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األونروا

لبنان

نشـرة
فصـليـة

لجنة أبحاث سوق العمل والتنمية

تضم عدة أقسام اُنشأت بهدف تعزيز التنسيق في مجال التخطيط اإلستراتيجي
هيئة
ّ
وتبادل المعلومات بين برامج األونروا كافة

شهد املؤمتر الدولي بعنوان ‘إشراك الشباب :الجئو فلسطني في
املمول من قبل االحتاد األوروبي والذي إستضافته
متغير’
شرق أوسط
َ
ً
احلكومة البلجيكية في بروكسل في العام  2012إطالق ‘إلتزامات
األونروا العشرة حيال الشباب’ ،وهذا ما حفَ ز وضع آليات للتأكد من
إشراك الشباب واألخذ بوجهات نظرهم في عملية التخطيط التي
تقوم بها الوكالة .تتضمن ‘إلتزامات األونروا العشرة حيال الشباب’
تطوير املهارات والتدريب املهني ،والتعليم ،واملِنح ،والتمويل الصغير،
والصحة ،والتواصل ،واملشاركة ،والشراكات ،واحلقوق ،فضال ً عن البناء
على نقاط القوة واملوارد املتاحة في األونروا (.)http://bit.ly/1LHtqMS

مت ّ تنفيذ هذه املطبوعة
بدعم من االحتاد األوروبي.
ٍ

العدد األول  -تموز 2015

في إطار هذه املقاربة القائمة على إشراك الشباب ،توفِّر املبادرات
العديدة التي تقوم بها األونروا في كل مناطق عملها ،وفي كافة
اجملاالت ،الفرصة للفئات احملتاجة لتحسني ظروف عيشها واإلعتماد
على نفسها بشكل أكبر.
ته ُدف هذه النشرة الفصلية االولى ،الصادرة عن جلنة أبحاث سوق
العمل والتنمية ،إلى إعطاء حملة عن ال ُنظم اخملتلفة ملعاجلة التحديات
احمللية التي تعترض دخول الالجئني الفلسطينيني إلى سوق العمل
اللبنانية.

أبرز المحطات
العوامل التي ِّ
تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حق
العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان
2015

اإلستعراض الدوري الشامل  -مجلس حقوق اإلنسان
 2تشرين الثاني/نوفمبر :مراجعة تقرير لبنان خالل إجتماع جلنة عمل اإلستعراض الدوري الشامل.
 20متوز/يوليو :املوعد النهائي لتقدمي التقرير الوطني من ِقبل السلطات اللبنانية.
 24حزيران/يونيو :سلَمت ‘مجموعة العمل حول قضايا الالجئني الفلسطينيني في لبنان’ ٢مجموعة توصيات
تنظم
إلى رئيس الوزراء متام سالم  .http://bit.ly/1PPbUFmكان العامل األبرز واألهم التوافق على خمس توصيات ِّ
إصدار إجازات عمل لالجئني الفلسطينيني ِوفقا ً لتعديل قانون العمل القاضي بإلغاء مبدأ املعاملة باملثل (العام
 )2010واملوافقة على حصر مساهمة رب العمل في إشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بـ  8.5باملئة
(تقدميات تعويض نهاية اخلدمة) بدال ً من  23.5باملئة.٣
1

2013

 22كانون الثاني/يناير :إصدار وزارة العمل للمذكرة رقم  1/7تطلب فيها من الدوائر املعنية إستقبال طلبات
حيازة إجازة العمل للعمال الفلسطينيني الالجئني املدوّنني في سجالت وزارة الداخلية والبلديات ،وعدم إلزام
هوالء العمال بتقدمي بوليصة تأمني وفحوصات طبية في طلباتهمhttp://bit.ly/1xpZsGw .
2010

 10تشرين الثاني/نوفمبر :اإلستعراض الدوري الشامل للبنان.
 17آب/أغسطسُ :مصادقة البرملان اللبناني على تعديالت قانونية متعلِّقة بحق العمل لالجئني الفلسطينيني
في لبنان :القانون رقم  128الذي يعدِّل املادة  9من قانون الضمان اإلجتماعي ،والقانون  129الذي يعدِّل املادة 59
من قانون العمل اللبناني.
2005

إصدار القرار الوزاري رقم  1/179من ِقبل وزير العمل طراد حمادة الذي ألغى كل القيود على ممارسة الالجئني
املنظمة بقوانني أو بنصوص خاصة) .يقوم الوزراء املتعاقبون
الفلسطينيني ملهن وأعمال محدَّدة (بإستثناء املهن
ّ
بشكل دوري كل عامhttp://bit.ly/1Gdz7hj .
بتوقيع القرار
ٍ

