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 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقريـر
 

 حولاجتماع فريق الخبراء 
 العمل في منطقة اإلسكوا أسواق العمل وسياسات أسواق

 2122مارس /آذار 22بيروت، 

 

 زـموج
 
خبراء حول أسواق العمل اجتماع ( اإلسكوا)نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

وفي إطار ما .  2122مارس /آذار 22بيروت، في  وسياسات أسواق العمل، عقد في بيت األمم المتحدة في
في اإلسكوا من تحديات ضمن جهودها الرامية إلى توفير فرص العمل الالئق  تواجهه البلدان األعضاء

لألعداد المتزايدة من السكان في أسواق العمل ذات القدرات المحدودة على استيعاب القوى العاملة، 
خصصت اإلسكوا التقرير الرابع للسياسات االجتماعية المتكاملة لموضوع أسواق العمل وسياسات أسواق 

نتائج البحث األولية من  اسُتعرضت فيهاولهذه الغاية تم في هذا االجتماع تقديم ثالث ورقات عمل   .العمل
 .أجل مناقشتها من قبل المشاركين بهدف إثرائها والموافقة عليها
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 ةـمقدم
 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية التابع لشعبة التنمية االجتماعية في االجتماعية  اتيخصص قسم السياس- 2

أسواق أسواق العمل وسياسات لسياسات االجتماعية المتكاملة لموضوع الرابع لتقرير ال( اإلسكوا)لغربي آسيا 
من تحديات ضمن في اإلسكوا ويأتي اختيار هذا الموضوع في إطار ما تواجهه البلدان األعضاء .  العمل

توفير فرص العمل الالئق والدخل الالئق لألعداد المتزايدة من السكان في أسواق العمل جهودها الرامية إلى 
الحاجة إلى معالجة القضايا المتعلقة باليد  ةوتبرز أهمي.  العاملةالقوى ذات القدرات المحدودة على استيعاب 

وبما أن نمو العمالة هو   .العاملة نتيجة األحداث االجتماعية والسياسية التي شهدتها المنطقة في الفترة األخيرة
ق العمل اسوأ تواجههاجزء ال يتجزأ من استراتيجية التنمية االجتماعية، ال بد من التعمق في فهم التحديات التي 

 .وضع السياسات االجتماعية المالئمة من أجلهج فعالة من ُن هتحتاجما المنطقة وفي 
 
حول أسواق العمل خبراء اجتماع  اإلسكواوفي هذا اإلطار، نظمت شعبة التنمية االجتماعية في - 2

 .2122مارس /آذار 22في وسياسات أسواق العمل، عقد في بيت األمم المتحدة في بيروت، 
 
التعقيب عليها إلى المشاركين لب وُط ،ثالث ورقات عملتقديم جتماع فريق الخبراء خالل اوجرى - 3

كل بلد من البلدان األعضاء في اإلسكوا  فيالتنسيق المسؤولين عن  منن والمشارك وتألف.  مقترحاتهموتقديم 
تناولت الورقات وقد .  بأسواق العملمع اإلسكوا بخصوص البيانات والسياسات المتعلقة عاون لتالمكلفين با

 ؛ اإلسكوافي منطقة التي تواجهها سوق العمل والتحديات وهياكل حصاءات إ( أ): المواضيع التالية
البلدان األعضاء العمل في أنظمة ( ج)؛ اإلسكواق العمل في منطقة اسوالهادفة إلى تحسين أداء أسياسات ال( ب)

 .الحماية االجتماعيةتوفير في اإلسكوا من حيث المرونة و
 
 :بناء على هذه المعطيات، كان الهدف من االجتماع تحقيق األهداف التاليةو- 4
 
 ؛التنسيق في البلدان األعضاءالمسؤولين عن ث إلى وتقديم النتائج األولية للبح (أ) 

والموافقة  التقرير الرابع للسياسات االجتماعية المتكاملةالتي تضمنها ث ومناقشة نتائج البح (ب) 
 .عليها

 
 ثراءتوقع أن تسهم المناقشات التي ستدور خالل اجتماع الخبراء وما سيصدر عنها من نتائج في إوُي- 5

 .التقرير الرابع للسياسات االجتماعية المتكاملة
 

 موجز عن ردود المشاركين على ورقات العمل  -أواًل
 
في اجتماع تم تقديمها الث التي التي تناولتها الورقات الثفيما يلي موجز عن الردود على نتائج البحوث - 6

 :الخبراء
 

 اإلسكوافي منطقة التي تواجهها سوق العمل والتحديات وهياكل حصاءات إ  -ألف
 
 حول وجود فجوات كبيرة في البيانات،  ةالورقهذه المشاركون على النتائج التي توّصلت إليها  وافق- 7

شدد المشاركون على أهمية عنصري االنتظام و.  والقطاع غير النظاميق منها بالبطالة لما ما يتعيال س
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وركزوا على أهمية فهم .  والشمولية في تجميع البيانات المتعلقة بسوق العمل في كل بلد من البلدان األعضاء
 .سواق العملأل المالئمةخصائص العاطلين عن العمل، ودوافع العاملين وخصائصهم لوضع السياسات 

 
 اإلسكواق العمل في منطقة اسوى تحسين أداء أالهادفة إلسياسات ال  -باء

 
ق العمل في منطقة اسوالهادفة إلى تحسين أداء أسياسات الى الورقة التي تناولت لالمشاركون ععلق - 8

إجراء بحث استكمال التحليل الذي تناول سياسات سوق العمل في هذه الورقة بضرورة اإلشارة إلى ب اإلسكوا
اإلسكوا فيما يتعلق بتوليد وسياسات االستثمار في البلدان األعضاء في  الكلي تصادإضافي لدراسة سياسات االق

ووافق المشاركون على االستنتاج الذي توصلت إليه الورقة بخصوص الحاجة إلى مزيد من   .فرص العمل
هذه كلفة تلتحديد جدوى  سكواق العمل في منطقة اإلاسوالهادفة إلى تحسين أداء أسياسات للالرصد والتقييم 

تحسين قدرات المؤسسات المعنية وآليات  تنفيذ ذلك يستلزمولكنهم أشاروا إلى أن .  السياسات ومدى شموليتها
ال تكون فعالة  سكواق العمل في منطقة اإلاسوتحسين أداء أ سياساتأن أكد المشاركون و.  التنسيق فيما بينها

ما ينقص السوق من حول بالمعلومات بشكل منتظم  تعمدإذا إاّل احتياجات سوق العمل  ةتلبيفي  وذات جدوى
 .مهارات

