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ذكرة توضيحية 
ُ
 ؤمترملم

وق العمل احمللي والدويل واخلليجي: التحديات 
ُ
"توفري فرص العمل للشباب اللبناني يف س

 واحللول املستدامة"
 

 :مقدمة

تأأأأأأايي الأأأأأأأأأأأأأأأأأانأأأأأأا الرأأأأأأأأأأأأأتيأأأأأأس والبطأأأأأأالأأأأأأة وا نتأأأأأأاجيأأأأأأة     ر    ولويأأأأأأات التنميأأأأأأة امل أأأأأأأأأأأأتأأأأأأدا أأأأأأة ال   ي أأأأأأأأأأأأ   

اللبنانية ملعالجتها وذلك في ضأأأود  دد ادرو سأأأول العمس اللبناني     اسأأأريعان الجاد ين الجدد ل أأأول  الجمهورية

% 50% و35العمأأأس  مأأأا جعأأأس لبنأأأان         الأأأدور العرقيأأأة في  جرو العجور الأأأأأأأأأأأأأأأأا أأأة وال   ت  او  ن أأأأأأأأأأأأبتهأأأا  ين 

 ن غالبية املهاجري  اللبنانيين  2009جملة فئة الأأأأأأأأأأأأبان  واد  وإلأأأأأأأأأأأنت امل أأأأأأأأأأأو  ا   أأأأأأأأأأأا ية اللبنانية في  اد    

%    جملة املهاجري   و   هنا تايي الأأأأأأأأأية الرأأأأأأأأأأتيس و ن اد فر  4 77سأأأأأأأأأنة والنن   لتت ن أأأأأأأأأبتهم  35دون  هم

 العمس الكافية واملناسبة كاولوية ا وى للبنان  

ادو التحدنات ال  زي 2018يأي  تجارير آفال الرأتيس العاملي ال ادرو     نظمة العمس الدولية في  اد 

واللتوط ال   تواجه  سوال العمس العاملية ب بب ضعف النمو االات ادي العاملي وارتفاع العجز في فر  العمس 

 ليون ن مة في العالم  واد  لغ  عدر املأاركة في اوو العمس في لبنان  192الال ق ليت اوز  دد العاطلين    العمس 

% 6 6% في فئة الن اد(  وقلغ  عدر البطالة العاد 2 23ي فئة الرجار و% ف71% ) معدر 2 47 والي  2018في  اد 

سنة  24-15   وتظهر إشكالية البطالة بأكس واإلح في لبنان في تركزها في فئة الأبان في الفئة العمرية    2017 اد  في

% لدى النكور، 57 15و % لدى االناث،03 22ال   لوغ  عدر البطالة  ين الأبان نحو  2017 يث يأي   يانات العاد 

   وهي  عدالت تت اوز املتوسطات العاملية وكنلك املتوسطات ال ا دو في الدور ذات الدخور املماثلة للبنان
ً
  امليا

ويهدف املؤتمر ال  طر  و نااأة تحدنات سول العمس للأبان اللبناني    خالر تحليس الوضع الراه  

لعمس الال ق واملنتج   ا ه في امل تجبس في األسوال الداخلية والخارجية، وتحدناته، وسبس استحداث املزيد    فر  ا

، إضافة 
ً
 يأتيليا

ً
وكنلك تجييم  دى   اندو النمط الجا م للنمو في االات اد اللبناني لتلك املتطلبات لي بح نموا

األ مار للأركات لتد يم دور الدولة و طرها الرأريعية والتنظيمية للجطاع الخا  وريادو األ مار و نأطة 

الدولية والعرقية لالسرثمار في االات اد اللبناني وتوسيع اا دو االات اد اللبناني، وكنلك تطوير آليات وقرا ج 



 

 

6/3 

 

  
 جمعية النهوض اللبناني للدراسات والتمكين "نهوض"

 الجمهورية اللبنانية

 املعهد العربي للتخطيط

 دولة الكويت

 

  ع  تطلبات 
ً
افجا  وتو

ً
لتنمية املهارات واملزانا التناف ية ال   ت عس العمالة والأبان اللبناني  كث  ادرو وتاهيال

خليجي والدولي     جانب آخر، يهدف املؤتمر ال  ي ليط اللود     االصال ات وا تياجات ال ول املن ي وال

