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 "ورشة عمل لبناء القدرات حول "تولید العمالة المنتجة والشاملة للبنان

 ۲۰۲۰ أكتوبر/تشرین األول ۸ - ۷  
 

 
 خلفیة  .۱

وأزمة الدیون   COVID-19 بألیشھد لبنان أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمیة الثانیة متأثًرا  
عدم االستقرار االقتصادي الحالي إلى مجموعة من العوامل. أوالً،  لخص یمكن أن یواألزمة المالیة. 

كان للحرب السوریة تداعیات شدیدة على االقتصاد اللبناني وخاصة في القطاعات كثیفة العمالة مثل 
، أدى انخفاض أسعار النفط العالمیة إلى ۲۰۱٤السیاحة والزراعة والتجارة والنقل. ثانیًا، في عام 

الت المالیة الخلیجیة إلى لبنان، فضالً عن انخفاض االستثمارات السیاحیة والعقاریة، انخفاض التحوی
مما أثر سلبًا على النمو االقتصادي وخلق فرص العمل. ثالثاً، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض 

في جمیع  االستثمار المحلي واالستثمارات األجنبیة المباشرة في لبنان، مما أدى إلى ركود االستثمار 
  .قطاع العقارات  عات اإلنتاجیة تقریباً باستثناءالقطا

 
على مر السنین، شكل الفساد وانعدام    كما لعبت الحوكمة دوراً رئیسیاً في االنكماش االقتصادي اللبناني.

الشفافیة وغیاب الضوابط والتوازنات ضغطا كبیرا على االقتصاد اللبناني. خلقت اإلدارة المالیة العامة  
مما أدى إلى زیادة الدین العام  ،  باألمكنة الصحیحةجھ قصور كبیرة في تخصیص الموارد الحكومیة  أو

إلى جانب انخفاض النمو االقتصادي. جعل اإلنفاق الحكومي المفرط وغیر المسؤول لبنان من أكثر  
ً لبنان  إحتلف .البلدان مدیونیة في العالم ، حیث بلغ الدین إلى الناتج  ۲۰۱۸عام  المرتبة الثالثة عالمیا

٪ بناًء على بیانات صندوق النقد الدولي. اشتدت األزمة االقتصادیة في األشھر    ۱٥۳المحلي اإلجمالي  
قیمة اللیرة  انخفضت القلیلة الماضیة مما تسبب في احتجاجات وإغالق الطرق في جمیع أنحاء البالد. 

في الحكومة  تأخرت لنقدیة المتداولة بالدوالر األمریكي، و ٪ تقریبًا بسبب نقص األوراق ا۸۰بنسبة 
تسریح آالف الموظفین   إلى  مما أدى  COVID-19الوضع أكثر مع  . تفاقمزسداد سندات الیوروبوند 

 بسبب  . وضعت أزمة الدیون وإغالق البلد ٪ تقریبًا٥٥حیث ارتفعت مستویات الفقر لتصل إلى 
COVID-19  ۱۲- اللبناني الذي من المتوقع أن ینتھي بنمو اقتصادي بنسبة  لالقتصاد   منخفض جدید  ٪

 ۲۰۲۰٫۱بحلول نھایة عام 
 

على سبیل المثال، معدالت  العرض والطلب. من ناحیةیعاني لبنان من العدید من قضایا التوظیف 
ب المشاركة في القوى العاملة اللبنانیة منخفضة. ویرجع ذلك إلى عدم االستقرار السیاسي إلى جان

، والقدرة المحدودة للقطاع الخاص الرسمي في القطاع العام  المساحة المالیة المحدودة للعمالة اإلضافیة
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على استیعاب الداخلین الجدد واألجور المنخفضة بشكل ملحوظ في القطاع غیر الرسمي. كل ھذه 
ا إلى بیانات منظمة  العوامل أثرت على قرارات األفراد باالمتناع عن المشاركة في سوق العمل. استنادً 

٪ من الشباب في لبنان في  ۱۷٫٦٪ من إجمالي القوى العاملة و ٦٫۲العمل الدولیة، أثرت البطالة على 
. ومع ذلك، تعلن المصادر الوطنیة عن أرقام أعلى بكثیر حیث أفاد مسح القوى العاملة في  ۲۰۱۹عام  

٪. كما أن التفاوت بین الجنسین  ۲۳٫۳٪ وبطالة الشباب ۱۱٫٤عن معدل بطالة عند  ۲۰۱۹لبنان لعام 
الشباب حیث تكون معدالت البطالة أعلى بین النساء منھا.  بطالةموجود في كل من البطالة اإلجمالیة و

من الواضح أن البطالة في لبنان ھي بطالة دوریة وھیكلیة. في الواقع، ھناك مشكلة خطیرة تتعلق 
(القراءة والریاضیات والعلوم)، حیث سجل    PISAانخفاض مستوى اختبارات  قیست ب بجودة المھارات  
دول في المنطقة. كما أن ھجرة األدمغة منتشرة بشكل كبیر خاصة بین الشباب ال بین لبنان أدنى نسبة