 
 عااء في اإلسكوا من حي  المرونةأنظمة العمل في البلدان األ  -جيم

 الحماية االجتماعيةوتوفير 
 
 القوى العاملة التي  الشرائح الكبيرة منأنظمة العمل عن العمل ورقة  تناولت النقاشات التي تلت- 9

المشاركون  وتحدث.  النظامي والعمال المهاجرونالعاملون في القطاع غير أي نظمة، األ تلك ال تسري عليها
 .الحاجة إلى تعزيز آليات إنفاذ األنظمة وتوسيع قاعدتهاعن 

 

 موجز العروض والنقاش  -ثانيًا
 

 توزعت أعمال اجتماع الخبراء على ثالث جلسات غطت المجاالت الرئيسية المتعلقة بأسواق العمل- 21
 .البيانات والسياسات واألنظمة وهي

 
 بيانات سوق العمل  -ألف

 
 والتحديات الخاصة بسوق العمل هياكلالبيانات وال  -2

 
االجتماعية التابع  ةللشؤون االجتماعية في قسم السياس ةوناعمال ةموظفالن، زرايستانيا قدمت السيدة - 22

في الخاصة بسوق العمل الهياكل والتحديات و البياناتنوان لشعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا، ورقة عمل بع
فشددت على أهمية اعتماد منهجية شاملة وموّحدة في تجميع البيانات وتحليلها لكي تشكل  ،سكوامنطقة اإل

 .سترشد به في وضع السياساتُي مرجعًا
 

فإن  ،لذا.  نطقة اإلسكوادخل العمل هو مصدر الدخل الرئيسي لألفراد في موأشارت المتحدثة إلى أن - 22
إيالء اهتمام تستدعي  التيالسكانية الفئات ومن .  جتماعيةاالسياسة الفهم سوق العمل شرط ضروري لوضع 

فما تعيشه المنطقة من تغيرات .  ن والشبابوالنساء والمهاجر ،لدى جمع البيانات المتعلقة بسوق العمل خاص
في القوى العاملة ومعدالت ن الشباب وارتفاع معدالت مشاركة المرأة ، وأبرزها الزيادة في فئة السكاةديمغرافي
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القوى  في مشاركةللوالدوافع الفردية الراهنة القضايا واالتجاهات واقع البيانات لفهم الهجرة، يبرز الحاجة إلى 
 .السياساتوضع د به في استرشواالالعاملة 

 
ادر، ومنها االستبيان الذي نظمته اإلسكوا ومواقع يظهر استعراض البيانات الواردة من مختلف المصو- 23

التنسيق المسؤولين عن والمنظمات الدولية والبيانات الوطنية الواردة من على اإلنترنت اإلحصاءات الوطنية 
جمع البيانات قد يفبعض هذه البلدان .  تجميع البيانات داخل المنطقة تواتركبيرًا في  في بلدان اإلسكوا، اختالفًا

عن طريق مسوح القوى العاملة وغيرها من مصادر البيانات، غير أن نحو أكثر انتظامًا من بلدان أخرى  على
 .مواطن الضعفمتعلقة بالجوانب االجتماعية وتشوبها فجوات البيانات هذه 

 
في المنطقة عدم االنتظام سوق العمل عن البيانات تعاني منها عملية جمع األخرى التي الشوائب ومن - 24
كما أن .  توقعاتالإجراء تحليل لالتجاهات أو إعداد يعوق مما  ،شرهاآليات نتجميع البيانات وضعف  في

المقارنة  يجعل من الصعب المتعلقة بأسواق العملفي تجميع البيانات  مختلفةمنهجيات  المنطقةبلدان اعتماد 
ستعمال ال المبذولةبالرغم من الجهود  افليست البيانات متاحة للناس بشكل كوفي معظم البلدان، .  هابينفيما 

فمن أبرز التحديات التي يواجهها نشر  . نشر البياناتبغرض مواقع اإلنترنت التابعة لوكاالت اإلحصاء 
غياب أي توحيد للتصنيفات في  فيزداد حّدة أو ندرتها وهي مشكلة تالبيانات الفوقية  غيابالبيانات في المنطقة 

 .راتارنة بين المتغّيصعب المقمما يالمنطقة 
 

 يوسع مخزون ذلك يمكن أن يكون لمشاركة المرأة في سوق العمل تأثير إيجابي على االقتصاد ألنو- 25
ة المرأة في القوى مشارك ومن الناحية االجتماعية، تساهم.  البشرية ذات المؤهالت العلميةموارد البلد من ال

 .  ألسرةتتعرض لها اقد التي عوامل الخطر االقتصادي  منحد تنويع مصادر دخل األسرة مما يفي  العاملة
لمرأة في القوى العاملة متدنية في منطقة اإلسكوا مقارنة بغيرها من المناطق ولكنها تشهد امشاركة  ال تزالو

ومحصورة محدودة  ، مقارنة بالرجل،فشريحة الوظائف التي تقوم بها المرأة في هذه المنطقة.  بعض االرتفاع
خطر البطالة على المدى الطويل أكثر من التحصيل العلمي العالي  ذواتالنساء تواجه و.  ات معّينةبقطاع
 .تحصيل علمي محدود ذواتالنساء 

 
وفقًا لحسابات اإلسكوا، يبلغ ف.  الشباب في منطقة اإلسكوااألكثر تفشيًا بين مشكلة الالبطالة هي و- 26

سنة  29إلى  25في المائة ضمن الشريحة العمرية  25المنطقة  متوسط معدالت البطالة عند الشباب في هذه
متوسط البطالة لدى األفراد الذين تخطى أما .  سنة 24إلى  21لشريحة العمرية ضمن افي المائة  21 وحوالي
 .(1)الدولية للنسب ي نسبة موازيةفي المائة وه 5 سنة فهو فقط 34عمرهم 

 

                                                
تم احتساب . اورقة عمل تعدها اإلسكوا بعنوان بيانات أسواق العمل وهيكليتها والتحديات التي تواجهها في منطقة اإلسكو (1)

؛ اإلمارات العربية المتحدة، 2119األردن، إدارة اإلحصاءات، مسح العمالة والبطالة لعام : المعدالت استنادًا إلى بيانات من المصادر التالية
القوى ؛ البحرين، وزارة العمل ومركز البحرين للدراسات والبحوث، مسح 2119المكتب الوطني لإلحصاءات، مسح القوى العاملة لعام 

