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فهم أكرث
أما الهدف اإلضايف من هذه الدراسة ونتائجها فهو مساعدة أعضاء املجلس النيايب عىل فهم مشكلة البطالة لدى الشباب اً
عمقًا وإيجاد الدافع لديهم إلقرار السياسات وإصدار القوانني ومراقبة الحكومة ومتويل املوازنة مبا يخدم الشباب اللبناين ومن خاللهم
الوطن واملجتمع.
تشري منظمة العمل الدولية إىل أن عدد الشباب الذين يبحثون عن وظيفة يبلغ  75مليون ،أما البنك الدويل فيق ّدر عدد الشباب غري
الناشطني اقتصاديًا بـ  262مليون شاب .تختلف أسباب هذه املشكلة من دولة إىل أخرى ،كام أن املعالجات ليست نفسها وما يصح
يصح يف دولة أخرى الختالف الرتكيبة االقتصادية واالجتامعية لهذه الدول .ويف هذا اإلطار ،من املالحظ أن النمو
يف دولة ميكن أال ّ
االقتصادي ومالءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل هام من األسباب املشرتكة لدى معظم دول العامل ،وأن معظم حكومات هذه
الدول تقارب مشكلة عمل الشباب من خالل ردم الهوة بني مخرجات التعليم وقطاعات التشغيل ومن خالل وضع سياسات اقتصادية
تنموية تؤدي إىل عمليات التشغيل الكيل.
أطلقت األمم املتحدة ومن خالل مجموعة عمل األمم املتحدة الخاصة بالشباب يف براغا يف الربتغال إعالنًا عامل ًيا للشباب من خالل وثيقة
تعرف باالسم نفسه ،وقد أتبعته بعد ٍد من النشاطات العاملية ونشاطات يف مختلف دول العامل.
إن مشكلة الشباب متعددة األوجه يف لبنان ،وهي ال تختلف عن مثيالتها يف دول العامل ،والجهود التي بُذلت قد أ ّدت إىل نتائج
ملحوظة من خالل وضع السياسة الشبابية وإقرارها يف لبنان وإطالق منتدى للشباب .يل ّخص املعنيون ما جرى عىل الشكل التايل :بدأ
العمل عىل السياسة الشبابية يف لبنان منذ العام  2000يف إطار «مسار السياسات الشبابية» ،وذلك من ِق َبل مجموعة من الجمعيات
الشبابية يف املجتمع املدين ومجموعة عمل األمم املتحدة الخاصة بالشباب ووزارة الشباب والرياضة املستح َدثة يوم ذاك .وقد ات ّسمت
منهجية العمل بتحديد حاجات الشباب ،وتصنيفها يف قطاعات ،وتشكيل مجموعات عمل يف كل قطاع ووضع توصيات لسياسات
شبابية ورفعها إىل وزارة الشباب والرياضة والضغط عىل صانعي القرار إلقرارها .لقد أمثر هذا العمل الرتاكمي والجامعي امل ُمنهج
فأفىض إىل صدور وثيقة سياسة شبابية علمية وموثوقة ،كام وإىل إنشاء «منتدى الشباب حول السياسات الشبابية» .هذا وقد القت
الوثيقة إجامعاً كبريا ً عند الشباب اللبناين ،وذلك عن طريق اختبارها يف خالل  15لقا ًء شبابياً يف مختلف املناطق اللبنانية ويف الوقت
عينه ،القت الوثيقة إجامعاً كبريا ً يف مختلف الوزارات التي ت ُعنى بالشباب .ونتيج ًة للجهود املرتاكمة من ِق َبل منتدى الشباب حول
السياسات الشبابية ومجموعة عمل األمم املتحدة الخاصة بالشباب ووزارة الشباب والرياضة ،فضالً عن دعم مكتب رئيس مجلس
الوزراء ،فقد تم إقرار وثيقة السياسة الشبابية يف مجلس الوزراء يف  3نيسان  - 2012أبريل ،كرؤية للدولة حول التنمية الشبابية
الوطنية وكخطة عمل لوزارة الشباب والرياضة (السياسية الشبابية يف لبنان ص.)4 :
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بسبب األوضاع السياسية تعذّر لقاء رؤساء اللجان النيابية ورؤساء الكتل واألحزاب.

 .2منهجية العمل
انطالقاً من مقاربة العمل التي قدمت إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،بدأ العمل باجتامع مع إدارة مرشوع الدعم التقني ملجلس النواب،
وتبعه اجتامع مع السيد كامل شيا املسؤول يف منتدى الشباب .من ثم تم تقسيم العمل إىل ثالث مراحل:

3 .3تم تحليل املعلومات كاف ًة التي تم جمعها من املرحلة األوىل والثانية باإلضافة إىل مراجعتها ،واستُخلص منها ما يساعد عىل
إيضاح دور مجلس النواب وما يساعده عىل القيام بواجبه يف خصوص فرص عمل الشباب .تم ارسال مسودة الدراسة إىل الفرقاء
املعنيني كاف ًة وطُلب منهم إبداء مالحظاتهم ،كام متت دعوتهم للمشاركة يف ثالثة اجتامعات عمل ملناقشة الدراسة وذلك يف 17
و  18متوز  -يونيو  2013يف مبنى مجلس النواب اللبناين ،شارك فيها أغلب الفرقاء (أنظر املالحق رقم  1و 2و ،)3وقد جاءت
مداخالتهم ومالحظاتهم متوافقة مع السياق العام للدراسة ومع التوصيات الصادرة عنها وتم األخذ بهذه املالحظات ودراستها.
مالحظة :إن املعلومات والتحاليل والتوصيات املذكورة يف هذا التقرير ليست بالرضورة تعبرياً قد صدر عن أي شخص ممن ذكرت
أسامؤهم أو ممن أجريت معهم مقابلة بشكل رسمي أو غري رسمي.