     اسريعان   داد 
ً
املؤس ية والتنظيمية في سول العمس اللبناني ال   نمك   ن تزيد     رونة ال ول وت عله اادرا

 العمالة الوطنية وخلق فر   مس ال ق وقيئة  مس  واتية للبنانيين   كب    

    جهة  
ً
  ساسيا

ً
 خرى تمثس  سوال العمس الخارجية في األسوال والخلي ية والعرقية امل تجبلة للعمالة ركنا

    ركان الطلب     العمالة اللبنانية، السيما العمالة  الية املهارو   فع   امل توى الدولي يأي  التجارير الدولية 

اع الخد ات وذلك ب بب استمرار انخفاض التوظيف هيك ي في التوظيف العاملي ت اه اطتواع  دوث انتجار  إل 

في الدور  (Premature Deinitialization)الجطاع الزراعي واستمرار ظاهرو تراجع ال نا ة ال ا ق ألوانه  في

 نزيد    تحدنات سول العمس الدولي، وذلك نري ة لزيادو العمر 
ً
النا ية  كما  ن ارتفاع  عدالت الأيخوخة  امليا

نياو الفرد في العالم  ما نؤثر     هيكس الهرد ال كاني واوو العمس و عدالت املأاركة، وهو االت اه املتواع املتواع ل

س في  دد  جدرو الزيادو في الجوو العا لة     يتطية الزيادو 
ّ
 نتمث

ً
 جدندا

ً
استمراره في العجود الجاد ة،  ما نخلق تحدنا

  في  عدالت التجا د    العمس 

ل العمأأأأأأس الخلي يأأأأأأة فتتواع  نظمأأأأأأة العمأأأأأأس الأأأأأأدوليأأأأأأة  ن تبجي  عأأأأأأدالت البطأأأأأأالأأأأأأة في دور   أأأأأأا في  سأأأأأأأأأأأأوا

  حدود    لس
ً
% 63، وسأأأأأيكون  عدر املأأأأأأاركة في دور املجلس   دود 2019% في  اد 9 4التعاون الخليجي تحدندا

ألخي و شأأأأأأأأأأأأهأأأأدت توجهأأأأا   ورغم  ن االت أأأأاه التأأأأارياي لهأأأأنه العمأأأأالأأأأة كأأأأان نت أأأأه نحو ال  انأأأأد، اال  ن الف  و ا2019في 

لالسأأأأتتناد    العمالة األجنبية غي  املاهرو، لن أأأأان نمو واإلأأأأح في وتي و االسأأأأتعانة  العمالة الوطنية والعمالة  و ع 

ذلك، الزار سول العمس ال عودي   د  كب  االات ادات العرقية امل تجبلة للعمالة ال  جانب سول العمس اال ارايي 

ا يعن  في املن أأأأأألة وجود آفال لتعزيز توظيف الأأأأأأأبان اللبناني في  سأأأأأأوال دور   لس الدور الخلي ية،   وغي ه   

التعاون الخليجي، كما  نه يعن  ويتطلب اياد الدولة اللبنانية و ؤسأأ أأااها املعنية  رارار وتنفين  زد    ال أأياسأأات 

واشأأأأأأأأأأأأ  اطأأأأات الطلأأأأب النأأأأالي  والب ا ج الوطنيأأأأة الأأأأدا مأأأأة للمواد أأأأة  ين املعروض    العمأأأأالأأأأة اللبنأأأأانيأأأأة، ونو يأأأأة

 الدور     سوال تلك وامل تجب ي في
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 أهمية املؤمتر:

  يهدف املؤتمر ال  طر   لور  تكا لة
ً
  و  تدا ة الستحداث فر   مس ال جة للأبان اللبناني ) حليا

ً
ودوليا

(  ما نك به  همية خاصة في ظس األوضاع النالية لالات اد اللبناني، فجد  ظهر 
ً
ال يال ال ا ق وجود  دد وخلي يا

   ا شكاالت والتحدنات ال   تواجه استحداث املزيد    الوظا ف للأبان اللبناني الداخلين الجدد ل ول العمس، 

نتعلق  تهيئة البيئة املناسبة والدا مة  وخاصة       توى األداد الك ي لالات اد اللبناني وطااته االسريعا ية و ا

الخاصة الوطنية والعرقية والدولية، إضافة للتحدنات والفر  املتعلجة  استحداث  للمأرو ات واالسرثمارات

