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   وزير العمل شربل نحاسبمشارآة  االميرآية حول نظم حماية العّمال   ندوة في
  

  وجمعية االقتصاد اللبناني،   بيروت،   الجامعة األميرآية في   دعت آلية الزراعة والعلوم الغذائية في
دور سياسة األجور  :  نظم حماية العمال : " بعنوان إلى حضور ندوة   ومجموعة البنك الدولي، 

  أّول آانون األول المقبل،   الخميس في    يوم   وذلك   ، " والتعويضات وإعانات البطالة والتأمين الصحي
  . مبنى آولدج هول   في   1القاعة ب   في   من الحادية عشرة قبل الظهر حتى األولى ظهرًا، 
   

  : ومحاضرتين   الندوة،   يب من قبل منظميالبرنامج مقدمة وآلمة ترح   وفي
   
مجال تصميم سياسات األجور والتأمينات    التجارب الدولية في :  سوق العمل   إدارة المخاطر في "   - 

البنك    قائد فريق العمل حول الحماية االجتماعية واالعمالة في   من تقديم دافيد روبالينو، ".  االجتماعية
  ). للعمل   المعهد األلماني   رنامج التوظيف والتنمية فيومدير ب   الدولي

   
مدير قطاع الصحة    من تقديم إينيس باريز، ".  التجارب الدولية  -   تحقيق تغطية صحية شاملة " - 

  . البنك الدولي   للشرق األوسط وشمال أفريقيا في
   

لوزارة الصحة العامة الدآتور وليد  والمدير العام   النقاشات وزير العمل شربل نحاس،   ويشارك في
ومنسقة شؤون التنمية    ورئيس جمعية رجال األعمال اللبنانيين الدآتور فؤاد زموخول،    عمار،

يتعرضون الى    وتشير المعلومات إلى أن العمال اللبنانيين    ،   حنين السيد   البنك الدولي   البشرية في
  ،   العجز والمرضمن مخاطر البطالة   -   لمختلفةمخاطر سوق العمل والمخاطر الصحية ا

وضع لبنان سياسات وبرامج    غرار بلدان أخرى،   وعلى .  للتمييز وسوء المعاملة   ويتعرضون أيضًا 
  قانون العمل وقوانين التأمينات االجتماعية   إلدارة هذه المخاطر من خالل األنظمة المعمول بها في

  ). وغيرها   مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي (
  
  المعاشات التقاعدية واستحقاقات البطالة، (  الحالي   ال توّفر نظم التأمين االجتماعي   وحتى اآلن، 
  متكامًال   وستقّدم الندوة إطارًا .  وصعبة التنفيذ   وغير منصفة،   إال تغطية محدودة، )  والتأمين الصحي 
 وسوف  .  لألجور والتأمينات االجتماعيةمع الترآيز على سياسات شاملة    لتصميم نظم حماية العمال، 

 
  .   تكون المحاضرات باللغة االنكليزية

   . وسيتم توفير الترجمة العربية الفورية لها 



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في   
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  التعليمية ومعاييرها وممارساتها آنموذج لفلسفتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    لدآتوراه،وا   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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