 -١أُنشئ اإلستعراض الدوري
الشامل عن طريق اجلمعية
العامة لالمم املتحدة في
 15آذار/مارس  2006مبوجب
القرار  60/251الذي أنشأ
مجلس حقوق االنسان ذاته.
يهدف هذا اإلستعراض الى
الوقوف على مدى إحترام
الدول إللتزاماتها في مجال
حقوق اإلنسان كما ورد في )1
ميثاق األمم املتحدة )2 ،اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان)3 ،
مواثيق حقوق اإلنسان التي
إلتزمت بها الدول (معاهدات
حقوق اإلنسان التي صادقت
املعنية))4 ،
عليها الدولة
ّ
اإللتزامات الطوعية للدول
مثال سياسات حقوق
اإلنسان الوطنية و/او البرامج
املطبقة ،و )5القانون الدولي
حلقوق اإلنسان املط ّبق.

http://bit.ly/1GuOkxQ

 -٢تضم ‘مجموعة العمل
حول قضايا الالجئني
الفلسطينيني في لبنان’
رئيس جلنة احلوار اللبناني
الفلسطيني وممثلني عن
الكتل البرملانية وخبراء.
 -٣مبوجب القانون رقم
 128الذي يعدِّل املادة  9من
قانون الضمان اإلجتماعي
واملُصادق عليه من مجلس
النواب اللبناني في العام
 ،2010أصبح بإمكان الالجئني
الفلسطينيني اإلستفادة من
تقدميات تعويض نهاية اخلدمة
( 8.5باملئة) ،ولكن ليس من
تقدميات صندوقي املرض
واالمومة ( 9باملئة ،منها 2
باملئة يدفعها األجير) ،وال من
التقدميات العائلية ( 6باملئة).

اإلحصاءات
اإلحصاءات السنوية حول عدد إجازات العمل الممنوحة لألجانب
اجلدول 1.1

إجازات العمل املمنوحة للمرة األولى لالجئني الفلسطينيني للعام  2014حسب اجلنسية،
واملهنة ،والفئة ()http://bit.ly/1Gi4Kph
الفئة ١

الفئة ٢

الفئة ٣

الفئة ٤

المجموع

حمال
عامل ّ

–

–

9

–

9

عامل تنظيفات

–

–

11

–

11

عاملة تنظيفات

–

–

20

–

20

عامل

–

–

16

–

16

مدير

2

–

–

–

2

صاحب عمل
مهن أُخرى

1

–

–

–

1

50

46

51

–

147

مجموع إجازات العمل الممنوحة للمرة االولى
لالجئين فلسطينيين

53

46

107

–

206

مجموع إجازات العمل الممنوحة للمرة االولى
لكل األجانب

571

178

6,236

36,299

43,284

املصدر :وزارة العمل اللبنانية (.)2014
الفئة األولى :هي فئة أصحاب العمل
واملستخ َدمني ممن تفوق رواتبهم األضعاف
الثالثة للحد األدنى لالجور.
الفئة الثانية :هي فئة العمال الفنيني أو
العمال الذين يتقاضون رواتب تتجاوز ضعفي
مقدار احلد االدنى لألجر ولغاية ثالثة اضعاف.
الفئة الثالثة :هي فئة العمال الذين
يتقاضون رواتب تتراوح بني احلد االدنى وضعفيه
ومعظمهم عمال تنظيفات وحمالني او ما
يقارب هذه املهن.
الفئة الرابعة :هي فئة العامالت في اخلدمة
املنزلية مبعزل عن الراتب.
للمزيد من املعلومات عن إجازات العمل
والتشريعات ،يُرجى مراجعة التقرير السنوي
لوزارة العمل للعام  2014على الرابط التالي:
()http://bit.ly/1lpWkPw

اجلدول 1.2

إجازات العمل املُدَّدة لالجئني الفلسطينيني للعام  2014حسب اجلنسية ،واملهنة ،والفئة
()http://bit.ly/1JtMwRW

الفئة ١

الفئة ٢

الفئة ٣

الفئة ٤

المجموع

حمال
عامل ّ

–

–

29

–

29

عامل تنظيفات

–

–

30

–

30

عاملة تنظيفات

–

–

25

–

25

عامل

–

–

9

–

9

َمزارع

–

–

1

–

1

مدير

10

–

–

–

10

صاحب عمل

6

–

–

–

6

عامل فرن

–

–

308

–

308

عامل محطة محروقات

–

–

51

–

51

طبّاخ
مهن أُخرى

3

–

–

–

3

214

106

3,17

1

3,338

المجددة الممنوحة
مجموع إجازات العمل
ّ
لالجئين فلسطينيين

233

106

3,470

1

3,810

المجددة لكل األجانب
مجموع إجازات العمل
ّ

1,913

739

40,560

111,949

155,161

املصدر :وزارة العمل اللبنانية (.)2014

توزيع الالجئين الفلسطينيين واللبنانيين المستخدمين بحسب
طبيعة العمل (نسبة مئوية)
٥١٫٨

٤٠٫٣
١٨٫١

٣١٫٣

٢٣٫٣

١٠٫٣

٩٫٥ ٩٫٢
ﻋﺎﻣﻞ
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ/
ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص
ﺷﺮﻳﻚ

ﻻﺟﺌﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ٢٠١١

أﺟﻴﺮ
ﺑﺮاﺗﺐ ﺷﻬﺮي

أﺟﻴﺮ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ
أﺟﺮ ﻳﻮﻣﻴ
أو أﺳﺒﻮﻋﻴ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