فر  العمس في  سوال العمس الخارجية الدولية والخلي ية وطبيعة ووتي و الطلب امل تجب ي     العمالة األجنبية 

تجييد التوسع في االستعانة هنه األسوال، وال ياسات والرأريعات والتوجهات الجا مة في  دد  نها واملتعلجة   في

 الوطنية  نظي اها  العمالة األجنبية في امل تجبس لن ان

وفي هنا ا طار ي    املؤتمر ال  ي ليط اللود     املجارقات الدولية الندنثة ال   ترتكز     توجيه النمو 

والتماسك املجتم ي   االات ادي ليكون  كث  ادرو     خلق الوظا ف، و   ثم تد يم االستدا ة االات ادنة

     الخارج  فرن األ ر نتطلب تبن  
ً
واسرنادا لخ وصية االات اد واملجتمع وسول العمس اللبناني املنفتح تاريخيا

 دخس  تكا س ملعالجة التحدنات، نجود     ضمان  رونة  سوال العمس، وتوسيع الطااة االسريعا ية املنلية، 

ت األسوال الخارجية  مو ا واألسوال الخلي ية     وجه التحدند، واضطالع وتح ين   تويات املواد ة  ع  تطلبا

افز الجا مة لتحفي  ريادو اال مار وي ريع وتي و خلق   ؤس ات الدولة  دور فا س ي تهدف التاثي  في  نظو ة النو

 الوظا ف السريعان الأبان اللبناني في وظا ف ال جة و  تدا ة  

ملعالجة هنه التحدنات واالشكاالت  جد هنا املؤتمر، بهدف طر  النلور املتكا لة وتب ر الناجة امللنة 

خالر جل اته وورش العمس املختلفة، وذلك ارتكازا     توسيع   تويات املأاركة     ختلف األطراف الفا لة    

  و   ضم  الجلانا ال   نركز  ليها امل
ً
 ؤتمر  ا ن ي:واملؤثرو في  ركية  سوال العمس  حليا وخارجيا

  تطلبات استدا ة النمو الرأتي ي في لبنان  ▪

 تحدنات الرأتيس النالية وامل تجبلية في سول العمس اللبناني    ▪

 تحليس طبيعة البطالة في لبنان وقخاصة  ين الأبان: األبعاد وسياسات املعالجة  ▪
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االسرثمار، تفعيس سياسات إد اج الأبان في ال ول املن ي: سياسات سول العمس النأطة،  ناخ  ▪

 دور الجطاع الخا  واملأرو ات ال تي و واملتوسطة  

 ت ارن دولية را دو في   ار استحداث الوظا ف للأبان والداخلين الجدد ل ول العمس  ▪

 يعزيز تناف ية اوو العمس اللبنانية في  سوال العمس الخارجية )الدولية والخلي ية(  ▪

ااع وتوجهات  سوال العمس الدولية وا ▪  لخلي ية امل تجبلة للعمالة: الفر  والتحدنات  و

 دور  ؤس ات الدولة في إدارو سول العمس واهيئة  تطلبات استحداث املزيد    الوظا ف  ▪

 أهداف املؤمتر:

والدولي  يهدف املؤتمر إل   حث و نااأة التحدنات الر ي ية ال   تواجه الأبان في سول العمس اللبناني

 لور الستحداث فر   مس   تدا ة للأبان اللبناني    خالر  ا ن يوقخاصة الخليجي  وطر   

ااع سأأأأأأأأأأأأول العمأأس اللبنأأاني وتحأأدنأأد التحأأدنأأات ال   تواجهأأه في النأأاضأأأأأأأأأأأأر وامل أأأأأأأأأأأأتجبأأس،  ▪ : تحليأأس و
ً
 وال

نتلأأأأأأأأأأأأمنأأأأه ذلأأأأك    تجييم الجوانأأأأب املتعلجأأأأة  أأأأالعرض السأأأأأأأأأأأأيمأأأأا  خرجأأأأات األنظمأأأأة التعليميأأأأة   مأأأأا

خاصأأأأأأة  ا نتعلق  الطااة االسأأأأأأريعا ية ودور الجطاع الخا ، إضأأأأأأافة االكادنمية والتجنية، والطلب وق

 ملؤس ات الوساطة  ين الجانبين 

: تحدند طبيعة البطالة ال   ُنواجهها الأبان اللبناني وطبيعة ال ياسات املطلون تفعيلها  ▪
ً
ثانيا