؛ السودان، 2119؛ الجمهورية العربية السورية، المكتب المركزي لإلحصاء، مسح القوى العاملة لعام 2114نوفمبر /العاملة، تشرين الثاني
، قام مسؤول 2118؛ العراق، المنظمة المركزية لإلحصاءات، مسح العمالة والبطالة لعام 2118المكتب المركزي لإلحصاء، تعداد عام 

بتوفيرها؛ ُعمان، لم يتم العثور على بيانات وال تم توفيرها؛ فلسطين، المكتب الفلسطيني المركزي لإلحصاء، قاعدة بيانات مسح التنسيق 
؛ الكويت، المكتب المركزي 2121؛ قطر، سلطة اإلحصاءات الوطنية، تعداد السكان والمساكن لعام 2119-2111القوى العاملة للفترة 

، بيانات وفرها مسؤول التنسيق؛ لبنان، اإلدارة المركزية لإلحصاء، مسح الظروف المعيشية لألسر 2118املة لعام لإلحصاء، مسح القوى الع
، ولكنها غير قابلة للمقارنة LABORSTAسنة؛  مصر، بيانات من  96-65سنة وما فوق تشمل من هم بعمر  65، الفئة العمرية 2117لعام 

ا لم يتم إدراجها؛ المملكة العربية السعودية، اإلدارة المركزية لإلحصاءات والمعلومات، مسح القوى ألنها تعتمد فئات عمرية مختلفة، ولذ
 .؛ اليمن، الهيئة المركزية لإلحصاء، إحصاءات القوى العاملة2119العاملة لعام 
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بالتالي غير قابلة للمقارنة وو نادرة هيف ةناقصاللة عماوالبطالة وال الهشةالبيانات المتعلقة بالعمالة أما - 27
وهم األكثر فقرًا  ،ير النظاميغواألفراد العاملون في القطاع  . تحّد إمكانيات فهم هذه القضايا في المنطقة

 .ق العملاسوأتشملهم البيانات المتعلقة ب قلما ،وضعفًا في المجتمع
 

 قة باليد العاملة والعمالة في اإلمارات العربية المتحدةاإلحصاءات المتعل  -2
 

الوطني لإلحصاء في اإلمارات العربية  المركزخبير في اإلحصاءات من القدم السيد محمد الباهي، - 28
فركز على النظام .  العربية المتحدة يد العاملة والعمالة في اإلماراتالمتحدة، عرضًا عن إحصاءات ال

الوسائل المعتمدة في تجميع البيانات المتعلقة بسوق العمل، واستعرض بعضًا من مواطن و هااإلحصائي في
 .الضعف والقوة في المنهجية المعمول بها

 
ففي كل .  اإلمارات العربية المتحدة تعتمد نهجًا المركزيًا في تجميع البياناتوأشار المتحدث إلى أن - 29

ولكنه يطرح أيضًا بعضًا من  ،ولهذا النهج حسناته.  يع البياناتإمارة إدارة مركزية ومحلية مسؤولة عن تجم
 .التحديات على مستوى التنسيق

 
على مقربة من الفئات السكانية المستهدفة، بيانات التجميع ب أنه يسمحالنهج هذا ومن أبرز إيجابيات - 21

له لجهات المعنية ا دعمضمن ي مما ،على المستوى المركزي، بمجلس الوزراء مرتبط،وهو في الوقت نفسه 
 زكرفتتضمن محدودية الموارد المالية المخصصة للمهذا النهج أما التحديات التي يواجهها .  هتجاهومساءلتهم 

قد تكون  ،الطلب المتزايد على البيانات اإلحصائية في القطاعين العام والخاص لكن أمام.  الوطني لإلحصاء
 .إدارتهاية لتجميع البيانات والفرصة سانحة لتخصيص موارد مالية إضاف

 
فإزاء النمو السريع الذي تشهده اإلمارات العربية .  ونشرها استخدام البياناتثمة تحديات تحول دون و- 22

 .توقعاتاليصعب تحديد  في طور النمومجتمع كالمتحدة 
 

فقد .  وى العاملةومسوح القوتتضمن مصادر إحصاءات العمل التعدادات السكانية والبيانات اإلدارية - 22
والسجالت اإلحصائية تستخدم في .  2115خمسة تعدادات للسكان وكان آخرها في عام  2972أجريت منذ عام 

فوارق في هذه التقديرات ارتفاع نسبة السكان المهاجرين التي لكن من أسباب وجود ، والتقديرات السكانية
 .تقارب الثمانين في المائة

 
فالبطالة مثال تقاس بعدد .  البيانات اإلدارية دقةب تتعلقتحديات عديدة ربية المتحدة وتواجه اإلمارات الع- 23

  للعاطلين عن العملليس فقط فهذه المراكز تقدم الخدمات .  التشغيلالذين يقدمون طلبًا إلى مركز خدمات 
 بالضرورة دلياًل تليس اكزات المقدمة إلى تلك المرلذا فالطلب.  بل أيضًا للعاملين الذين يبحثون عن عمل جديد

تعدد كما أن .  األرقام التي تتضمنها البيانات اإلدارية قد تكون مضخمة وغير موثوقةبالتالي فإن على البطالة و
 ةتعلق، خصوصًا المدوليةالمعايير المؤشرات أو الوال التزام ب ،مصادر البيانات يؤثر بدوره على دقة البيانات

 .بتصنيف الوظائف
 

جميع شمال ، 2119و 2118للقوى العاملة في عامي  ينأجرت اإلمارات العربية المتحدة مسحوقد - 24
وهؤالء العمال هم الذين انتقلوا من  ،في المائة 31 حواليل مثال تمجموعة واحدة من العم، باستثناء اإلمارات

 .المائةفي  95وكانت نسبة الردود عالية حيث بلغت   .إمارة إلى أخرى أو من قطاع إلى آخر
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 النقاط التي أثارها المشاركون
 
 وهناك حاجة إلى.  المتعلقة بالبطالة والقطاع غير النظامي البياناتالفجوات كبيرة على مستوى  (أ) 

 ؛األفراد الباحثين عن عملودوافع فهم احتياجات  إلىتجميع البيانات ونشرها بشكل أكثر انتظامًا وشمولية و
 
فاأليدي العاملة المهاجرة .  ت بحسب الفئات بين مواطنين وغير مواطنينالبياناتصنيف ينبغي  (ب) 

عطي معلومات تها إلى أرقام العاطلين عن العمل يمكن أن وإضافُت ،تندرج بحسب تعريفها ضمن العاملين
معدل البطالة لمجموع  بلغ ففي المملكة العربية السعودية مثاًل  .مضّللة عن خصائص العاطلين عن العمل