١

٥

آﺧﺮون

ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ٢٠٠٧

املصدر :منظمة العمل الدولية  -جلنة عمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان‘ ، CEPمسح القوة العاملة لالجئني
التجمعات في لبنان’ (.)2011
اخمليمات وبعض
ّ
الفلسطينيني املقيمني في ّ

التعليم
التعليم والتدريب التقني والمهني

”متث ِّل إستراتيجية األونروا للتعليم والتدريب التقني واملهني ،التي
مت ّ إقرارها في متوز/يونيو  ،2014إلتزام الوكالة برفع مستوى جودة
برنامج التعليم والتدريب التقني واملهني ،وحتسني فعاليته ومدى
مالءمته ملتطلبات سوق العمل .هذه اإلستراتيجية تضع األساس
الالزم لتحقيق املبادئ الرئيسة لتطوير التعليم والتدريب التقني
واملهني من أجل إكساب شباب الالجئني الفلسطينيني املهارات
والقدرات املالئمة واملواكبة لسوق العمل مبا يُسهم في ضمان ُسبل
معيشة مستدامة”.
الدكتورة كارولني بونتِفراكت
مديرة دائرة التربية والتعليم
عمان
املقر الرئيسي لألونروا – ّ

يتعاون برنامج التعليم والتدريب التقني واملهني ،ووحدة
التوجيه املهني ،ومراكز خدمات التوظيف في مكتب األونروا
في لبنان ،في مسعى مشترك إلى حتسني عمل الالجئني
الفلسطينيني وكسر حلقة الفقر وحتقيق مستوى عيش الئق،
على حتقيق أهداف إستراتيجية األونروا للتعليم والتدريب
املكون الرئيس الذي يشك ِّل ركيزة البرنامج
التقني واملهني .إ ّن
ِّ
ونقطة قوته هو مقاربته الشمولية التي تبدأ من نشر
املعلومات في أوساط الشباب وتعزيز إدراكهم لقدراتهم مرورا ً
باكتساب املهارات واملوارد املطلوبة للتشجيع على خلق فرص
العمل والدمج اإلجتماعي وصوال ً إلى تأمني خدمات التوظيف
كمكون أساسي للتشغيل وحتويل الالجئني الفلسطينيني
ِّ
إلى سوق العمل احمللية.

التوجيه المهني
تقوم وحدة التوجيه املهني بدعم الالجئني الفلسطينيني في
لبنان على ثالث مستويات:
ـتأمني الرابط بني التعليم وسوق العمل ،وبالتالي حتسني فعالية
برنامج التعليم في مالءمة متطلبات سوق العمل.
ـتوفير املزيد من املعلومات والقدرات التعليمية وفرص العمل
والتشجيع على حتسني الكفاءات ،ما يضمن فاعلية أكبر في
تخصيص املوارد البشرية.
ـدعم الفئات الضعيفة (املتسرِّبون  -من هم خارج املدارس -
العاطلون عن العمل  -ذوو اإلعاقات) ودعم مشاركة املرأة في
سوق العمل تشجيعا ً للمساواة واإلدماج.
توفر وحدة التوجيه املهني خدمات عدة في مراكز مجتمعية
وشبابية من بينها اإلرشاد واخلدمات الفردية للطالب الثانويني
(من الصف التاسع الى الباكالوريا) ملساعدتهم على إكتشاف
اجملاالت التي تثير إهتمامهم وإطالعهم على معلومات تتعلق
بالتعليم والعمل في هذه اجملاالت ليتمكنوا من إتخاذ قرار مستنير
في ما يتعلق مبستقبلهم املهني .وبالتعاون مع قسم التعليم
تنظم وحدة
والتدريب التقني واملهني ومراكز خدمات التوظيفًّ ،
التوجيه املهني دورات توعية حول عمل الالجئني الفلسطينيني
في لبنان ،ودورات ملدراء املدارس واألهل ومنظمات اجملتمع احمللي،
وتساعد الطالب في التق ّدم للحصول على ِمنح دراسية ودروس
في التعليم والتدريب التقني واملهني .ولهذه الغاية تستعمل
وحدة التوجيه املهني أدوات إستراتيجية كاملواد اإللكترونية
واملطبوعات املبتكرة وبوابة إلكترونية سهلة اإلستعمال.
وقد أتت هذه املؤشرات املستقاة من العام الدراسي 2015-2014
مميزة على ذلك:
لِتحمل داللة ّ
ـ 4356طالبا ً من أصل  7،179طالباً ،أي بنسبة  61باملئة ،حصلوا
على جلسات توجيه مهني فردية منتظمة.
ـساعدت وحدة التوجيه املهني  89باملئة من الطالب في

الصفني التاسع والعاشر على إتخاذ قرارٍ مستني ٍر في ما يتعلق
مبستقبلهم العلمي ،في مقابل  11باملئة من الطالب بقوا
حائرين في قراراتهم.
للمزيد من املعلومات االتصال بـ:
منسقة وحدة التوجيه املهني
ِّ
فاليريا مورو v.moro@unrwa.org
البوابة اإللكترونيةhttps://careerguidance.unrwa.org :