    مس ) خرجات ملواجهتها،  ع ال  كي      إظهار حجم ونو ية ف وو املواد ة  ين  هارات البا ثين 

 العملية التعليمية( و تطلبات سول العمس 

: تحليس فر  النمو وا  كانات املتا ة في األسوال املنلية والخارجية   ما نتلمنه ذلك    إ راز  ▪
ً
ثالثا

 همية املجار العربي وخاصة الخليجي  نه في الند    البطالة وخلق  زيد    فر  التوظيف   اد 

 الأبان اللبناني  

▪   
ً
: دراسة سياسات د ج الأبان اللبناني في سول العمس  حليا

ً
 رابعا

: دراسأأأأأأأأأأأأأة سأأأأأأأأأأأأبأس يعزيز تنأاف أأأأأأأأأأأأيأة العمأالأة اللبنأانيأة في  سأأأأأأأأأأأأوال العمأس الخأارجيأة وقخأاصأأأأأأأأأأأأأة  ▪
ً
خأا  أأأأأأأأأأأأأا

 الخليجي  ال ول 

: ي ليط اللود      دد    الرؤى واملأرو ات التنموية امل تجبلية في دور   لس  ▪
ً
سادسا

 الخليجي كمدخس لتوسيع األفال املتا ة   اد الأبان اللبناني   التعاون 
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 اجلهات املشاركة يف املؤمتر:

نتم تنظيم هأأأأأنا املؤتمر بأأأأأأأأأأأأأراكأأأأأة  ين املعهأأأأأد العربي للتخطيط وجمعيأأأأأة النهوض للأأأأأدراسأأأأأأأأأأأأأأأأأات والتمكين 

    ؤسأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأات  ت ارو وصأأأأأأأأأأأأنا ة وزرا ة  ي وت و مث ي الجطاع النكو ي والجطاع الخا  اللبناني، و دد وغرفة

  .األ مار اللبنانية والعرقية، و ؤس ات وتنظيمات دولية و اليمية وغي   كو ية

 يث نمك   أأأأأأأأأأأاركة  دد    املؤسأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأات التنموية العرقية والدولية، وغرف الت ارو وال أأأأأأأأأأنا ة في لبنان 

 ات املالية وامل أأأرفية، الدور العرقية امل أأأتجبلة للعمالة، و دد    الأأأأركات الخاصأأأة السأأأيما في   االت الخد وفي

وخأأد أأات ال أأأأأأأأأأأأيأأا أأة واالت أأأأأأأأأأأأأأاالت، إضأأأأأأأأأأأأأأافأأة للمؤسأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأات النكو يأأة املعنيأأة  رنظيم  سأأأأأأأأأأأأوال العمأأس في لبنأأان 

 العرقية امل تجبلة للعمالة    الدور  وفي

 احملاور املقرتحة للمؤمتر: 

ة ننااش كس نج     ن يأأأأأأأأأأأأأتمس املؤتمر      ربعة  حاور ر ي أأأأأأأأأأأأية يأأأأأأأأأأأأأتمس       مو ة    املناور الفر ي

 الانا فر ية نمك   ن يأكس في   ملها رؤية  تكا لة يعالج  هدافه، وفيما ن ي نورد هنه املناور:  نها

ااع وتحدنات سول العمس اللبناني في الناضر وامل تجبس  ▪  املنور األور: و

الوظا ف الال جة املنور الثاني: ال ياسات والب ا ج ا صال ية لتح ين النمو الرأتي ي الستحداث  ▪

   اد الأبان اللبناني 

 املنور الثالث:  سوال العمس امل تجبلية: ت ارن وخب ات دولية و رقية را دو     ▪

املنور الرابع:  سوال العمس الخلي ية في ضود املأرو ات الناشئة والرؤى التنموية امل تجبلية  ▪

 ين غرف الت ارو وال نا ة والزرا ة   لس التعاون الخليجي، وفي ضود توسيع ويعميق التعاون  لدى

 في لبنان ودور   لس التعاون، لتد يم التكا س  ين األسوال امل درو وامل تجبلة للعمالة 

في ضود هنه املناور و ا نرتبط بها    الانا تت س  موضوع املؤتمر، تمت صياغة املوضو ات والجلانا 

 جدور   مار املؤتمر ال   سترناولها جل اته وذلك     النحو املبين في 


