
  األميرآية حول عمالة الالجئين الفلسطينيين   ورشة عمل في
 2010   نيسان   28   األربعاء

  
أقام معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 

الجامعة األميرآية    مبنى وست هول في   الدولية في
عمالة الالجئين  : " بيروت ورشة عمل بعنوان   في

اإلطار     سوق العمل فيواقع :  لبنان   الفلسطينيين في
 وقد بدأت الورشة بمذآرة  ".  والقانوني   السياسي

تناولت و .  مدير المعهد   خوري،   تمهيدية لرامي
وتكلم  .  دارية والقانونيةالجلسة األولى العقبات اإل

  مان خزعل،يفيها آل من ممثلة وزارة العمل إ
  .   والمحاميين هاملكارت عطايا ومحمد شاهين 
   

 تناولت الجلسة  . حنفي   الجامعة ساري   العلوم االجتماعية في   وعّقب على الجلسة األستاذ المشارك في
وسوسن    من مؤسسة فافو النروجية،   تلنتس،   وتكلم فيها آل من أوجي .  غير الرسمي   الثانية السوق
آلية العلوم    تربية الصحية فيوال   دائرة السلوك الصحي   أستاذة مساعدة في   وهي   عبد الرحيم،
وعّقب على الجلسة األستاذة المساعدة  .  وسيمل أسيم من منظمة العمل الدولية   الجامعة،   الصحية في

   الجلسة الثالثة تناولت السوق الرسمي، . الجامعة الدآتورة نسرين سلطي   العلوم االقتصادية في   في
  لبنان مازن   وممّثل نقابة التمريض في   روجيه شدياق،   لمحاميوا   حنفي   مع مشارآة األستاذ ساري 
المعهد بالتعقيب    لبنان في   منّسقة برنامج المخيمات الفلسطينية في   وقامت تارا محفوض، .  غزيري 

  .    الجلسة الرابعة آانت مناقشة حول الخيارات المتوفرة لصّناع القرار . على المداوالت
   

  مان خزعل،يوإ   الفلسطيني،   المجلس الوطني   العضوة في   وتكلم فيها آل من سميرة صالح،
وآان التعقيب لسمير  .  من معهد التشاور والبحوث    حمدان،ورضا   روجيه شدياق،   والمحامي 

 عمل  بعد ذلك جرت مناقشة حول إنتاج جدول . لبنان   رئيس لجنة عمل الفلسطينيين في   الخوري،
ومسؤولة المهارات والقدرة التشغيلية    حنفي،   وساري   شارك فيها آل من نسرين سلطي،   لألبحاث،

ووفاء    مايا مجذوب،   الفلسطيني   ورئيسة لجنة الحوار اللبناني   قعوار،   منظمة العمل الدولية ماري   في
 بعد  . بد الرحيم على مداوالت الجلسةوعّقبت سوسن ع .  من المساعدات الشعبية النروجية   اليسير،

من    شارك بها آل من ليلى العلي   ذلك جرت مناقشة حول إنتاج جدول عمل للتأييد والتأثير السياسي،
من سفارة    وإدوار آّتورة،   وغّسان العبداهللا من المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان،   مؤسسة نجدة،
  . ثم عرضت نتائج المناقشات .  هاملكارت عطايا   المحامي    المناقشةوعّقب على  .  لبنان   فلسطين في