مراكز خدمات التوظيف
تُدير األونروا في لبنان أربعة مراكز خلدمات التوظيف في بيروت،
وطرابلس ،وصيدا ،وصور .تقدِّم هذه املراكز خدمات توظيف
مجانية عالية اجلودة مثل التحويل املباشر وتشغيل الساعني
إلى وظائف في فرص عمل ،فضال ً عن توفير معلومات حول
إجتاهات سوق العمل واملتطلبات اجلديدة من حيث املهارات.
كما تعمل مراكز خدمات التوظيف على توعية أصحاب
العمل الفلسطينيني واللبنانيني على حد سواء ،والنقابات،
واجملتمع الفلسطيني ،على التشريعات التي حتكُم عمل
الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،وخدمات املساعدة القانونية
واملشورة التي تقدِّمها وحدة احلماية التابعة لألونروا.
للمزيد من املعلومات االتصال بـ:
املسؤول عن التوظيف
جميل كنعان
j.kanaan@unrwa.org

صفحة فيسبوك:

http://www.facebook.org/unrwaesc
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القروض الصغيرة
برنامج اإلئتمان للدعم المجتمعي
تعزيز فرص الالجئين الفلسطينيين للعمل لحسابهم الخاص

يهدف ‘برنامج اإلئتمان للدعم اجملتمعي’ بشكل أساسي إلى
بشكل
مساعدة الالجئني الفلسطينيني على اإلعتماد على الذات
ٍ
ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة في لبنان حيث تفرض
مستدام.
ِ
سياسات التسليف املشدَّدة التي يطبِّقها القطاع املصرفي
الرسمي في لبنان ،فضال ً عن القيود القانونية التي تُعيق نفاذ
الالجئني الفلسطينيني إلى سوق العمل ،عراقيل متزايدة أمام
األشخاص الذين يريدون العمل حلسابهم اخلاص.

start… or expand
your business
إبدأ ...أو طوّ ر مشروعك

يعتمد ‘برنامج اإلئتمان للدعم اجملتمعي’ مقاربة على مسارين)1 :
تأمني بيئة ممك ِّنة عبر حتسني نوعية املنتجات واخلدمات املتوفرة
وتنوعها ،و )2توفير خدمات غير مالية تشمل حتسني معرفة
ّ
املستفيدين من القروض بديناميكية األسواق ،والتشبيك،
والدراية الفنية لضمان إستدامة األعمال.
في هذا السياق ،وضمن إطار برنامج ‘سبرينغ’ الهادف إلى تعزيز
ميول االحتاد األوروبي
الشراكات ،واإلصالحات ،والنمو الشاملِّ ،
طور مشروعك’ التي تقدِّم نوعني من الفرص امل ِدرّة
مبادرة ‘إبدأ....أو ِّ
للدخل ،وتولي إهتماما ً خاصا ً بالفئات الضعيفة مثل الشباب،
والنساء ،واألشخاص ذوي اإلعاقة:
ـ‘قرض املشاريع الصغيرة للشباب’ :تصل قيمة القرض إلى 2،000
دوالر للفرد.
ـ‘قرض تطوير املشاريع’ الذي ُينح إلى الالجئ الفلسطيني
اخمليمات أو خارجها ،وتصل
الراغب بتطوير مشروع قائم ّ
إما داخل ّ
قيمة القرض إلى  8،000دوالر كح ٍد أقصى ،وفق الشروط ذاتها.
الكتيبhttp://bit.ly/1CIRiap :
الرابط إلى
ِّ
الرابط إلى الفيلم القصير حول هذه املبادرة:
http://bit.ly/208ds3O

للمزيد من املعلومات االتصال بـ:
املسؤول عن املشاريع املدرّة الدخل
سمير رضوان s.radwan@unrwa.org

الممولة
سمحت المبادرة
َّ
من االتحاد األوروبي لعددٍ كبيرٍ من
المستفيدين بين الالجئين الفلسطينيين
المقيمين في لبنان بإطالق
أو تطوير مشاريعهم
متنوعة،
في مجاالت
ِّ
المثال:
على سبيل ِ
 /ورشة ألمنيوم  /ملحمة /
 /محل لبيع الخضاروالفاكهة  /خدمات اإلنترنت /
 /محل لبيع الهواتف الخليوية ولوازمها /
ّ
تعهدات بناء/
 /تفصيل أنابيب / /أثاث وتنجيد /
 /تصميم داخلي للمطاعم  /أعمال زراعية /
ّ
تعهدات أعمال كهربائية /
/
 /محل لبيع األلبسة واألحذية /
 /محل لبيع المناديل واالكسسوارات /
 /ميكانيك وكهرباء سيارات /
 /تأجير فساتين أعراس /
إلخ...