وفي المملكة أيضًا، يؤثر إدراج   .2في المائة للمواطنين السعوديين 9.9و 2118في المائة في عام  5.2كان الس
العاملين المهاجرين ضمن أرقام البطالة في تشكيل انطباع عن ارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة ألن 

 ؛العديد من هؤالء العمال المهاجرين هم من النساء
 
ر الديمغرافي الذي يؤدي إلى زيادة في األفراد القادرين على المشاركة في القوى العاملة والتغيي (ج) 

أقل من  بوجود عدد اإلعالةتخفف معدالت فنافذة الفرصة الديمغرافية مفيدة ألنها .  له حسناته وسيئاته أيضًا
اد المدخرات واالستثمارات أكبر من الناس العاملين تزدوبوجود عدد  . الذين يعتمدون على غيرهم إلعالتهم

ولكن ارتفاع نسبة السكان العاملين يطرح أيضًا بعضًا من .  قتصادياالنمو الالتي تؤدي بدورها إلى تحقيق 
 ؛عن توليد فرص عمل كافيةالتحديات على مستوى سوق العمل إذا كان االقتصاد عاجزًا 

 
الباحثون عن عمل، مما ات التي يملكها وفي أغلب الحاالت ال تتطابق متطلبات العمل مع المهار (د) 

 لكن في بعض البلدان .  بناء مهارات األفراد لتلبية احتياجات سوق العمل عن طريق التدريب المهني يقتضي
، يسجل ففي لبنان مثاًل  .ال تسجل أعلى معدالت البطالة بالضرورة بين ذوي المهارات التعليمية المحدودة

 ؛تتناسب ومؤهالتهم قليلةو تتطلب مهارات عالية التيالوظائف  البطالة ألن أعلى معدالت اتخريجو الجامع
 
شهد تفسوق العمل في مصر .  اة للتفاؤلعدمأما األرقام المتعلقة بالوضع في مصر فكانت  (ه) 

ن وبينما ينعم العاملو.  تغيرات عديدة ناتجة عن األحداث االجتماعية والسياسية التي وقعت في الفترة األخيرة
قطاع السياحة الذي طالما وفر العديد من  تأثرشدة زادت معدالت البطالة بسبب في القطاع العام بوظائف ثابتة، 

 ؛المهاجرين من ليبيا والجزائرالعمال عودة بشدة، والوظائف 
 
إلى أن نسبة البطالة بين اإلناث  في مصرأشارت مشاركة من وزارة القوى العاملة والهجرة و (و) 

من  ىوالنسبة الكبر.  تمكين المرأة اقتصاديًال جارية حاليًابعض المبادرات أوضحت أن و ،في المائة 24تبلغ 

ويضّم القطاع .  التحصيل العلمي العالي ويذ هم منالمناطق الريفية وفي  تتركزعن العمل في مصر  ينالعاطل
 ؛مليون عامل 25 حواليغير النظامي في مصر 

 
مسح القوى قد تضمن و.  تلك المتعلقة بالدوافع وراء البحث عن عمل ومن البيانات المهمة (ز) 

.  من قطاع إلى آخرالفرد العاملة في اإلمارات العربية المتحدة سؤااًل يهدف إلى تحديد الدوافع وراء انتقال 
كثر وشروط العمل فيه أخاص عالية بينما العمل في القطاع العام يمتد لساعات أقّل لفاألجور في القطاع ا

وتسعى اإلمارات العربية المتحدة من خالل بعض .  يةلعاونسبة النساء العامالت في القطاع العام   .مرونة
عاطلين عن لبين القطاعين العام والخاص الستيعاب افي العمالة ، إلى سد الفجوة "خليفة"البرامج، مثل برنامج 

 .العمل

                                                
لومات، نشرة القوى العاملة، حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من المملكة العربية السعودية، مصلحة اإلحصاءات والمع (2)

 .http://www.cdsi.gov.sa/english/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=85&Itemid=162متاحة على الرابط 
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 سياسات سوق العمل  -باء
 

 ق العملاسوى تحسين أداء أالهادفة إلسياسات ال  -2
 

الهادفة إلى تحسين سياسات المستشارة لدى اإلسكوا، ورقة عمل عن القدمت السيدة ديان زوفيغيان، - 25
سياسات تلك السياسة من  87فاستعرضت بحثًا عن مسح شمل .  اإلسكواق العمل في منطقة اسوأداء أ

.  د بها في وضع توصيات بشأن السياسات في المنطقةاسترشالومعلومات مأخوذة من برامج أو وكاالت تنفيذية ل
أن اعتراف الحكومات ب ، مما يعكسالفئة المستهدفة في هذه السياسات دائمًاوقد أظهرت النتائج أن الشباب هم 

برامج التدريب وبرامج تطوير  أشارت النتائج إلى أن كما.  تواجهه المنطقة ًارئيسي يًاتحدتشكل بطالة الشباب 
ق العمل في اسوتحسين أداء أالمتوسطة تشكل حصة كبيرة من سياسات ووالصغيرة الصغرى ات المؤسس

 .منطقة اإلسكوا
 

حد العناصر أتشكل  فهي في البلدان المتقدمة، ى تكلفتهاجدو العامة التشغيل خدماتأثبتت حين في و- 26
 نطاقموارد محدودة وال، ولةقلي هذه الخدمات أنشطةحيث في منطقة اإلسكوا، األضعف في سياسات العمل 

بعض البلدان قد عالج و.  واألنظمة التي ترعى شؤون مكاتب العمل الخاصة غائبة أو محدودة.  متدنية تهاتغطي
مثلما هو )تقّدم خدمات متكاملة  لتشغيل المواطنينعن طريق تأسيس وكاالت  الخدماتمواطن الضعف في هذه 

 (.مثلما هو الحال في األردن)وكاالت العمل الخاصة لنظم وضع و (الحال في بلدان مجلس التعاون الخليجي
 

ولكن نتائجها تبقى .  تشكل برامج التدريب العناصر الرئيسية في سياسات العمل في الشرق األوسطو- 27
ضعيفة بسبب عدم التطابق بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل، وضعف الرقابة على الجودة، 

برامج وتختلف النهج التي تعتمدها .  األنظمة على مستوى مؤسسات التدريب الخاصةضعف و وسوء التنسيق
تطبق فبلدان مجلس التعاون الخليجي .  والمتوسطة داخل منطقة اإلسكواوالصغيرة المؤسسات الصغرى تطوير 

األخرى تطبق هذه مع توّجه شديد نحو األعمال التجارية، بينما البلدان هذه البرامج بهدف توطين العمالة 
 .البرامج بهدف التخفيف من حّدة الفقر