1 .1مراجعة القوانني واالتفاقيات الدولية واإلعالنات الدولية والقوانني اللبنانية ذات الصلة باملوضوع ،وذلك من أجل جمع املعطيات
الكافية عنه( .مراجعة جدول املراجع)
2 .2مشاورة الفرقاء املعنيني باملوضوع بهدف االطالع عىل رأيهم والتباحث معهم بكيفية معالجة املعضلة ومعرفة اقرتاحاتهم .ولهذا
فقد تم التواصل بشكل رسمي وغري رسمي مع عدد كبريٍ منهم واالجتامع معهم .أما الذين متت مقابلتهم بشكل رسمي فهم:
•الوزراء :فادي عبود (السياحة) ،حسني الحج حسن (الزراعة) ،حسان دياب (الرتبية)
•النواب :غسان مخيرب ،سيمون أيب رميا ،عاطف مجدالين
جمل (التعليم العايل) ،جان أيب
•املدراء العامون :داين جدعون (الصناعة) ،برج هاتجيان (البيئة) ،عبدالله رزوق (العمل) ،أحمد اَ
فاضل (املؤسسة الوطنية لالستخدام)
•السادة والسيدات :هلن سامحة نويهض (نقابة املمرضني واملمرضات يف لبنان) ،نبيل حاتم (جمعية تجار بريوت) ،روجيه مليك
(مستشار وزير االقتصاد والتجارة) ،داين عبود (جمعية الصناعيني اللبنانيني) ،وليد نرص ونارص حطيط (هيئة إدارة قطاع البرتول)،
مازن الخطيب (مستشار وزير الرتبية) ،ابراهيم ترشييش (تج ّمع املزارعني يف البقاع) ،حنا الغريب (هيئة التنسيق النقابية) ،إييل
بصيبص (نقابة املهندسني يف بريوت) ،بيار األشقر (جمعية الفنادق) ،خالد نزهة (جمعية املطاعم واملالهي) ،األب طوين خرضا
(البورا) ،دال حتي (جمعية قدرات) ،وجيه مسعد ونارض كسبار (نقابة املحامني يف بريوت) ،هاين أبو جودة (مجلس إدارة الضامن
االجتامعي) ،روجيه نسناس (املجلس االقتصادي واالجتامعي) ،روجيه خياط ،رتيب صليبا.
كام متت دعوة املؤسسات الرتبوية إىل ندوة حوارية حول النظام الرتبوي ومخرجات التعليم وعالقتهام بسوق العمل وفرص العمل
للشباب ،شارك فيها رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية األستاذ سيمون أيب رميا ورئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون االجتامعية
النيابية د .عاطف مجدالين ود .جوزيف جربا (الجامعة اللبنانية األمريكية) واألستاذ عمر حوري (الجامعة العربية) والسيد رامي
عطالله (مؤسسة العرفان التوحيدية) والسيد غسان أيب زيد (الجامعة اليسوعية) والسيدة أمية صقر (جامعة البلمند) والسيد خليل
عبود (جامعة روح القدس -الكسليك) والسيدة ليال نعمه مطر (جامعة سيدة اللويزة) .ويف خالل هذه الورشة ،متت مناقشة النظام
الرتبوي ومخرجاته واملشاكل التي يواجهها الشباب يف الحصول عىل الوظيفة املعروضة( .عقدت الندوة يف املجلس النيايب يف قاعة لجنة
الشباب والرياضة نهار الثالثاء الواقع يف  4حزيران  -يونيو .)2013
كام عقد نهار األربعاء  12حزيران – يونيو اجتامع مع منتدى الشباب تم يف سياقه عرض مشكلة سوق العمل من مختلف جوانبها
ومناقشتها مسودة التوصيات التي تتضمنها هذه الدراسة وعرضها.
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 .3التوصيف والتحليل والمعالجة

أشارت دراسة البنك الدويل لسنة  2012إىل أن لبنان بحاجة إىل  23000فرصة عمل سنوياً عىل مدى السنوات العرشة املقبلة .ميكن
القطاعات االقتصادية أن توفر عدد فرص أكرث من املطلوب يف حال تم تأمني املناخ االستثامري املناسب ،ويف حال تم وضع خطة تنمية
اقتصادية متكاملة للبنان؛ مع العلم أن هذه القطاعات نفسها قد أمنت آالف فرص العمل الجديدة يف العامني املنرصمني إما من خالل
استثامرات جديدة أو من خالل زيادة النمو يف أعاملها.

 3.3الحمايات االجتماعية
لقد ع ّرفت السياسة الشبابية يف لبنان فئة الشباب بالذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 29سنة ،كام حددت نسبتهم بـ  28%من مجموع
السكان .يجب األخذ بعني االعتبار أن الفئة العمرية من الشباب التي تقع بني سن الـ 15والـ 17سنة ما زالت مشمولة باالتفاقيات الدولية
والقوانني املتعلقة بعمل األطفال وخاصة تلك املتعلقة بأشكال عمل األطفال األكرث سو ًءا ويجب مراعاة هذه الخصوصية عند معالجة
موضوعي العمل والبطالة.
تبلغ نسبة العاطلني عن العمل يف فئة الشباب  34%وهم بالتايل يشكلون  66%من مجموع العاطلني عن العمل يف لبنان .وتبلغ نسبة
املهاجرين الشباب  44%من إجاميل عدد املهاجرين الذكور (دراسة البنك الدويل  ،2012السياسة الشبابية يف لبنان) .تلخص هذه املؤرشات
املشكلة التي يواجهها الشباب اللبناين يف العثور عىل فرص العمل الالئقة.
لتحليل الوضع الراهن ،قامت الدراسة بتقسيم الخلل القائم إىل مواضيع مختلفة ،متت معالجة كل واحد منها عىل حدة ،وذلك ،تسهيالً
لفهم معضلة الشباب وفرص العمل ،مع العلم أن هذه املواضيع مرتابطة يف ما بينها وبنسب متفاوتة.

 3.1المبادئ العامة
إن ضعف ثقافة العمل واإلنتاج لدى الشباب والسعي إىل عمليات الكسب الرسيع يؤدي إىل زيادة معدالت البطالة والهجرة .وقد تبني
أيضاً أن ضعف الشعور باملواطنة وزيادة الشعور الطائفي يساعدان عىل تدين اإلنتاجية.
هذا وقد أصبح اللبناين عام ًة والشباب خاص ًة اسري شهادته ،وهو ليس عىل استعداد للتخيل عنها وتطويع نفسه مع ما يتناسب مع األعامل املتوفرة.
أما عدم مهنية أصحاب العمل وافتقارهم إىل املهنية وعدم منح فرصة الرتقي يف العمل ،فكلها عوامل تساهم يف خروج عد ٍد كبريٍ من اليد
العاملة التقنية املتخصصة وهجرتها بغية تحسني أوضاعها املعيشية.
وباالنتقال إىل قدم هيكلية القطاع العام وضعف ثقافة العمل فيه واعتباره ملجأ أخريا ً للراغبني بالعمل ،باإلضافة إىل سياسة عدم التوظيف
الرسمي واللجوء إىل التعاقد مع إخضاع هذا األخري للزبائنية ،فهي تشكل عائقاً يف وجه وصول الكفاءات الشبابية إىل الوظائف العامة.
وتستوجب معالجة املواضيع املذكورة أعاله تغيريا ً ثقافياً عاماً ،ميكن البدء به من الرتبية املدنية يف املدرسة ومن خالل إقرار برنامج للخدمة
املدنية وإعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية.

 3.2السياسات العامة
أ ّدى غياب سياسة التنمية االقتصادية املحفزة للقطاعات االقتصادية االنتاجية ،إىل جانب انعدام سياسة استخدام وتنظيم لسوق العمل
وإدارة للموارد البرشية ،إىل ضياع يف السياسات الرتبوية .يف املقابل ،سيؤدي ايجاد هذه السياسات الثالثة وترابطها حكامً إىل زياد ٍة يف خلق
فرص العمل وتعظيم الريادة باألعامل وتنظيم سياسة االستخدام ومالءمة التعليم مع سوق العمل.
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إن ضعف الشعور باألمان االجتامعي بسبب ضعف التعليم الرسمي وغياب الطبابة املجانية وعدم وجود ضامن للشيخوخة وتخلف
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يؤدي إىل شعور بعدم كفاية الرواتب واعتبارها متدنية ،وهذا عامل أسايس يف دفع الشباب إىل
التو ّجه نحو تحصيل شهادات تتيح لهم الهجرة والعمل يف الخارج.
وتتم معالجة هذه املشكلة من خالل دعم التعليم الرسمي ورفع مستواه وتأمني البطاقة االستشفائية للبنانيني جميعهم وإنشاء صندوق
ضامن الشيخوخة وتطوير أنظمة الضامن االجتامعي.
أما إنشاء صندوقٍ لضامن الشيخوخة ونهاية الخدمة والتقاعد يشمل اللبنانيني جميعهم واملنتجني كاف ًة (موظفي القطاع العام
والقطاع الخاص وأصحاب العمل وأصحاب املهن الحرة إلخ ).مبا يتناسب مع إنتاجيتهم ،فيخلق شعو ًرا باألمان االجتامعي ويدفع عىل
زيادة التقاعد يف بعض املهن ما يتيح فرص عمل للقادمني الجدد إىل سوق العمل ،كام يشجع الشباب عىل اتخاذ خيارات أكرث إنتاجية
عند اختيارهم مهنهم واختصاصاتهم.
يفتقر لبنان إىل إدارة للبطالة تكون مسؤولة عن مراقبتها ومعالجة نتائجها والتخفيف منها .فصناديق البطالة ،باإلضافة إىل دورها يف
تخفيف األعباء املالية عن الذين يقعون تحتها ،تؤدي دورا ً ناظامً لها ،خاصة إذا كانت هذه الصناديق ممولة من عمليات التضامن
االجتامعي ،أي أن تكون مسؤولية مجتمعية (كتحميل املوازنة العامة مهمة التمويل) ،من دون تحميل سوق العمل وحيدا ً تكاليف هذا
الصندوق .من شأن هكذا صندوق أن يؤدي دورا ً ناظامً للبطالة ويضفي عملياً إىل الدفع بالحكومة التباع سياسات اقتصادية وتنموية ينتج
خفض ملعدالت البطالة.
عنها ٌ