المجتمعات المحلية
تشجيع المشاركة المجتمعية المتكاملة

جمعية البرامج النسائية ،مركز مخيم نهر البارد

بِهدف تعزيز الروابط بني املشاريع النسائية املزاولة من املنازل
ومبادرات اجملتمع املدني ،إستثمر فريق ‘برنامج اإلئتمان للدعم
اجملتمعي’ بتفعيل الشراكة مع مراكز األنشطة النسائية* التي
إستضافت مجموعات تركيز نسائية في مخيمات اجلليل (ويفل)
في البقاع ،وبرج البراجنة في بيروت ،ونهر البارد والب ّداوي في
للمخيمات في كل
الشمال ،وعني احللوة في صيدا ،واملناطق املُاذية
ّ
لبنان .شاركت في كل مجموعة  45سيدة من أصحاب املشاريع
النسائية املزاولة من املنازل وأب َدين آراءهنَّ ،وعبَّرن عن تقديرهن َّ
ل ِـ‘قروض املشاريع الصغيرة للشباب’ و‘قروض تطوير املشاريع’
املمولة من االحتاد األوروبي نظرا ً ألهميتها كمصدر دخل لال ّجئات
ّ
الفلسطينيات وكفرصة لتحسني االعتماد على الذات .وعبَّرت
النساء املشاركات عن ترحيبهن َّ بهذه اللقاءات املنتظمة التي
تخطي كل العقبات التي تعترض النساء أصحاب
تساعد على
ّ
اخمليمات.
خارج
االسواق
إلى
الدخول
املشاريع في
ّ
في املقابل وفَّرت مراكز خدمات التوظيف خدمات تدريبية خاصة
لـ 83شابة تُتابع َن دورات تدريبية قصيرة في مراكز جمعية البرامج
النسائية.
كما تعاوَن ‘برنامج االئتمان للدعم اجملتمعي’ مع مراكز خدمات
مخيمات
التوظيف على إجراء جلسات تدريبية وتعليمية في
ّ
وجتمعات الالجئني الفلسطينيني في لبنان .وأولَت هذه اجللسات
ُّ
إهتماما ً خاصا ً بالنساء ،والشباب ،وذوي اإلعاقة .وفي أيّار/مايو
 ،2015عُ قدت تسع جلسات تدريبية لـ 380طالبا ً في كلية تدريب
سبلني يدرسون احملاسبة ،وإدارة األعمال ،والهندسة املدنية
وامليكانيكية ،وتكنولوجيا املعلومات ،والنجارة ،والكهرباء العامة،
وتصفيف الشعر.
تضمنت هذه اجللسات معلومات وإرشادات مفيدة حول تقنيَّات
ِّ
البحث عن عمل ،وكيفية إجراء املقابالت الوظيفية ،وكتابة
السيرة الذاتية ،كما تخلَّلها عرض للتشريعات اللبنانية املتعلِّقة
بعمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان (قانون العمل والضمان
اإلجتماعي).
وشك َّلت هذه اجللسات فرصة لعرض فيلم حول مبادرة ‘إبدأ ...أو
طور مشروعك’ ،واإلطِّ الع على مداخالت وأمثلة ناجحة لبعض
ِّ
املستفيدين من هذه القروض امل ِدرَّة للدخل ،وأثرها على اجملتمع

كلية تدريب سبلني

جمعية البرامج النسائية ،مركز مخيم اجلليل (ويفل)

كلية تدريب سبلني

الفلسطيني ككل .وتعرّف الشباب املشاركون على أنواع القروض
املموَّلة من االحتاد األوروبي ،ومعايير األهلية للحصول على هذه
القروض ،وأنواع الكفاالت املطلوبة ،وفترة السداد ،واملكافأة من
نسبة بدل اخلدمة في حال اإللتزام التام بشروط القروض ،وخدمات
الدعم األخرى غير املالية.
مخيمات الالجئني
* تتواجد تسعة مراكز جلمعية البرامج النسائية في
ّ
الفلسطينيني في لبنان ،وتوفِّر عددا ً كبيرا ً من اخلدمات الهادفة إلى تعزيز معرفة
الالجئات الفلسطينيات وقدراتهن عبر تنظيم أنشطة إجتماعية ،وثقافية ،وترفيهية،
وتدريب على املهارات وإعادة التأهيل .حوالى  26باملئة من النفقات التشغيلية لهذه
تغطيها األونروا وميزانية املشاريع ،بينما متوَّل  74باملئة من النفقات عن طريق
املراكز ّ
األشطة امل ِدرَّة للدخل لكل مركز ،وإن ب ِن َسب متفاوتة بني هذه املراكز.
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الحماية
وحدة الحماية
تعمل وحدة احلماية في األونروا على تعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني في لبنان عبر تقدمي املساعدة املباشرة
لهم أو إحالتهم إلى مقدِّمي خدمة متخصصني ،أو عبر مناصرة قضاياهم لدى اجلهات املسؤولة مثل السلطات
اللبنانية .في العام  ،2015مت تعيني مسؤول عن احلماية واملناصرة مهمته تنسيق جهود األونروا في مجال املناصرة
املرتكزة إلى احلقوق داخليا ً وخارجياً.
من بني اجملاالت الرئيسية التي ترِّكز عليها وحدة احلماية حق العمل لالجئني الفلسطينيني من أجل البناء على
التق ُّدم املُرز في هذا امليدان خالل السنوات العشر املاضية ،بالنسبة الى دخول سوق العمل والضمان االجتماعي
وإجازات العمل.
للمزيد من املعلومات االتصال بـ:
املسؤولة عن احلماية واملناصرة
كولني غرونبالت c.grunblatt@unrwa.org