 
سياسات بنطاق تغطية إلى العديد من التحديات المتعلقة الذي تضمنته ورقة العمل ر االستعراض اشأو- 28

 شريحة صغيرةتشمل فقط في المنطقة سياسات هذه الف.  وتنسيقهاها في المنطقة وتكامل ق العملاسوتحسين أداء أ
 .النظاميالنساء وسكان المناطق الريفية والعاملين في القطاع غير تستثني ين عن العمل، ومن العاطل

 
ق العمل بالتنسيق مع السياسات اسوأداء أ تحسين في منطقة اإلسكوا، ال يجري إعداد سياساتو- 29

تظهر التجارب و.  تنفيذهاو نطاق تغطيتهاوهذا ما يتسبب بضعف  ،(كالسياسة التعليمية)االجتماعية األخرى 
للتخفيف من للعاطلين عن العمل يمكن أن يكون مفيدًا ويتضمن نهجًا شاملة  المشتركة الدولية أن تقديم الخدمات

 .البطالة حدة
 

في منطقة اإلسكوا، ينبغي ق العمل اسوتحسين أداء أسياسات البرامج التدريبية تدخل في غالبية  وبما أن- 31
الجهات القطاع الخاص، ون مختلف الجهات الفاعلة غير الحكومية، ومنها التنسيق بيأن تقوم الحكومات ب

التنسيق في هذا ويمكن أن يسهم .  يم برامج التدريبقدها في تلوالمنظمات غير الحكومية التي تنشط ك ،المانحة
 .سياسات أكثر فعالية وتكاماًل وتركيزًا على الجهات المستهدفةوضع التوصل إلى 
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 حالة األردن –ق العملاسولهادفة إلى تحسين أداء أاسياسات ال  -2
 

سياسات دير وحدة السياسات في وزارة العمل في األردن، لمحة عامة عن ، مموسى خلفقدم السيد - 32
إعانات ، والعامة التشغيل خدماتوتشمل هذه السياسات .  سوق العمل التي تطّبق في األردنتحسين أداء 

 .المتوسطةووالصغيرة المؤسسات الصغرى وبرامج تطوير  ،لتدريب، ومراكز ومبادرات االتشغيل
 

 21بالتنسيق مع مديرية التشغيل خدمات في " المنار"، يقدم مشروع العامة التشغيل خدماتوفي إطار - 32
برنامجًا أيضًا وضع األردن وقد .  قاعدة بيانات للباحثين عن عمل ويعُد، البلدكل أنحاء مركزًا موزعًا في 

 .العامة التشغيل خدماتفي إطار خطة شاملة إلصالح  لتدريب والتعليم المهني والتقنيل
 

والتعاون  ووزارة التخطيط ،توفير فرص العمل وقامت بتنفيذها وزارة العمللووضعت مشاريع عديدة - 33
ف الشباب آال واستفاد منها.  القطاع الخاص ومؤسسات ،والقوى المسلحة ،والجهات المانحة األجنبية الدولي،

العمل إلى تحسين قدرات  موقعوتهدف مشاريع التدريب في .  ةحتاجموالنساء والقطاعات وكذلك المناطق ال
 .العمليةوترّكز برامج أخرى على تزويد خريجي الجامعات بالمهارات والخبرة .  العاملين

 
 النقاط التي أثارها المشاركون

 
في  ى تكلفتهاق العمل وجدواسوتحسين أداء أثير سياسات يبدو أن المعلومات التي تتناول تأ (أ) 

 ؛المنطقة قليلة
 
رصد يمكن و.  في ميزانيتها تدرجهاق العمل مكلفة وعلى البلدان أن اسوتحسين أداء أسياسات  (ب) 

وفي بعض .  بناء الشراكات مع مؤسسات األعمال التجارية في القطاع الخاصمنها بطرق عديدة، األموال 
وفي الكويت، أنشئت لجنة لإلشراف على تقييم سياسات .  رسوم مفروضةتعتمد أموال التدريب على البلدان 

 ؛وتمويلها العمل تحسين أداء أسواق
 
 هفهذ.  هاميقيوتالعمل تحسين أداء أسواق سياسات تنفيذ على ينبغي تقييم قدرة المؤسسات  (ج) 

 ؛المدى الطويلعلى حلواًل يست السياسات هي في العموم حلول آنية ول
 
. ولكن دعمها ليس بالضرورة مستدامًاالعمل تحسين أداء أسواق تدعم الجهات المانحة سياسات  (د) 

تكاليف عدم إدراج ومنها التي تهدد االستدامة بعض المخاطر ينطوي على الجهات المانحة  فاالعتماد على
تنسيق بين الجهات المانحة وازدواجية ة العامة وضعف الينازيضمن الم العمل تحسين أداء أسواقسياسات 

 ؛الجهود
 
فينبغي تحقيق التكامل بين البرامج المصممة في إطار .  تستلزم االهتمامإدارة هذه البرامج  (هـ) 

العمل والتربية والشؤون  اتالتنسيق بين مختلف الدوائر العامة كوزارو العمل تحسين أداء أسواقسياسات 
الشؤون االجتماعية العمل وفي المائة، أنشأت وزارة  25اًل، حيث نسبة البطالة تبلغ ففي العراق مث.  االجتماعية

القانونية سن الوزارة التربية لجنة للتوفيق بين المنهج التربوي ومتطلبات سوق العمل ولتحديد بالتنسيق مع 
 ؛لتقاعدل
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تحتاج إلى التنسيق مع تحقيق تكامل بين مختلف الوكاالت الحكومية ألن وزارات العمل  ينبغي (و) 
فالبيانات اإلحصائية ضرورية لتحديد االحتياجات في القطاعين العام والخاص وفي .  الوكاالت اإلحصائية

 ؛وال يمكن معالجة قضايا سوق العمل كل قضية على حدة.  وتوقعها القطاع التعليمي
 
.  العمل تحسين أداء أسواقت سياساإطار في  المصممةلبرامج التدريب خاص اهتمام إيالء ينبغي  (ز) 

تدريب البرامج  ففي مصر مثاًل.  ياجات سوق العملتلبية احت إلى دفهي حساس ألنهالبرامج هذه فمضمون 
وتصرف أموال كثيرة على بناء مراكز التدريب بينما  ،عديدة ولكنها ال تلبي بالضرورة احتياجات سوق العمل

 ؛ينبغي صرفها على إصالح مناهج التدريب
 
إعداد  ألن ،برامج التدريب التي تدعمها الجهات المانحة قد ال تلبي بالضرورة احتياجات البلد (ح) 