 3.4النظام التربوي وسوق العمل
يعاين سوق العمل اللبناين من مشكلتني أساسيتني .األوىل ،هي غياب اليد العاملة التقنية الوسطى املتخصصة يف مهن حرة غري منظمة
(سمكري ،بالط ،حداد ،عامل كهرباء ،عامل مخرطة  ،ميكانييك ،نجار بطون ،ميكانييك صناعي ،الخ ).والتي تستوجب مهارات فنية وهي
قليلة العدد ،وهذا الغياب مالحظ عىل مستويات املهن كاف ًة (عامل ماهرون ،مساعد فني ،فني ،الخ) .والثانية ،هي الفائض الكبري يف
أعداد حملة الشهادات الجامعية والذين ال تتالءم اختصاصاتها مع حاجات سوق العمل اللبناين .يجب اإلشارة هنا إىل أن هذه املشكلة
املركبة تواجه معظم دول العامل.
كذلك ،فإن العاملني يف املهن الوسطى مبعظمهم مل يتلقوا العلوم والتدريبات األساسية التي تخولهم العمل فيها ،وهم قد اكتسبوا بعض
املهارات من خالل عملهم .وقد أشارت معظم القطاعات اإلنتاجية إىل أن ضعف املهارات التقنية وغياب التدريب العميل لليد العاملة
املتوفرة يف سوق العمل يُحتِّم عىل أصحاب العمل إعادة تدريبها وتعليمها مبا يتالءم مع طبيعة األعامل املطلوبة ،وهذا ما يزيد من كلفة
اإلنتاج ويقلل اإلنتاجية مرحلياً ويؤثر سلباً عىل مستوى األجور.
تستغل عملية املعادلة بني الشهادة املهنية والجامعية للعبور من األوىل إىل الثانية عرب املسارات املوجودة بني النظامني ،هذا مع العلم أن
لكل من هاتني الشهادتني دورا ً خاصاً يف سوق العمل .يجب أن يتم الفصل بني النظامني الدراسيني وأال يسمح باملرور من النظام املهني
إىل النظام الجامعي إال بعد سنوات من العمل والخربة.
يجب إعادة االعتبار ألنظمة التقطري ،كشهادة البكالوريا والشهادة املتوسطة .فبالنسبة لألوىل (البكالوريا) اعترب معظم الذين متت
مقابلتهم أن تحقيق نسبة نجاح تساوي  86%يف الدورة األوىل يف حني ينجح العدد املتبقي يف الدورة الثانية ،يشكل يف الواقع فضيحة
دور مجلس النواب واللّجان النيابية
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وجرمية بحق مستوى التعليم يف لبنان .أما الشهادة املتوسطة ،فيجب أن تصبح ممرا ً تقييمياً يحدد االتجاهات التعليمية للطالب ،وأال
تكون مج ّرد امتحان تقليدي ينتج عنه ناجحون وراسبون ،ما ينزع صفة الراسبني عن الذين يذهبون إىل التعليم التقني واملهني .ويعزز
ذلك صورة التعليم التقني واملهني ويشجع الشباب عىل اإلقبال عليه.
تستوجب إعادة تشكيل سوق العمل إعادة هيكلة النظام الرتبوي والدفع نحو التعليم املهني والتقني .ليست هذه العملية مبستحيلة
ولكنها صعبة ،وتتطلب استيعاب السلطة الترشيعية للمعضلة من جوانبها كاف ًة وإىل قرارات حازمة عىل هذا الصعيد .ويعترب إخراج عقلية
التجارة من القطاع الرتبوي حاجة أساسية ليس لسوق العمل فحسب ،وإنمّ ا أيضاً إلعادة بناء املستويات الثقافية والعلمية التي كان يتمتع
بها لبنان .وباإلضافة إىل ذلك ،يعترب إعادة الثقة بالتعليم الرسمي ودعمه عىل مستوياته كافة حاجة أساسية أخرى للبنان .لقد بلغت
حتى إىل الـ.7%
موازنة وزارة الرتبية عشية الحرب األهلية  22%من إجاميل املوازنة العامة .أما اليوم ،فال تصل ّ

 3.5المهن التقنية والفنية
تبني أن عدم تنظيم املهن وتوصيفها وغياب القيم االجتامعية واملعنوية لها يشكل عائقاً أساسياً يف وجه الشباب اللبناين يف تعلم هذه
املهن والعمل فيها؛ مع العلم أن مستويات الدخل للعاملني يف أغلب هذه املهن (موظفني أو أعامل حرة) باملقارنة مع بعض الوظائف
املرغوبة من حاميل الشهادات الجامعية ،إما تتساوى معها أو تزيد عليها .ويعاين العاملون يف هذه القطاعات من مضاربة اليد العاملة
غري اللبنانية فضالً عن غياب الحاميات االجتامعية يف حال األعامل الحرة.
ظهرت الحاجة إىل تنظيم مهن جديدة واستحداثها وتصنيفها يف مختلف القطاعات .ويف هذا اإلطار ،ميكن تحويل مرشوع املرصد
الوطني للمهارات والكفاءات واملهن ،والذي يعمل عىل دراسة سوق العمل والتطابق حول املعايري املهنية والربامج التأهيلية ،إىل
مؤسسة وطنية دامئة بعد االستفادة من خرباته وأعامله.