مشروع المساعدة القانونية

صوتك ،قضيتك ،حقوقك ،قد تحدث فرقا

في شهر نيسان/ابريل  ،2010تعاون مكتب األونروا في
لبنان مع املركز احلقوقي لقضايا الشأن العام اللبناني
( )PINACLEعلى تنفيذ مشروع املساعدة القانونية
املموَّل في بدايته من ِقبل احلكومة الهوالندية.
يقدِّم مشروع املساعدة القانونية إلى الالجئني
)(٢٠١٤
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )(٢٠١٤
اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺸﻮرة
٤٥
٤٥

ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

٤٠
٤٠
٣٥
٣٥

ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺸﻮؤن اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻟﺸﻮؤن اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ

٣٠
٣٠

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤ ّّﻠﻚ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻠﻚ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اداري
اﻟﻘﺎﻧﻮن اداري
ﻏﻴﺮه
ﻏﻴﺮه

٢٥
٢٥
٢٠
٢٠
١٥
١٥
١٠
١٠
٥
٥
٠
٠

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ-آذار
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ-آذار

ﻧﻴﺴﺎن-ﺣﺰﻳﺮان
ﻧﻴﺴﺎن-ﺣﺰﻳﺮان

ﺗﻤﻮز-اﻳﻠﻮل
ﺗﻤﻮز-اﻳﻠﻮل

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول-ﻛﺎﻧﻮن اﻻول
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول-ﻛﺎﻧﻮن اﻻول

الفلسطينيني املقيمني في لبنان  )1املشورة اجملانية حول
املشاكل القانونية ،و )2متثيل قانوني مجاني في الدعاوى
املدنيَّة بالتعاون مع  ،PINACLEو  /3تدريب احملامني وتعزيز
كفاءاتهم حول كيفية مساعدة الالجئني الفلسطينيني
في ضمان حقوقهم في لبنان ،و  /4جلسات توعية
لالجئني تهدف الى زيادة مستوى وعيهم بشأن حقوقهم
تصورهم اخلاطئ بشأن عدم مت ّتعهم بأي حماية
وتغيير
ّ
قانونية ،ال سيما على ضوء آخر املستجدات املتعلقة
بقانوني العمل والضمان االجتماعي.
ميكن تقدمي الطلبات من ِقبل املستفيدين ،وموظفي
األونروا ،والشركاء الذين حتال اليهم القضايا مثل
املنظمات غير احلكومية.
للمزيد من املعلومات االتصال بـ:
منسقة املشروع
ِّ
االستاذة كارول منصور legalaid@unrwa.org
وعلى الرقم التالي+961 76 683646 :

)(٢٠١٤
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ )(٢٠١٤
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
٢٥
٢٥

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺸﻮؤن اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻟﺸﻮؤن اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ

٢٠
٢٠

ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤ ّّﻠﻚ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻠﻚ
ﻏﻴﺮه
ﻏﻴﺮه

١٥
١٥
١٠
١٠
٥
٥
٠
٠
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ-آذار
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ-آذار

ﻧﻴﺴﺎن-ﺣﺰﻳﺮان
ﻧﻴﺴﺎن-ﺣﺰﻳﺮان

ﺗﻤﻮز-اﻳﻠﻮل
ﺗﻤﻮز-اﻳﻠﻮل

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول-ﻛﺎﻧﻮن اﻻول
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول-ﻛﺎﻧﻮن اﻻول

أمثلة ناجحة
مثاالن عن دعاوى عمل مت رفعها امام مجلس العمل
التحكيمي (بعبدا ،لبنان) وكانت رابحة بفضل
برنامج املساعدة القانونية:
فسخ عقد العمل من دون وجه حق ،ومن دون دفعتعويض إنهاء اخلدمة (املستفيد :حسن ا.غ).
احلق في تعويض نهاية اخلدمة (املستفيد :عليا.س).