مع البرامج  ومن المهم تكييف تلكبالتنسيق مع الهيئات المعنية في البلد،  دائمًامناهج التدريب ال يجري 
 احتياجات البلد؛

 
للفترة  برامج التدريبتمديد ينبغي ن إليها، لتحقيق هدف تزويد العمال بالمهارات التي يحتاجو (ط) 

 ؛بالتدريب في موقع العمل الزمنية الالزمة واستكمالها
 
، حيث جديدًا للتدريب وتبني شراكات مع القطاع الخاص نهجًاالمملكة العربية السعودية تعتمد  (ي) 

 ؛االقطاع العام بتمويلهُيعنى القطاع مسؤولية وضع برامج التدريب وهذا  يتحمل
 
برنامجًا  فقد وضعت الكويت مثاًل  .في بعض البلدان، تتجه السياسات نحو تشغيل المواطنين (ك) 

المتسربين من الدراسة ودمجهم في سوق القطاع مهارات بعض لخفض عدد العمال من غير المواطنين وتعزيز 
 .حصص محددة للمواطنين خّصصوفي بعض القطاعات والوظائف ت.  الخاص

 
 ة سوق العمل في منطقة اإلسكواأنظم  -جيم

 
 عضاء في اإلسكوا من حيث المرونةأنظمة العمل في البلدان األ  -2

 وتوفير الحماية االجتماعية    
 

 عرضللشؤون االجتماعية في اإلسكوا، بتقديم  ىأول ةلالسيدة نائلة حداد، وهي مسؤو الجلسة استهلت- 34
فقدمت لمحة .  سكوا من حيث المرونة وتوفير الحماية االجتماعيةأنظمة العمل في البلدان األعضاء في اإلعن 

وتوفير الضمان  ،مجاالت ثالثة ألنظمة سوق العمل، وهي حماية العمالة، والحد األدنى لألجورعامة عن 
الدائر على المستوى الدولي يتناول تأثير األنظمة على سوق العمل، غير فأشارت إلى أن النقاش .  االجتماعي

مؤاتية لتحقيق النمو، وتوليد تكون من األنظمة متوازنة مبدأ التوجيهي للحكومات يقضي بوضع مجموعة أن ال
السعي إلى تحقيق المرونة في بداًل من  ،فرص العمل، وتوفير الضمان االجتماعي وأسس الحماية االجتماعية

 .سوق العمل كغاية في حد ذاتها
 

سيما  محدودة ألنها تستثني شرائح رئيسية من العمال، الاإلسكوا  قوانين العمل في البلدان األعضاء في- 35
والتشريعات الخاصة بموظفي الخدمة المدنية وعناصر الشرطة .  منهم العاملون في القطاع غير النظامي

شددت قد و.  وموظفي القطاع العام والعمال المهاجرين وغيرها من فئات العمال تساهم في تجزئة سوق العمل
 .حداد على أهمية إدارة أنظمة وقوانين العملالسيدة 
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 واقع أنظمة سوق العمل في منطقة اإلسكوا  -2
 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي في األردن، عرضًا تناول فيه براهيم سيف، األمين العام إقدم السيد - 36
السيد  استعرضحداد،  وفي اإلطار نفسه الذي قّدمت له السيدة.  واقع أنظمة سوق العمل في منطقة اإلسكوا

نطاق األجور، واشتراكات الضمان عن  ةخارجالمنافع الالحد األدنى لألجور، والتوظيف، وقوانين سيف 
وأشار إلى أن .  وإعانات البطالة ،االجتماعي، وأنظمة الصرف من الخدمة، وتعويضات الصرف من الخدمة

قصى في بلدان اإلسكوا هو لعمل األمتوسط ساعات اف ،الدوليةواألسس تتوافق أنظمة العمل في منطقة اإلسكوا 
منطقة الوقد باشرت بلدان عديدة في .  في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المعتمدنفسه 

لكن تحليل االتجاهات .  إصالحات في مجال العمل وأدخلت أنظمة عمل جديدة لتنظيم أسواق العملإجراء 
فبعض البلدان شهد زيادة .  يختلف بين حالة وأخرىثير أنظمة العمل هذه على سوق العمل أظهر أن تأالسائدة 

وأنهى .  األجورلزيادة في اإلنتاجية نتيجة للزيادات على األجور بينما تراجعت اإلنتاجية في بلدان أخرى نتيجة 
البلدان األعضاء في في التي ترعى تطوير أنظمة سوق العمل المؤسسات أن السيد سيف عرضه باإلشارة إلى 

 .(من دوائر حكومية ونقابات عمالية) يشوبها الضعف اإلسكوا
 

 النقاط التي أثارها المشاركون
 
من شريحة الذي يضم في بلدان عديدة أكبر ال تشمل األنظمة عمومًا القطاع غير النظامي  (أ) 

.  األكثر فقرًا وضعفًا في معظم الحاالت والعمال في هذا القطاع هم األكثر حاجة إلى الحماية ألنهم.  العمال
 ؛ألنه يفتقر إلى اشتراكات القطاع غير النظامي ضعيف ونظام الضمان االجتماعي

 
ينبغي وضع تعريف مشترك للقطاع غير النظامي ألن خصائصه في المنطقة العربية تختلف عن  (ب) 

 ؛القطاع غير النظامي وينبغي وضع منهجية مشتركة لقياس.  خصائصه في غيرها من المناطق
 
لالئتمان  لتحسين القطاع غير النظامي، ينبغي اعتماد نماذج للتدريب في موقع العمل أو نماذج (ج) 

 أعمالهم؛تنظيم عليهم  لتدعم العمال في هذا القطاع وتسه البالغ الصغر
 
األعمال التي  من عماًل لثالثين ترخيصات في األردن، تعطي وزارة التخطيط والتعاون الدولي (د) 

فهذه هي واحدة من .  في المنزل لمساعدة العاملين في هذا القطاع على تسويق منتجاتهم وخدماتهم تزاول
 ؛غير النظاميينالعمال الطرق لمساعدة 

 
فالمهاجرون الذين  ؛لى الحماية التي تقدمها التشريعات الوطنيةإيحتاج العمال المهاجرون أيضًا  (هـ) 

الضمان  تغطيةان داخل منطقة اإلسكوا ال يستطيعون في أغلب الحاالت االستفادة من نقل يسافرون بين البلد
 ؛االجتماعي أو الرعاية االجتماعية

 
تعود على  نها تفتقر إلى آليات فعالة إلنفاذها، وهي ما لم تنفذ لنمتقدمة ولكبحد ذاتها القوانين  (و) 