حیث یھاجر األفراد ذوي المھارات العالیة والمتعلمین بسبب نقص الفرص االقتصادیة ورواتب ضئیلة 
ھذا یؤدي إلى فقدان رأس المال البشري الھام الذي كان یمكن استخدامھ لزیادة إنتاجیة الدولة في لبنان. و

٪ من الشركات اللبنانیة في القطاع ٥۰، فإن أكثر من مسوح منشآت األعمالوتحفیز النمو. وبحسب 
اثلة. الخاص الرسمي ال تتمتع بمستوى إنتاجیة یضاھي الشركات في البلدان ذات شریحة الدخل المم

القطاع الخاص الرسمي من انخفاض نمو العمالة في معظم القطاعات، حیث بعض  أیًضا یعاني
 القطاعات أكثر مقاومة للھشاشة السیاسیة واالقتصادیة.  

 
 ورشة العمل من  ھدفلا .۲

الھدف ھو عرض عمل اإلسكوا الحالي المتعلق بالتوظیف في لبنان وكیف یمكن أن تساعد السیاسة  
 المالیة في خلق فرص العمل.

 • مناقشة حول دور السیاسة المالیة في خلق فرص العمل للبنان. 
 اللبناني.  الرسمي • مناقشة وتحدید أولویات خلق فرص العمل في القطاع الخاص 

 
 من ورشة العمل النتائج المتوقعة  . ۳

 قتصادي في لبنان. السیاسة المالیة وروابط التنویع اال عن. زیادة وعي السلطات الوطنیة  ۱
تحدیات التوظیف بشكل عام مع التركیز على خلق فرص العمل  عن. زیادة وعي السلطات الوطنیة ۲

 في القطاع الخاص الرسمي في االقتصاد اللبناني باستخدام أحدث بیانات المنشأة. 
 

 فریق اإلسكوا  .٤
 أن یقدم لنظراء وزارة العمل إمكانیة إیجاد فرص عمل منتجة وشاملة في لبنان. - عراجيسلیم  •
لتسھیل المناقشات الموضوعیة مع نظراء وزارة العمل حول السیاسة المالیة   -نیرانجان سارانجي  •

 .وأھمیتھا لخلق فرص العمل
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 مقترح البرنامج ال .٥
 ۲۰۲۰تشرین األول  ۷ 

 
 االفتتاحیة الجلسة 

 كلمة وزارة العمل: 
مدیرة مجموعة السكان والعدالة بین الجنسین والتنمیة  ،د. مھریناز العوضي كلمة االسكوا:

 اإلسكوا  في الشاملة
 

9:30-10:00  
 

 تنمیة القطاع الخاص وخلق فرص العمل الجلسة األولى:
 

 مسؤول أول للشؤون االقتصادیة، اإلسكوا ،سلیم عراجيد. 
 خلق فرص عمل منتجة وشاملة في لبنان  الموضوع:

 • تقدیم تحلیل "اإلسكوا" لسوق العمل في لبنان والذي یغطي جانبي العرض والطلب.
• مناقشة وتحدید المجاالت ذات األولویة لخلق فرص العمل في القطاع الخاص الرسمي 

 في لبنان. 
وى العاملة وتوظیف الشباب • مناقشة سیاسات وأنظمة سوق العمل التي تعیق زیادة الق

 والنساء ودور القطاع الخاص في خلق المزید من فرص العمل.
 ا• مناقشة االنتقال من المدرسة إلى الوظیفة والفجوة في المھارات وجودة التعلیم وعالقتھ

 بالوظائف المطلوبة. 
 • تحدید ما ھي البیانات المطلوبة، ومواءمتھا مع عمل اإلسكوا.

 إنجلیزي اللغة: عربي / 

 
 10:00-12:00 
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 ۲۰۲۰تشرین األول  ۸  
 

 السیاسة المالیة لخلق فرص العمل  :الجلسة الثانیة
 

 مسؤول أول للشؤون االقتصادیة ، اإلسكوا ،  نیرانجان سارانجيد. 
 التحول الھیكلي في لبنان. والسیاسة المالیة والتنویع االقتصادي   الموضوع:

االقتصادیة والدور الحالي للسیاسة المالیة في دعم النمو وخلق فرص • مناقشة القطاعات 
 العمل والتحول الھیكلي. 

• مناقشة التحدیات والخیارات المحتملة نحو خلق حیز مالي لالستثمار في القطاعات 
 اإلنتاجیة، وتعزیز التدریب على المھارات وخلق فرص العمل.

) نحو إعادة SEM( إنشاء مرصد للنفقات المالیة• مناقشة دور النفقات االجتماعیة ومزایا 
 التوازن االجتماعي واألولویات المالیة افي المیزانیة. 

 
 اللغة: إنجلیزي 

10:00-12:00 

 الجلسة الختامیة
 وزارة العمل

 االسكوا

 
12:00-13:00 
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