التنمية الذاتية

تعزيز مهارات الوساطة لدى الشباب بين الالجئين
الفلسطينيين في لبنان
مكون ‘احلوكمة الدميقراطية’ ملشروع ‘حتسني الظروف املعيشية لالجئني
في إطار
ّ
الفلسطينيني في لبنان-سبرينغ’ املموَّل من االحتاد األوروبي ،ومتاشيا ً مع ‘إلتزامات األونروا
العشرة حيال الشباب’ ،تُبذل جهود حثيثة من أجل منح الشباب من بني الالجئني
الفلسطينيني أدوات التنمية الذاتية لتعزيز مهاراتهم في مجال الوساطة ضمن
مجتمعاتهم .وفي هذا السياق ن ُ َظمت ورشة تدريبية من ثالثة ايام حول مهارات التواصل
في كلية تدريب سبلني (حرم منطقة اجلنوب) من  18الى  20أيار/مايو  .2015ومت توزيع
شهادات تقدير للمشاركني في هذه الورشة في مكتب لبنان في  22حزيران/يونيو .2015

أوضحت الدكتورة اميان خزعل« :لقد سلَّطت
هذه الورشة الضوء على إلتزام املشاركني من
الشباب الفلسطيني بخدمة مجتمعهم
كعناصر تغيير وحماسهم للمشاركة الناشطة
في النقاش اللبناني-الفلسطيني بعيدا ً عن
النظرة النمطية للشباب الفلسطيني احملبط”.

تول َّت املستشارة القانونية ورئيسة دائرة جبل لبنان لدى وزارة العمل اللبنانية الدكتورة
اميان خزعل إدارة ورشة العمل التي ركَّزت على إعطاء نظرة عامة عن مهارات التفاوض
األساسية ،واحملاور احلقوقية األساسية ،وآليات النقاش ذات الصلة .كما سمحت هذه
الورشة لـ 35طالبا ً من كلية تدريب سبلني ،من حرمي الشمال واجلنوب ،وجملموعة من
بشكل عملي من خالل مترين األدوار.
أساتذة الكلية ،بتطبيق هذه املهارات
ٍ
ومن املتوقَّع أن تُساهم متارين مماثلة لتعزيز املهارات بإحياء جلسات نقاش ناشطة بني
جتمع بني الشباب الفلسطينيني واللبنانيني في كل أنحاء
األقران ،تتم في إطار مبادرات َ
لبنان.

صرَّح مدير عام األونروا في لبنان ،السيد ماتياس شمالي أن« :برنامج األونروا للتدريب املهني يهدف إلى توفير مهارات حياتية إلى
مستقبل أفضل .في عصرنا هذا أصبحت مهارات التفاوض ضرورة حياتية ال بد َّ منها،
الشباب الفلسطيني ملساعدته على بناء
ٍ
جه بالشكر إلى االحتاد األوروبي الذي دعم األونروا لكي ُتكَن هؤالء الشبان والشابات من تعزيز تنميتهم الشخصية مبهارات
وإنني أتو َّ
تسمح لهم بالتعاطي ايجابيا ً مع متطلبات وحتديات حياتهم اليومية كالجئني فلسطينيني» .أ َّما ممث ِّل بعثة االحتاد األوروبي في لبنان،
جه إلى املشاركني بالقول“ :إنَّ االحتاد األوروبي يدعم التعليم كأساس للتنمية ومتكني األفراد
السيد أبيل بيكييراس كانديال ،فقد تو َّ
واجملتمعات» .وأضاف «ا ّن العالم بحاجة إلى شباب نشطني ،واثقني من أنفسهم ،قادرين على ايجاد أرضية تفاهم مشتركة وعلى
حتقيق أهداف مشتركة .لذلك ،فإنَّ مهارات التفاوض التي اكتسبتم خالل هذه الدورة التدريبية مهمة جداً ،وآمل أن تكون مفيدة لكم
ولآلخرين على مدى احلياة“ .
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مسح
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)
بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت

مسح األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية لالجئين الفلسطينيين
في لبنان ()2015
بعد إطالق التقرير األول حول األوضاع
لالجئني
واإلقتصادية
اإلجتماعية
الفلسطينيني في لبنان في العام ،2010
والذي إع ُتبر كأحد املراجع ومصادر املعلومات
الرئيسية حول الوضع اإلقتصادي لالجئني
الفلسطينيني في لبنان ،قامت وكالة
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في
الشرق األدنى (االونروا) بالتعاون مع اجلامعة
ثان هذا
األميركية في بيروت بإجراء مسح ٍ
العام لتحديث نتائج مسح العام 2010
وإظهار التغييرات احلاصلة بالنسبة إلى
مع ّدالت الفقر التي يعاني منها الالجئون
الفلسطينيون في لبنان.
في نيسان/ابريل  ،2015قامت فِرق من
جامعي البيانات بزيارات ميدانية شملت
 4000أُسرة في مخيمات الالجئني
والتجمعات ،وأجروا مقابالت
الفلسطينيني
ُّ
مع الجئني فلسطينيني مقيمني في لبنان

لألونروا ،واألطراف األخرى الفاعلة في
اجملتمع ،لتعزيز جهود املناصرة الداعمة
للتنمية البشرية لالجئني الفلسطينيني
وتلبية حاجاتهم اإلنسانية .كما سيشك ِّل
مهمة ترتكز
التقرير اخلتامي مرجعية
ّ
إليها الدول املانحة ،ووكاالت األمم املتحدة،
واملنظمات غير احلكومية الدولية،
ّ
والباحثون من الدول املُضيفة ،واإلعالم،
حلشد التمويل في املستقبل.
سيتم إطالق التقرير في نهاية العام ،2015
ّ
وسيتوفر بالصيغتني اإلنكليزية والعربية
لتسهيل إستعمال نتائجه وخالصاته من
ِقبل اجملتمع ككلّ .