 3.6فرص العمل والقطاعات االقتصادية
يسود اعتقاد أن القطاعات االقتصادية غري مولدة لفرص العمل .غري أن هذا االعتقاد ليس إال نصف الحقيقة ،ألن النصف اآلخر لها يؤكد أن اليد
العاملة املتوفرة يف سوق العمل ال تتالءم ،من حيث الشهادات والكفاءات واملهارات ،مع فرص العمل املتوفرة حالياً يف القطاعات االقتصادية.
إضافة إىل ما أورده معظم املشاركني يف خالل االجتامع معهم ،فقد أشارت دراسة البنك الدويل لسنة  2012إىل أن  41%من العاملني يقومون
بأعامل ال تتوافق مع الشهادات واملهارات التي يتمتعون بها وإىل أن الرتبية والتعليم بشكلهام الحايل يشكالن عائقاً أمام التوظيف.
من خالل هذه الدراسة التي قمنا بها ،تم تقدير عدد الشواغر (الناتجة عن عدم مالءمة طالبي العمل مع الوصف الوظيفي لألعامل
الشاغرة) من  10000إىل  15000يف القطاع الصناعي ،ومن  20000إىل  30000يف القطاع السياحي .كام ت ُقدر نسبة الوظائف الفنية
عمل من غري اللبنانيني وعىل املستويات كافة والتي تمُ كّن اللبنانيني العمل فيها يف حال اكتسابهم املؤهالت واملهارات
والتقنية التي يشغلها اّ
املطلوبة بـ 4إىل  5يف املئة من العدد االجاميل للعاملني يف قطاعي الصناعة والسياحة ،وبـ % 25يف قطاع اإلنشاءات ،وهو عدد غري محدد
يف القطاع الزراعي الذي يشغل  40%من اليد العاملة البسيطة ويزيد من فرص العمل بنسبة  40%يف القطاعات األخرى.
تم تقدير عدد املنشآت الصناعية بخمسة آالف مصنعاً تشغّل حوايل  90000عامالً ،وذلك من خالل احتساب معدل منو يقارب 4%
وانطالقاً من األعداد التي وردت يف دراسة وزارة الصناعة لسنة ( 2007عدد املنشآت  4033وعدد العاملني  .)82843ميكن القطاع الصناعي
أن يستوعب العدد األكرب من اليد العاملة التي ستتوفر يف سوق العمل يف خالل األعوام املقبلة إذا توفر له املناخ التنافيس العادل واملساعد
عىل رفع معدل النمو الصناعي وإذا توفرت املؤهالت العلمية والتقنية لليد العاملة التي تتناسب مع متطلبات هذا القطاع.
يبلغ عدد العاملني يف قطاع املطاعم واملالهي  155000يعملون يف  6000مؤسسة دامئة و 4000مؤسسة موسمية .إن  75%من العاملني
يف هذا القطاع هم دون عمر الـ 40سنة ،يف حني أن  53%من السيدات العامالت يف هذا القطاع ه ّن دون عمر الـ 30سنة ،أما الذكور
مشروع التعاون بين مجلس النواب وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

10

الذين مل يبلغوا الثالثني فنسبتهم ( 48%نقابة أصحاب املطاعم) .يعاين القطاع من تواتر يف األعامل بسبب عدم كفاءات املستثمرين وقلة
ٌ
تخوف دائ ٌم من خروج اليد العاملة الكفوءة من العمل وهجرتها.
مهنيتهم .كام يُالحظ
ميكن القطاع السياحي عام ًة وقطاع املطاعم واملالهي خاص ًة أن يؤمن املزيد من فرص العمل عىل مستويني اثنني :األول وظيفي والثاين ريادي
يف خلق مؤسسات صغرية وميكروية (أي متناهية الصغر) الحجم .وهنا تربز الحاجة إىل التقنية واملهنية يف العمل .وقد اقرتحت نقابة املطاعم
واملالهي مرشوع أكادميية ملعالجة املسألتني املذكورتني ،وهي عىل استعداد للمساعدة يف إالدارة والتمويل من خالل إلزام املؤسسات باملرشوع.
يعاين القطاع الفندقي من مشاكل متعددة تؤثر سلباً عىل أعامله .فمن خالل بعض الحرصيات واالحتكارات ،تم حرمان هذا القطاع من
مقدرات كانت تستعمل لزيادة االستثامر فيه وتطويره والدعاية له ومن إمكانيات طبيعية عامة كانت تسهل له وتنشط له أعامله (كازينو
لبنان ،رشكات التزلج ،الشواطىء العامة ،مغارة جعيتا الخ.).
يشكّل تعظيم النمو يف القطاع السياحي حاج ًة وطني ًة واقتصادي ًة ألنه يخلق الكثري من فرص العمل .لهذا ،نقرتح إعادة النظر بالحرصيات واالحتكارات
ومعالجة مشكلة امللكيات العامة والشواطىء ألنها يف الوقت الحايل تخلق نظاماً خدماتياً مرتفع الكلفة ،ضعيف التنافسية ،بطيء النمو.
وكمثا ٍل عىل هذه املسائل ،كانت الحرصية التي يتمتع بها كازينو لبنان تؤمن عائدات للفنادق وللمجلس الوطني للسياحة (لتطوير
السياحة) من خالل اقتطاع  20%من عائداته وتوزيعها عىل الفنادق يف جبل لبنان وعىل املجلس الوطني للسياحة وقد تم إلغاء هذا
االقتطاع سنة  .1994غري أن إعادة العمل بنسبة االقتطاع أو تفريع كازينو لبنان من إهدن إىل جزين من خالل اعتامد فندق أو فنادق
معينة يف كل منطقة ،أو الغاء الحرصية بشكلٍ ميكّن الفنادق من إنشاء صاالت خاصة بهم ،سيخلق  25ألف فرصة عمل مبارشة ويؤدي
إىل إنعاش القطاعات السياحية األخرى املرتبطة بالقطاع الفندقي.
لقد فرض قانون تنظيم قطاع النفط والغاز عىل الرشكات التي ترغب يف التنقيب عن البرتول واستخراجه رشطًا يتمثّل بكون  80%من
العاملني فيها من اللبنانيني ،كام أعطى أفضلية  10%للرشكات اللبنانية العاملة يف مجال الخدمات و 5%للسلع املنتجة محلياً .يقدر عدد
الوظائف املطلوبة يف خالل املرحلة األوىل من عمليات التنقيب وتحضري اإلنتاج مبا يرتواح بني  3000و 5000وظيفة مبارشة .ال يوفر سوق
العمل اللبناين حالياً أي يد عاملة متخصصة لهذا القطاع.
ليك يشكل القطاع الزراعي نقطة جذب لليد العاملة الشبابية ،يجب عىل الحكومة اللبنانية أن ترعى وتحمي هذا القطاع ،من خالل
سياسة دعم وحامية واضحة ،واالستمرار بدعم التصدير ،وإنشاء شبكات األمان لإلنتاج ،ونرش الوعي واإلرشاد واملعرفة حوله.