 ؛بالفائدة الكافية الحماية االجتماعية
 
بغي للبلدان أن تحرص كأولوية على توفير حرية التجمع، ال سيما حرية تأسيس النقابات ين (ز) 

 ؛العمالية والتفاوض الجماعي
 



-02 -

 

تطبيق  المعهود علىدورها ، التي يقتصر وعلى وزارات العمل متسقة،السياسات  ينبغي أن تكون (ح) 
 ؛أن تضطلع بدور أكثر مركزيةوال تشارك في وضعها، سياسات العمل 

 
وينبغي .  تعكس غالء المعيشة لضمان أنالحد األدنى لألجور تحديد بينبغي وضع آلية خاصة  (ط) 

عمومًا منخفضة أجور العاملين في القطاع العام ف.  تحديد الحد األدنى لألجور عن طريق التفاوض الجماعي
 ؛الحد األدنى لألجورفرض التقيد بينبغي و.  ما تتم زيادتها ونادرًا

 
الحالية هو  ألزمة االجتماعية والسياسيةفأحد الجوانب الرئيسية ل ،إلصالحبغي الشروع في اين (ي) 

 .يالسياساإلصالح و ياإلصالح االقتصاد عدم الربط بين
 

 تنظيم االجتماع  -ثالثًا
 

 تاريخ االجتماع ومكان انعقاده  -ألف
 

في بيروت  عمل في منطقة اإلسكواحول أسواق العمل وسياسات أسواق الخبراء يق الرفاجتماع عقد - 37
 .2122 مارس/آذار 22في 

 
 المشاركون  -باء

 
نهم كل بلد من التنسيق الذين عّيالمسؤولون عن باإلضافة إلى خبراء من اإلسكوا، حضر االجتماع، - 38

دد من ، وعبشأن البيانات والسياسات المتعلقة بسوق العملاإلسكوا  البلدان األعضاء في اإلسكوا للتعاون مع
ن عن مراكز وطنية ووزارات، وعن منظمات دولية وإقليمية متخصصة في مجال والخبراء اإلقليميين وممثل

وحضر ممثلون عن عشرة بلدان من أصل البلدان األربعة عشر األعضاء في .  العمل واإلحصاءات والسياسات
 .وترد قائمة المشاركين في المرفق لهذا التقرير .اإلسكوا

 
 اح االجتماعافتت  -جيم

 
فاستعرض موضوع  في اإلسكوا، السيد فريديريكو نيتو، مدير شعبة التنمية االجتماعية افتتح االجتماع- 39

أشار إلى أن العمل هو مصدر و.  أسواق العملعلى التقرير الرابع للسياسات االجتماعية المتكاملة الذي يرّكز 
سباب المعيشة وتحقيق أذا فإن قضايا العمل أساسية لتوفير ل، الدخل الوحيد لغالبية الناس في منطقة اإلسكوا

 .التنمية االجتماعية
 

منظمة العمل العربية، كلمة للتنمية والتشغيل في مين فارس، مستشار المدير العام األقدم السيد محمد و- 41
دها المنطقة األحداث االجتماعية والسياسية التي تشهظل فركز على حسن توقيت هذا الحدث في  ،االفتتاح

، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل حاليًا في المنطقة العربية العربية والتي نتجت عن البطالة وظروف العيش
وفي األشهر األخيرة، اتخذت الحكومات إجراءات في مجاالت لم تكن قد اتخذت بشأنها أي .  مليون شخص 27

أن هذه اإلجراءات كانت  واعتبر.  دة األجورإجراءات فيما مضى، وشملت جهودًا لخلق فرص للعمل وزيا
 وقد أثبتت التحركات األخيرة أن واضعي السياسات .  موضع ترحيب ولكنها جاءت متأخرة أو غير كافية

وقد ارتفعت معدالت االستثمار األجنبي المباشر غير أنها .  ال تنقصهم الموارد وهم قادرون على إحداث التغيير
مثل األردن وتونس ومصر  اقتصاديًا عدالت البطالة حتى في البلدان التي سجلت نجاحًالم تترافق مع تغير في م
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هداف االجتماعية في التنمية والستعراض ر إلى أن الوقت قد حان إلدماج األوأشا.  والمملكة العربية السعودية
على مستوى ي قضايا أن قضايا العمل، كالبطالة، هكذلك شدد السيد فارس على .  برامج اإلصالح االقتصادي

االقتصادية واالجتماعية التي عقدت في ووقد أظهرت القمة العربية التنموية .  وحسب البلدالمنطقة وليس 
فقضايا العمالة وأسواق العمل وظروف .  لى نهج إقليمي لمعالجة قضايا العملإالحاجة  2119الكويت في عام 

حرية التنظيم، ووضع  السعي إلى ضمانوينبغي .  ية ودوليةالعمل تستحق االهتمام بها كأولوية وطنية وإقليم
واالتجاه نحو عقد اجتماعي عربي جديد  ،قوانين وأنظمة تحمي العمال، والتركيز على القطاع غير النظامي

 ،، وتحويل تحديات الهجرة إلى فرصواجتماعيًا يشارك فيه المجتمع المدني مع الجهات الفاعلة اقتصاديًا
وأنهى المتحدث كلمته باإلشارة إلى أن اإلسكوا .  الحوار الواسع النطاق حول قضايا العملوالتشديد على 

في لتعاون ومنظمة العمل العربية تتقاسمان األهداف نفسها ويمكنهما البناء على هذه األهداف المشتركة ل
 .المستقبل

 
شعبة السياسة االجتماعية في وك، رئيسة قسم وال نزيالسيدة جي وتحدثت في افتتاح االجتماع أيضًا- 42

ن الهدف من االجتماع هو النظر في أسواق العمل من منظور اجتماعي إ فقالتاإلسكوا، التنمية االجتماعية في 
.  لى األكثر فقرًا وضعفًاإوليس اقتصادي ألن العمل ضروري لتحقيق التنمية االجتماعية، خاصة بالنسبة 

 .واقع أسواق العمل وكيفية مساهمتها في الجوانب االجتماعية فالهدف من االجتماع هو باختصار دراسة
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 )*(المرفق
 

 مة المشاركينئقا
 

 في اإلسكوا البلدان األعااء  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيدة غادة عيسى
 قتصادية وباحثة أقدما

 قسم السياسات والدراسات
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 +962-795419227 :هاتف
 ghada.e@mop.gov.jo: بريد إلكتروني

