliaçıkالسيد
Matilda Dimovskaالسيدة

KarimAtassiالسيد

NeşeKılınçoğluالسيدة

 SelimBarkanالسيد

العمالية

منسق المشاريع ،إتحاد النقابا
)(HAK-İŞ
مستشار إعالمي ،اإلتحاد التركي لجمعيا
أصحاب العمل )(TİSK
مستشار ،اإلتحاد التركي لجمعيا أصحاب
العمل )(TISK
نائب المدير ،قسم البحوث ،إتحاد نقابا العمال
التركية )(TÜRK-İŞ
مدير الشؤون الدولية ،إتحاد النقابا العمالية
التقدمية )(DİSK

تركيا
تركيا
تركيا
تركيا

برنامج
نائب الممثل المقيم
األمم
المتحدة
اإلنمائي
المفوضية
نائب الممثل
السامية
لألمم
المتحدة
لشؤون
الالجئين
المفوضية
كبير موظفي المشروع
السامية
لألمم
المتحدة
لشؤون
الالجئين
مساعد ،مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة ،المنسق
المقيم لألمم
تركيا
المتحدة

Frank Hagemannالسيد

المدير اإلقليمي باإلنابة ،المكتب اإلقليمي للدول
العربية

Mary Kawarالسيدة

أخاائية قضايا اإلستخدام ،المكتب اإلقليمي
للدول العربية

MahaKattaaالسيدة

منسقة مشروع اإلستجابة ألزمة الالجئين
السوريين (عمان) ،المكتب اإلقليمي للدول
العربية
باحثة معاونة ،المكتب اإلقليمي للدول العربية

 AyaJafaarالسيدة

تركيا
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منظمة
العمل
الدولية
منظمة
العمل
الدولية
منظمة
العمل
الدولية
منظمة
العمل

Yasser Ahmed Hassanالسيد

كبير المستشارين ألفريقيا والدول العربية،
مكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

RieVejs-Kjeldgaardالسيدة

نائبة المدير اإلقليمي ،المكتب اإلقليمي ألوروبا
وآسيا الوسطى

Peter van Rooijالسيد

مدير ،المكتب القطري لمار وإريتريا
والسودان وجنوب السودان

NumanÖzcanالسيد

مدير ،مكتب منظمة العمل الدولية لتركيا

NejatKocabayالسيد

كبير مسؤولي البرامج ،مكتب منظمة العمل
الدولية لتركيا

AyşegülÖzbekالسيدة

مسؤول البرامج ،مكتب منظمة العمل الدولية
لتركيا

Bilge Pınar Yenigünالسيدة

معاونة ،مكتب منظمة العمل الدولية لتركيا

Nicholas Grisewoodالسيد

أخاائي فني ،هجرة األزمة ،فرع الهجرة
العمالية
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الدولية
منظمة
العمل
الدولية
منظمة
العمل
الدولية
منظمة
العمل
الدولية
منظمة
العمل
الدولية
منظمة
العمل
الدولية
منظمة
العمل
الدولية
منظمة
العمل
الدولية
منظمة
العمل
الدولية