 3.7فرص العمل والقطاعات المهنية الحرة
تتلخص مشكلة القطاعات املهنية الحرة املنظمة (املحامون ،األطباء ،املهندسون ،الصيادلة ،أطباء األسنان) بوجود فائض من ذوي
االختصاصات الذين يعاين قسم كبري منهم من قلة اإلنتاجية .ويالحظ استمرار تدفق األعداد الكبرية من املتخرجني سنوياً يف هذه
االختصاصات غري املتمتعني (أغلبهم) باملستويات التعليمية والتدريبية املطلوبة .تعاين صناديق التعاضد الخاصة بنقابات هذه املهن
عجزا ً نظرياً نات ًجا عن ازدياد أعداد املنتسبني وضعف املداخيل الناتجة عن أعاملهم ،واملالحظ عىل هذا الصعيد هو األعداد القليلة
من املتقاعدين يف هذه املهن.
أشارت نقابة أطباء بريوت إىل أن عدد املنتسبني إىل النقابة يبلغ  12300طبيب ،وأن الدخل الشهري لـ  60%منهم ال يتعدى املليون
وخمسامئة ألف لرية لبنانية؛ أما عدد القادمني الجدد إىل سوق العمل فيبلغ  600طبيب سنوياً ،وعدد الكليات التي تعطي شهادات
يف الطب فهو سبعة .لكل  300مواطن لبناين مثة طبيب وهو معدل يفوق بأربع مرات املعدل الذي تضعه منظمة الصحة العاملية
والذي يساوي طبي ًبا لكل  1300-1200مواطن.
دور مجلس النواب واللّجان النيابية
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يبلغ عدد الصيدليات  7500صيدلية ،إضافة إىل سوء توزعها الجغرايف .من هنا ،مثة صيدلية لكل  400لبناين ،مع العلم أن املعدل العاملي
هو صيدلية لكل  4000شخص .فالقانون يف لبنان قد حدد توزيع الصيدليات بحسب البعد الجغرايف واملسافة الفاصلة يف ما بينها وليس
بحسب عدد السكان املتواجدين يف املنطقة املطلوب إنشاء صيدلية فيها .وتشري نقابة الصيادلة إىل أن املداخيل الشهرية لـ 82%من
الصيدليات العاملة ال تكفي لتغطية كلفة التشغيل الشهرية.
محام باإلضافة إىل  1000متدرج .يُقدر عدد املحامني الذين يعتمدون عىل مهنتهم
بلغ عدد املحامني املسجلني يف نقابة بريوت ٍ 9000
محام بنسبة  70%يف املحاماة و 30%يف أعامل
محام ،يف حني يعمل  2500إىل ٍ 3000
كمدخول أسايس وأخري مبا يرتاوح بني  2500إىل ٍ 3000
محام بـ  70%يف أعامل تتعلق باملحاماة و  30%يف أعامل ليس لها عالقة يف مجالهم
أخرى مرتبطة بعمل املحامي؛ ويعمل  2000إىل ٍ 2500
التخصيص؛ أما العدد املتبقي فيعمل يف مجالت ليس لها عالقة باملحاماة ومجالهم التخصيص.
يبلغ عدد املهندسني يف نقابة بريوت  ،33882أما يف نقابة طرابلس فيبلغ حوايل  7آالف منتسب يعملون بأغلبهم خارج لبنان .يبلغ عدد
القادمني الجدد إىل سوق العمل  2000متخرج سنوياً يحصلون عىل شهاداتهم من  23كلية وجامعة يف لبنان.
ال ّ
شك يف أن معالجة مشكلة الفائض العددي الكبري يف هذه القطاعات وتزايده املستمر سنوياً تستلزم نرش واقع هذه القطاعات ورشح
التحديات التي تواجهها وخطورة تضخم مشكالت العمل فيها وتأثريها عىل االقتصاد واملجتمع .كام يجب وضع املصايف التلقائية للراغبني
بالدخول إليها وامللتحقني بسوق عملها ،وتطبيق امتحانات الجدارة ،وتحديد سقف إلزامي لعدد املتقدمني لدراسة هذه املهن مع تعيني
حاجة السوق السنوية.
عىل خالف القطاعات املهنية املذكورة أعالها ،يعاين قطاع املمرضني واملمرضات نقصاً حادا ً يف أعداد العاملني واملقبلني عىل تعلم هذه
املهنة .تل ّخص النقابة أسباب هذه املشكلة بعد ٍد من النقاط أهمها:
1 .1عدم إدراك املجتمع ألهمية مهنة التمريض يف القطاع الصحي،
2 .2غياب شبكة األمان االجتامعي،
3 .3ضعف املردود املادي لهذه املهنة لغياب التنظيم والتصنيف العلمي واالختصاصات األكرث علمية.
تقرتح النقابة عد ًدا من املعالجات تبدأ من تغيري منط التعامل من قبل الوزارات املعنية وتنتهي بإقرار مرشوعي القانونني املقدمني إىل
املجلس النيايب واملتعلقني بتعديل قانون نقابة املمرضني واملمرضات وإقرار مرشوع قانون تنظيم مهنة التمريض.

 3.8المعلومات واألبحاث
يعاين لبنان من غياب األرقام واملؤرشات عن سوق العمل وكيفية تطور األعامل والحاجات لليد العاملة مستقبلياً .مث ّة حاجة ماسة إلجراء
مسح شامل كام يجب تحديث املعلومات كل سنة .ميكن القيام بهذه الخطوة يف فرتة الصيف واالستعانة بطالب املدارس والجامعات.
ويجب أن يتم العمل عىل هكذا مسح بالتعاون بني وزارة العمل ودائرة اإلحصاء املركزي.
تنص عىل ما ييل« :ال يسمح ألي وزارة أو إدارة عامة القيام بأي
ميكن تطبيق املادة  9من قانون إنشاء مديرية اإلحصاء املركزي والتي ّ
إحصاء إال بالتعاون مع اإلحصاء املركزي» .يؤدي تطبيق هذه املادة إىل تفعيل اإلحصاء املركزي وتوسيع أعامله وزيادة قدراته ،كام يجعل
املعلومات متوفرة مركزياً ومبتناول الجميع.
من شأن األبحاث ،يف حال اعتامدها ،أن تخلق فرص عمل للشباب.
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 3.9سياسة االستخدام والتوظيف
تبني أن إنشاء هيئة وإطار وطني لسوق العمل هو مطلب جامعي .ولكن ،ويف ظل وجود املؤسسة الوطنية لالستخدام ،تنتفي الحاجة
إلنشاء مؤسسة أو هيئة جديدة .إن دعم هذه املؤسسة ليك تعمل مبثابة إطار ناظم لسياسة االستخدام ،سيشكل تغيريا ً جوهرياً يف طبيعة
سوق العمل يف لبنان .أما تعزيز عمل املؤسسة وزيادة قدراتها املالية والبرشية ،مطلب أسايس يجب العمل عليه.
يعاين القادمون الجدد إىل سوق العمل من عدد من العقبات ،أهمها االفتقاد للخربات الالزمة واملدة الطويلة التي يتم استغراقها للعثور
عىل وظيفة والتوظيف فعلياً؛ ولهذا ،يجب العمل عىل تحفيز القطاع الخاص لتسهيل عملية الفرصة األوىل يف العمل.
بعد مراجعة مرشوع « العمل األول للشباب» الصادر باملرسوم رقم  ،8691تبني وجود بعض املوانع العملية والتعقيدات اإلدارية
واملالية التي ال تشجع أصحاب العمل عىل الدخول به ،إضافة إىل الغموض يف بعض جوانبه مبا ال يسهل عىل املستفدين منه (الشباب)
تغيري عملهم يف خالل فرتة السنتني .تقرتح الدراسة تطوير هذا املرسوم وإصداره بقانون دائم وإجراء التعديالت االزمة يف قوانني
الرضائب والعمل والضامن االجتامعي.

 3.10قانون العمل
يؤدي وضع عقد اجتامعي جديد إىل تطور األوضاع االقتصادية ومنوها ،وهذا ما تشهد عليه التجارب يف إيرلندا وإسبانيا.
ومن شأن تحديث قانون العمل الحايل ،بإقرار مرشوع القانون املقدم إىل مجلس النواب ،أن يفيض ليس إىل تحديث العالقة بني أصحاب
العمل والعامل عىل قواعد عرصية فحسب ،وإمنا إىل إحداث صدمة إيجابية يف االقتصاد ستخلق فرص عمل جديدة .وعىل هذا الصعيد،
توصفها وتحددها منظمة العمل الدولية،
نقرتح إدخال مبدئني إىل هذا القانون :األول يتعلق «باملرونة يف العمل» ( )Flexibilityطبعاً كام ّ
والثاين مبدأ «العمل بالساعة للطالب والشباب» ألنه يؤ ّمن مدخوالً وخربة لهم ويخفض كلفة اإلنتاج والتدريب املرتتبة عىل أصاحب العمل
مع وضع الضوابط الالزمة له.