 
 السيد موسى عبد محمد خلف

 مدير السياسات والتخطيط االستراتيجي
 وزارة العمل

 +962-7-77696531: هاتف
 makkhalaf@yahoo.com: بريد إلكتروني

 
 يد زياد أحمد عبيداتالس

 مدير وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 +962-7-77774126 :هاتف

 ziad.o@mop.gov.jo: بريد إلكتروني

 
 السيد إبراهيم سيف

 األمين العام
 المجلس االقتصادي واالجتماعي في األردن

 +962-6-5675325: هاتف
 if@esc.joi.sa: بريد إلكتروني

 
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 سماعيل الباهيإالسيد محمد حسن 

 خبير إحصائي
 المركز الوطني لإلحصاء

 +972-51-4262972: هاتف
  melbahi@nbs.gov.ae: بريد إلكتروني

 
 السيدة وضحة عبداهلل الهاجري

 إحصائية
 صاءالمركز الوطني لإلح

 +972-26223362: هاتف
 walhajri@nbs.gov.ae: إلكترونيبريد 

 
 

 الجمهورية العربية السورية
 

 السيد وائل إسماعيل قدار
معاون مدير التشغيل وسوق العمل في هيئة التخطيط 

 والتعاون الدولي
 +963-2225262177: هاتف

 kadwael@yahoo.com: بريد إلكتروني
 

 جمهورية العراق
 

 نوال عباس مهدي السيدة
 مدير عام دائرة التنمية البشرية

 وزارة التخطيط
 +964-17912926263: هاتف

 nawalabbas50@yahoo.com: بريد إلكتروني
 

 لكويتدولة ا
 

 السيدة سميرة مندني علي
إدارة تنسيق العمل بوزارة الشؤون االجتماعية  ةمراقب

 والعمل
 +965-2-2484421: هاتف

 mandanis@hotmail.com: بريد إلكتروني
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيدة دوللي فغالي
 رئيسة قسم التوظيف

 لوطنية لالستخدامالمؤسسة ا
 +962-2-626335 :هاتف

 dolly_feghali@hotmail.com: بريد إلكتروني
 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيدة إيمان زكريا عيد
 وكيلة وزارة القوى العاملة للتدريب المهني

 وزارة القوى العاملة والهجرة
 +212-2-619351: هاتف

 imanzakaria24@yahoo.com: بريد إلكتروني
 
 

_________________ 

 .صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني)*(   
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 المملكة العربية السعودية
 

 السيد يحيى اليحيى
 مدير عام إدارة المنظمات الدولية

 وزارة العمل
 +966-515452825: هاتف

 yalyahya@mol.gov.sa: بريد إلكتروني
 

 يمنيةالجمهورية ال
 

 السيد فواد محمد أحمد الفقيه
 مدير إدارة الدراسات السكانية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 +967-723423684: هاتف

 2010fuad@gmail.com: بريد إلكتروني
 

 دوليةاليمية ولقاإلمنظمات ال  -باء
 

 منظمة العمل الدولية
 

 ماوريتسيو بوسيالسيد 
 نائب المدير اإلقليمي

 المكتب اإلقليمي للدول العربية
 لبنان
 (227مقسم + )962-2-752411: هاتف

 bussi@ilo.org: بريد إلكتروني
 

 البنك الدولي
 

 السيدة أنجيال إلزر
 محللة بحث

 قطاع التنمية البشرية
 لبنانمكتب 
 +962-2-987811: هاتف

 aelzir@worldbank.org: بريد إلكتروني

 
 
 
 
 

 (GIZ) الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

 
 السيدة جانيت كولكا

 استشارية
 مكتب لبنان

 +962-76743321: هاتف
 janet.gohlke@giz.de: بريد إلكتروني

 
 السيد كارلوس نفاع

 رئيس قسم النظام المزدوج
 مكتب لبنان

 +962-76743321: هاتف
 lb.com-c.naffah@dsme: بريد إلكتروني

 
 منظمة العمل العربية

 
 السيد محمد األمين فارس

 مستشار المدير العام للتنمية والتشغيل
 القاهرة
 +212-33362724: هاتف

 aminfares@yahoo.com: بريد إلكتروني

 إلسكوااألمانة التنفيذية ل  -جيم
 

 السيد فريدريكو نيتو
 مدير شعبة التنمية االجتماعية

 +962-2-978427: هاتف
 neto2@un.org :بريد إلكتروني

 
 السيدة جيزيال نووك

 رئيسة قسم السياسة االجتماعية
 شعبة التنمية االجتماعية

 +962-2-978419: هاتف
 nauk@un.org: بريد إلكتروني

 
 
 

 نائلة حداد السيدة
 جتماعيةاالشؤون للمسؤولة أولى 

 شعبة التنمية االجتماعية
 +962-2-978461: هاتف

 haddad8@un.org :بريد إلكتروني
 

 ديان زوفغيان السيدة
 مستشارة اإلسكوا للتنمية االجتماعية

 +234-826826222: هاتف
 dianezovighian@gmail.com: بريد إلكتروني

 
 
 

mailto:2010fuad@gmail.com
mailto:bussi@ilo.org
mailto:aelzir@worldbank.orgالبريد
mailto:janet.gohlke@giz.de
mailto:c.naffah@dsme-lb.com
mailto:aminfares@yahoo.com
mailto:neto2@un.org
mailto:nauk@un.org
mailto:haddad8@un.org
mailto:dianezovighian@gmail.com


-06 -

 

 لوريس الكورةالسيدة 
 مسؤولة للشؤون االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية
 +962-2-978421: هاتف

 elqura@un.org: بريد إلكتروني
 

 دينا تنيرالسيدة 
 مساعدة للشؤون االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية
 +962-2-978435: هاتف

 tannird@un.org: بريد إلكتروني
 

 زنرتانيا سايالسيدة 
 مساعدة للشؤون االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية
 +962-2-978421: هاتف

 sejersent@un.org: بريد إلكتروني
 
 
 
 
 
 

 السيد إلياس عطية
 ثوبحلشؤون المساعد 
 التنمية االجتماعيةشعبة 
 +962-2-978414: هاتف

 attiehe@un.org: بريد إلكتروني
 

 السيدة لينا نصار
 ثوبحلشؤون ال ةمساعد

 شعبة التنمية االجتماعية
 +962-2-978422: هاتف

 nassarl@un.org: بريد إلكتروني
 

 السيدة سلوى محمد
 فريق ةمساعد

 شعبة التنمية االجتماعية
 +962-2-978426: هاتف

 mohamed1@un.org: بريد إلكتروني
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