والجئني فلسطينيني ممَّن نزحوا إلى لبنان
هربا ً من النزاع في سوريا .سيشمل املسح
عددا ً من املواضيع :أفراد االسرة ،التعليم،
الصحة ،التغذية واألوضاع الغذائية،
ال َدخل ،األصول والنفقات.
مت َّ إختيار األُسر بشكل عشوائي ،وجرى
وخصوصي .املهم
املسح بشكل َطوعي
ّ
أيضا أنَّ املسح لن يؤث ِّر على معايير األهلية
لإلستفادة من خدمات األونروا وبرامجها.
إنَّ اإلستمارة ليست وسيلة للتحقُّ ق
من األهلية لإلستفادة من اخلدمات،
ولن تُستعمل لتحديد املستفيدين من
مساعدات األونروا.
يهدف مسح األُسر إلى حتديث البيانات
الواردة في تقرير العام  2010إلظهار للمزيد من املعلومات االتصال بـ:
منسقة املسح اإلجتماعي واإلقتصادي
الواقع اإلجتماعي واإلقتصادي لالجئني
ِّ
الفلسطينيني في لبنان بشكل دقيقِ .مّا بروك وينتربرن
يضمن توفير بيانات دقيقة وموضوعية b.winterburn@unrwa.org

ِّ
المتوفرة في مكتبة لجنة أبحاث سوق العمل والتنمية
المراجع
عمل األجانب في لبنان :نصوص وإشكاليات

الكاتب :اميان خزعل
رئيسة دائرة جبل لبنان لدى وزارة العمل
اللبنانية
حاصلة على دكتوراة في القانون العام
الناشر :املنشورات احلقوقية  -صادِر2015 ،

تفاوت الفرص في التعليم وعمل الشباب
في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

ورقة عمل 1-15
الكاتب :جواد صاحلي اصفهاني ( 29آذار
)2015
http://bit.ly/1FdlQ82

إستراتيجية األونروا للتعليم والتدريب
التقني والمهني

من منشورات دائرة التربية والتعليم في
عمان (حزيران )2014
املقر ّ الرئيسي لألونروا – ّ
متوفِّر بنسخة PDF

ُّ
التمهن :تغيير ذهنية «ال ليس إبني»

نُشر في التلغراف بتاريخ  11تشرين الثاني،
2014
الكاتب :يان هودجز
http://bit.ly/1zJufhY

رسوم بيانية :بطالة الشباب واإلستقالل
المؤجل في منطقة الشرق األوسط
َ
وشمال افريقيا

الكتاب :سيالتك – تصوير األثر
تشرين الثاني 2014

مسح منشآت االعمال في مخيمات
الالجئين الفلسطينيين في لبنان

مكتب االونروا في لبنان ()2013
متوفِّر بنسخة PDF

الدمج اإلجتماعي للشباب المعوقين في
لبنان :أين نحن من ذلك ،وما العمل لدعم
حقوقهم؟

مكتب اليونسكو في بيروت2013 ،
http://bit.ly/1RTozXv

عمالة الشباب في لبنان :أصحاب المهارات
والعاطلون عن العمل

ورقة سياسة من إصدار املركز اللبناني
للدراسات
الكاتبان :ماري قعوار وزافيريس تزاناتوس
(تشرين األول/أكتوبر )2012
http://bit.ly/1J2miEG

تقرير حول سوق العمل لألشخاص
المعوقين في لبنان

الكتاب :إحتاد املُقعدين اللبنانيني/إدارة
التنمية الدولية ش.م.ر.ل.

(أيلول/سبتمبر )2011
متوفِّر بنسخة PDF
مسح القوة العاملة لالجئين
الفلسطينيين المقيمين في المخيّمات
التجمعات في لبنان
وبعض
ّ

ملخص تنفيذي
ّ
منظمة العمل الدولية وجلنة عمل الالجئني
الفلسطينيني في لبنان ()2011
متوفِّر بنسخة PDF

ذمة :إنَّ تضمني املوارد املذكورة في هذا القسم
براءة ّ
شكل من
هو مبثابة معلومات عامة فقط ،وال يُشك ِّل بأي
ٍ
األشكال موافقة على املضمون من ِقبل جلنة أبحاث سوق
املمولني .نحن
العمل والتنمية ،أو األونروا ،أو أي من شركائنا
ِّ
ال نضمن شمولية ،أو صحة ،أو دِقة هذه املعلومات.

أبرز عناوين العدد املقبل
(حرمي اجلنوب والشمال)
ـ كلية تدريب سبلني
َ
ـ املِنح
ـ برنامج دعم التعليم واللجنة اإلستشارية
للتواصل مع جلنة أبحاث سوق
العمل والتنمية
االتصال بـ :مسؤولة التواصل ،سحر عمران
s.omran@unrwa.org