 3.11البيئة وسوق العمل
سيؤدي التحول إىل اقتصاد أخرض إىل خلق فرص عمل خرضاء جديدة يف مختلف القطاعات وعىل مختلف املستويات ،وعىل سبيل املثال
ال الحرص ميكن توفري  5000فرصة عمل خرضاء يف القطاع الصناعي إذا التزم هذا القطاع بالقوانني والترشيعات البيئية.
إن العمل عىل وضع خطط مرحلية لاللتزام البيئي للقطاعات االقتصادية كاف ًة لن يؤدي إىل تخفيف األعباء االقتصادية الناتجة عن التدهور
البيئي فحسب ،بل سوف يزيد من تنافسية املؤسسات ومن إنتاجيتها ،ما يؤدي إىل زيادة يف النمو وزيادة يف فرص العمل.
ويشكّل تطبيق القانون ( 444حامية البيئة) وإصدار املراسيم التطبيقية املعرب األسايس لتحويل البيئة إىل مورد اقتصادي .فال ميكن إيجاد سياحة
بيئية من دون االلتزام بهذا القانون ،وال ميكن إيجاد شواطىء عامة من دون االلتزام بهذا القانون ،وال ميكن املحافظة عىل املناطق الخرضاء وعىل
املياه وعىل الطبيعة من دون إلزام األعامل كاف ًة بهذا القانون .لقد نصت املادة رقم أربعة من هذا القانون عىل عدد من املبادىء العامة ومنها:
•مبدأ العمل الوقايئ لكل األرضار التي تصيب البيئة  ،من خالل استعامل التقنيات املتوافرة بشكلٍ أفضل.
•مبدأ « امللوث – يدفع» الذي يقيض بأن يتحمل امللوث تكاليف التدابري الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه.
•مبدأ االعتامد عىل املحفزات االقتصادية كأداة مراقبة وتنظيم من أجل التخلص من مصادر التلوث كلها و/أو التخفيف
منها وتعزيز سياسة التنمية املستدامة.
•مبدأ تقييم األثر البيئي كوسيلة للتخطيط واإلدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور املوارد الطبيعية أو تقليصها
أو تصغري حجمها إىل الحد األدىن.
دور مجلس النواب واللّجان النيابية
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 .4دور مجلس النواب
للمجلس النيايب مبختلف هيئاته (الهيئة العامة واللجان واللجان املشرتكة) دور رئيس يف معالجة مشكلة عمل الشباب .فأدوات الترشيع
واملراقبة والتمويل هي األدوات الصالحة والرضورية لنقل السياسة الشبابية من املرحلة النظرية إىل حالة التطبيق الفعيل.
ولهذا نقرتح أربعة أنواع من التوصيات :خاصة ،وترشيعية ،ورقابية ،ومتويلية.

 4.1توصية خاصة بإنشاء مكتب فني متخصص
تؤدي اللجان النيابية أعاملاً ترشيعي ًة وتضطلع باملراقبة والتمويل املرتبطة مبواضيع علمية وتقنية ،ومن الطبيعي أن يكون أعضاء هذه
اللجان غري متخصصني يف هذه املواضيع.
يقوم حالياً مرشوع الدعم التقني التابع لربنامج األمم املتحدة بتوفري الخربة واالختصاصات الالزمة للجان.
باإلضافة إىل أعامل املرشوع ،تقرتح هذه الدراسة إنشاء مكتب فني متخصص لكل لجنة أو مكتب واحد تشمل مهامه اللجان كاف ًة عىل غرار
املكتب املوجود يف املجلس الربملاين الربيطاين للعلوم والتكنولوجيا (POST (Parliamentary Office for Science and Technology

 4.2في التشريع
عىل مجلس النواب من خالل الهيئة العامة واللجان املختصة واللجان املشرتكة العمل عىل إصدار قوانني تتعلق باملواضيع التالية وإقرارها:
الحمايات االجتماعية

•تحديث قانون الضامن االجتامعي
•إنشاء صندوق للبطالة
•إنشاء صندوق لضامن الشيخوخة ونهاية الخدمة والتقاعد (مرشوع القانون متوفر)
سوق العمل واالستخدام

•إقرار مرشوع قانون العمل الجديد واملوجود لدى مجلس النواب وإدخال مبدأين إليه :األول ،يتعلق «باملرونة يف العمل»
توصفها وتحددها منظمة العمل الدولية ،والثاين مبدأ «العمل بالساعة للطالب والشباب» ألنه يؤمن
( )Flexibilityطبعاً كام ّ
مدخوالً وخربة لهم ويوفر يف كلفة اإلنتاج والعمل املرتتبة عىل صاحب العمل.
•تعديل املرسوم االشرتاعي الخاص باملؤسسة الوطنية لالستخدام وإصداره بقانون مبا يتناسب مع حجم املهامت امللقاة عىل
عاتقها وتوسيع أعاملها ومهامتها مبا يجعلها هيئة ناظمة لسوق العمل .وعىل سبيل املثال ال الحرص إجراء التعديالت التالية:
 1.1تعديل مجلس إدارة املؤسسة وتوسيعه ليضم ،إىل جانب أعضائه الحاليني ،ممثلني عن القطاعات الرتبوية الخاصة،
والوزارات املختصة (الصناعة والسياحة والزراعة واالقتصاد والتجارة) ،والنقابات املهنية الحرة (املحامني واألطباء والصيادلة
واملهندسني) ،وتعيني نائب رئيس مجلس اإلدارة ممثالً ألصحاب العمل.
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 2.2ربط مكاتب االستخدام الخاصة باملؤسسة وحصولها عىل رخص العمل والتصنيف منها وربط قاعدة معلوماتها بها ما
ينظم أعاملها وميركز املعلومات ويؤمن لها دخالً خارجياً دامئاً.
•تطوير املرسوم رقم  8691الخاص بإنشاء « فرصة العمل األوىل للشباب» وإصداره بقانون والقيام بالتعديالت الواجبة يف قانون
العمل وقانون الضامن االجتامعي وقانون الرضائب لتتضمن التايل:
 1.1تس ّدد الحكومة بدلاً عن أصحاب العمل ومبارشة إىل الضامن االجتامعي القيم نفسها املنصوص عليها يف املرسوم
 2.2اعتبار مدة السنتني فرصة عمل أوىل حتى لو قام الشخص بتغيري عمله من مؤسسة إىل أخرى
 3.3تحديد تعويض الرصف من العمل يف خالل هذه املدة بنسبة  % 8.5من مجمل األجور التي تقاضاها العامل
 4.4عدم خضوع عقود العمل (الفرصة األوىل) ألحكام محاكم العمل
 5.5عدم خضوع هذه األجور لرضيبة األجر
•تعديل قانون الرضائب عىل األرباح ،وذلك بإخراج قيمة التدريب والبدالت املالية التي يتلقاها العامل يف خالل مدة
التدريب من األرباح.
•العمل عىل شمول اليد العاملة غري اللبنانية بالقوانني والترشيعات الحامية ملستوى معيشة اليد العاملة اللبنانية (الحدّ األدىن
لألجور ،التقدميات اإلجتامعية) ما يض ّيق هامش املنافسة بينها وبني مثيالتها اللبنانية.
تنظيم المهن والوظائف

•إنشاء مجلس وطني للمهن والوظائف مهمته تنظيم املهن غري املنظمة وتوصيفها ووضع الضوابط القانونية والعلمية والتدريبية
ألعاملها وتطويرها بحسب ما تدعو الحاجة ،وتوصيف الوظائف العامة والخاصة.
•إقرار مرشوع قانون تعديل قانون نقابة املمرضني واملمرضات
•إقرار مرشوع قانون تنظيم مهنة التمريض
•تطوير أصول املحاكامت والتعجيل بها مبا يؤدي إىل اختصار مدة التقايض وينتج عنه توفري فرص عمل جديدة للمحامني.
النظام التربوي

•إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية وهيكليتها كمدخل لتنظيم التعليم العايل ووقف إعطاء الرتاخيص للجامعات التجارية.
•سن قانون لهيئة وطنية للتوجيه املهني تعمل عىل وضع النصوص التي تنظم االختصاصات يف التعليم املهني والتقني
•سن قانون لهيئة عليا للمؤهالت تتمثل مهمتها بوضع مستويات للمهارات واملؤرشات وبناء الربامج وتحديد املناهج املناسبة عىل
أن تضم ممثلني عن القطاعات االقتصادية.
•إقرار مشاريع القوانني التالية:
 1.1هيكلية املديرية العامة للتعليم العايل
 2.2إنشاء هيئة وطنية لضامن الجودة
 3.3قانون تنظيم التعليم العايل
القطاعات االقتصادية

•تعديل القوانني السياحية وتحديثها لتتالءم مع التطورات الحاصلة يف هذا القطاع ،وتحديث قانون إنشاء املؤسسات السياحية.
•تأسيس مرشوع الـ  AgroPlusاملوجود يف  IDALوإنشاؤه كمؤسسة دامئة تُعنى بدعم املنتجات الزراعية وتطويرها.
•النظر يف الترشيعات الناظمة للقطاعات امللحقة بقطاع البرتول :النقل – النقل الجوي الخ .وتطويرها بحيث تتالءم مع متطلبات
هذا القطاع.
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 4.3في المراقبة
•مطالبة الحكومة اللبنانية بوضع سياسة تنمية اقتصادية متكاملة ،تكون محفزة للقطاعات اإلنتاجية ،وتحدد الهوية االقتصادية
للبنان التي بدورها تحدد السياسات الرتبوية وسوق العمل.
•الطلب من وزارة العمل وبالرشاكة مع مديرية اإلحصاء املركزي القيام مبسح ميداين لسوق العمل ،لتحديد ما هو متوفر حالياً
ومعرفة املطلوب مستقبالً
•العمل مع نقابات املهن الحرة عىل تطبيق القوانني الخاصة بهذه النقابات وتطويرها مبا يتيح املجال للعاملني الجدد يف هذه
املجاالت ،واملساعدة عىل تحديد سقف إلزامي لعدد املتقدمني للدراسة يف هذه املهن مع تعيني حاجة السوق السنوية
•رفع توصية إىل وزارة الرتبية بإعادة العمل بامتحان الجدارة للمهندسني واملعروف مبرسوم ميشال إده ،ويف حال عدم القيام
بذلك طرحه كمرشوع قانون
•العمل عىل قيام وزارة الرتبية بالتايل:
 1.1توقيف املعادلة الفورية بني الشهادة املهنية والشهادة الجامعية والسامح باستعامل املسارات املوجودة بني النظامني بعد
العمل يف الشهادة األوىل واكتساب الخربة الالزمة
 2.2ربط مخرجات التعليم بحاجات القطاعات اإلنتاجية وإلزام التعاون مع هذه القطاعات عند وضع املناهج
 3.3إعادة االعتبار ألنظمة التقطري كشهادة البكالوريا والشهادة املتوسطة
 4.4إنشاء معهد تدريب وتعليم فني وتقني عام مختص بقطاع البرتول ،وحرص الشهادات الجامعية يف كلية واحدة
(الجامعة اللبنانية)
 5.5إنشاء أكادميية مهنية مهمتها األوىل رفع مستوى القادمني الجدد عىل قطاع املطاعم واملقاهي من عامل ومستثمرين،
ومهمتها الثانية تدريب العاملني واملستثمرين الحاليني
•العمل مع وزارة الطاقة عىل التوعية ونرش املعلومات حول قطاع البرتول ورشحه بتفاصيله للمواطنني عمو ًما
•العمل عىل إلزام سياسة الحكومة بدعم القطاع الزراعي وحاميته ،ووضع الربامج اإلرشادية والتوجيه والتوعية وخلق مفهوم
العمل الزراعي
•مراقبة تطبيق القانون  - 444الرشعة البيئية
•مراقبة تطبيق املادة  9من قانون إنشاء مديرية اإلحصاء املركزي
•العمل عىل إلزام وزارة البيئة ووزارة الصناعة ووزارة السياحة ووزارة الزراعة والقطاعات االقتصادية بوضع برامج لاللتزام البيئي

 .5خالصة
تستدعي خصوصية مشكلة عمل الشباب يف لبنان وتعقيداتها وخطورتها أقىص درجات االلتزام من قبل املعنيني باملعالجات املطروحة.
املجلس النيايب هو املعني األول بهذه الدراسة وتوصياتها ،وهو مدعو للتصدي لهذه املشكلة والدفع بها نحو الحلول الناجعة.
قد تشكل الحلول املطروحة لعمل الشباب مخرجاً للبنان للعبور من مرحلة األزمة االقتصادية واالجتامعية إىل مرحلة االزدهار والرفاه،
ألنه ال ميكن الفصل بني معالجة املشاكل االجتامعية واالقتصادية لهذه الرشيحة الواسعة من املجتمع اللبناين مبعزل عن املعالجات الوطنية
الشاملة ،كام أن النتائج اإليجابية للمعالجات ستنعكس حكامً عىل املستوى الوطني العام.
أما اإلرساع يف معالجة هذا املوضوع فهو حاجة ملحة بسبب تفاقم املشكلة سنة بعد سنة وتضخمها ،باألخص أن  45%من اللبنانيني هم دون
الـ 21عاماً وهذا ما سيشكل تحدياً كبريا ً يف السنوات القليلة املقبلة .وسيؤدي عدم معالجة هذه املشكلة إىل املزيد من التدهور االقتصادي
واالجتامعي ،بسبب ارتفاع أعداد العاطلني عن العمل وأعداد الفقراء ،ما سيشكل خطرا ً عىل األمن املجتمعي واالستقرار يف لبنان.

 4.4في التمويل (الموازنة العامة)
•وضع بند خاص لألبحاث من ضمن املوازنة العامة (املجلس الوطني للبحوث العلمية ،مركز البحوث الصناعية الخ ،).وتحفيز
املؤسسات عىل املشاركة يف متويله من خالل االقتطاع الرضيبي.
•توفري موازنة كافية للمؤسسة الوطنية لالستخدام من أجل إتاحة الفرصة أمامها ألداء مهامتها.
•رفع موازنة وزارة الرتبية من أجل تطوير التعليم الرسمي وإرجاعها إىل ما كانت عليه عشية الحرب األهلية سنة 1975
•رفع قيمة املوازنة الخاصة بالجيش اللبناين
•تضمني بند واضح يف املوازنة العامة يعمل به كشبكة أمان دامئة للتعويضات الزراعية يف حال طالتها التغيريات املناخية
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 .6المراجع
•واقع املهندسني وسوق العمل ،دراسة ميدانية ،نقابة املهندسني بريوت ،ترشين األول  -أكتوبر 2002
•«السياسة الشبابية يف لبنان» نيسان – أبريل 2012
•االجتامع العادي لهيئة املندوبني ،منشورات نقابة املهندسني – بريوت ،آذار -مارس 2013
• النظام الداخيل للمجلس النيايب ،بريوت ،ترشين األول -أكتوبر 1994
•تحديد كافة االختصاصات ،قرار رقم /80ود – وزارة الدفاع الوطني
•وثيقة السياسة الشبابية يف لبنان ،مراجعة قانونية وتقنية  -منتدى الشباب حول السياسات الشبابية -بريوت نيسان – أبريل 2012
•اسرتاتيجية النهوض بالقطاع الزراعي ،برنامج عمل -كانون االول  -ديسمرب  2009-وزارة الزراعة
•التقرير السنوي األول حول تقدم العمل يف اسرتاتيجية النهوض بالقطاع الزراعي -بريوت ،كانون االول  -ديسمرب  - 2010وزارة الزراعة
•املرسوم االشرتاعي رقم  8691إنشاء برنامج «العمل األول للشباب» يف املؤسسة الوطنية لالستخدام ،بريوت آب  -أغسطس 2012
•مرسوم اشرتاعي رقم « 80انشاء مؤسسة عامة تدعى املؤسسة الوطنية لالستخدام» 1977-02-02
•قانون الضامن االجتامعي
•قانون حامية البيئة رقم 444
•مرشوع قانون تحديث قانون العمل وملحقاته
•مقرتحات نقابة املمرضني واملمرضات بخصوص التقدميات والحوافز
•رسالة نقابة املمرضني واملمرضات إىل وزير الصحة العامة
•إطار اسرتاتيجية ملكافحة البطالة يف لبنان ،دال حتي ،جمعية قدرات
•السفري تحاور القطاعات والنقابات ،مقابلة مع نقيب املهندسني
•قانون إنشاء هيئة إدارة قطاع البرتول
•The Lebanese Industrial Sector, facts and Findings – Beirut 2007
•Article 23 of the Universal Declaration of human rights
•Youth_Policy_Formulation_Manual_Excerpts_Eng-2009
•Dakar youth empowerment strategy 2001
•The Universal Declaration of human rights
•The World Program of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond
•World Bank Study, December 2012, Republic of Lebanon Good Jobs Needed The Role of Macro, Investment, Education,
Labor and Social Protection Policies
•Work and the Yung: Generation Jobless; The economist. April 27, 2013
•ILO, Arab Employment Forum (AEF), preparatory documents, Beirut 28-29 July 2009
•ILO, Global Job Pact
•The Youth Employment Crisis: A call for action, Resolution and conclusion of the 101st session of ILC, Geneva, 2012
•Resolution concerning youth employment, ILC, 2005
•Youth: Pathways to decent work, ILO, Geneva 2005
•Tackling the youth employment crisis: A macroeconomic perspective; Employment working paper No.124, ILO 2012
•(The ILO declaration on Fundamental principal of rights at work (1998
•(The Medical Examination of Yung Persons (Non-Industrial Occupations) convention (1946
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 .7المالحق
ملحق رقم 1
الئحة املشاركني يف اإلجتامع األول املخصص ملجموعة عمل األمم املتحدة الخاصة بالشباب املنعقد بتاريخ  17متوز  -يوليو 2013
•سولنج سعاده ،مساعدة ممثل الفاو FAO -
•ندى سويدان ،مسؤولة برامج UNDP -
•جامنة كرامة ،مسؤولة برامج منظمة العمل الدولية ILO -
•إسامعيل حامد ،مستشار التوظيف UNRWA -
•زياد كووش ،مدير مرشوع التدريب املهنيUNRWA -
•سامر رسحانUNRWA ،
•باسكال موصيلUNRWA ،
ملحق رقم 2
الئحة املشاركني يف اإلجتامع الثاين املخصص ملنتدى الشباب حول السياسة الشبابية املنعقد بتاريخ  17متوز  -يوليو 2013
•سعادة النائب سيمون أيب رميا ،رئيس لجنة الشباب والرياضة
•كامل شيا ،رئيس جمعية مسار
•جوزيان مخولSIDC, Program Assistant ،
•عبد الكريم فروخ ،جمعية تنظيم األرسة يف لبنان
•إييل مدلج ،تيار املردة
•لوسيان مرهج ،حزب الوطنيني األحرار
•جوانا معوض ،حزب الوطنيني األحرار
•رويدا بو حيدر ،حزب الوطنيني األحرار
•إييل معلوف ،حزب الكتائب
•مروان عبدالله ،حزب الكتائب
•جيسيكا مفوض ،حزب الكتائب
•ربيع مصطفى ،الحزب العريب الدميقراطي
•فادي الصايغ ،إتحاد املعوقني
•ياسمينة السبع ،النهار
•مراد عياش ،جمعية مسار
•يوسف بسام ،حزب الله
•حسن مروة ،حزب الله
•محمود دعبول ،رئيس جمعية شباب املشاريع
•حسان االشمر ،حركة أمل
•عيل وهبي ،حركة أمل
•جاد شيا ،منظمة الشباب التقدمي
•حمد أيب مرشد ،منظمة الشباب التقدمي
•أحمد حسن ،إتحاد الشباب الوطني /املؤمتر الشعبي اللبناين
دور مجلس النواب واللّجان النيابية
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ملحق رقم 3
الئحة املشاركني يف اإلجتامع الثالث املخصص لإلدارات العامة والرشكاء والخرباء املنعقد بتاريخ  18متوز  -يوليو 2013
•عبد الله رزوق ،مدير عام وزارة العمل
•د .بريج هاتجيان ،مدير عام وزارة البيئة
•داين جدعون ،مدير عام وزارة الصناعة
•العميد طاهر أبو إبراهيم ،قيادة الجيش
•العميد الركن نواف الجباوي ،قيادة الجيش
•العقيد عبد الحكيم ضاهر ،قيادة الجيش
•أنطوان البستاين ،نقيب األطباء
•مكدا بستاين ،نائب مدير /جمعية مصارف لبنان
•ندى سعادة ،ممثلة نقيب صيادلة لبنان
•ناتايل ريشا ،مدير نقابة املمرضات واملمرضني
•روجيه أيب راشد ،املستشار القانوين لنقابة املمرضات واملمرضني
•جورج نخلة ،نقابة املحامني يف بريوت
•جان أيب فاضل ،مدير عام املؤسسة الوطنية لإلستخدام
•رتيب صليبا ،مدير عام سابق لوزارة العمل
•داين عبود ،جمعية الصناعيني
•عمر حوري ،مساعد عميد كلية الحقوق جامعة بريوت العربية
•غسان ايب زيد ضو ،مدير دائرة االنخراط املهني جامعة القديس يوسف
•روجيه خياط
•خليل عبود ،مدير مكتب التوجيه واإلنخراط املهنيUSEK /
•رامي عطاالله ،املجلس املذهبي الدرزي
•زياد كامل ،أمني الصندوق يف نقابة أصحاب املطاعم
•خالد نزها ،نائب رئيس نقابة أصحاب املطاعم
•كوزيت زغيب ،مديرة مكتب نقابة أصحاب املطاعم
•دال الحتي ،جمعية قدرات

يعتبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شبكة التنمية العالمية التابعة لألمم المتحدة وهو يدعو إلى التغيير وإلى تحقيق نفاذ البلدان إلى
المعرفة والخبرة والموارد من أجل مساعدة الشعوب على التمتع بحياة أفضل .ونحن نعمل على األرض في  166بلد ًا ونتعاون معها في تطبيق
الحلول التي أوجدتها لمواجهة تحديات التنمية العالمية والوطنية .وفي وقت تقوم فيه هذه البلدان بتطوير قدراتها المحلية ،تعتمد على
الشعوب المنضمة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعلى شركائنا العديدين.
لمزيد من المعلومات
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مبنى البنك العربي اإلفريقي الدولي
شارع المصارف  -النجمة ،بيروت 2011 5211
لبنان
البريد اإللكترونيregistry@undp.org.lb :
الموقع اإللكترونيwww.undp.org.lb :
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