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مجتمع وإقتصاد
دراسة سيدخل الى سوق العمل حوالى  23ألف طالب عمل جديد سنويًا ،بينما لم تنتج هذه السوق إال ما بين
ّ
معديها
 12000و 15000وظيفة جديدة .هذه النتائج التي استندت اليها دراسة المركز األلماني  ،GIZدفعت
الى خالصة مفادها :إن الحل في لبنان يجب أن يتعاطى مع المشكلة البنيوية في سوق العمل ،وبالتالي يجب
أال يحصر اهتمامه بمسألة عدم التوافق بين المهارات المطلوبة والمتوافرة التي تطغى على النقاش

ّ
حل بنيويّ
دراسة  GIZعن سوق العمل :المطلوب
ناصر األمين
نـ ـش ــر امل ـ ــرك ـ ــز األملـ ـ ــانـ ـ ــي Deutsche
Gesellschaft für Internationale
 "Zusammenarbeit» GIZدراس ـ ــة
تحليلية حول سوق العمل اللبناني،
ّ
ت ـنــاولــت ال ـع ــوام ــل ال ـتــي ت ـشــكــل هــذا
السوق ً،واملشاكل التي يعاني منها،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تنبثق
ع ــن بـنـيـتــه .تـشـيــر ال ــدراس ــة إل ــى ما
يتردد عن عدم التوافق بني املهارات
واملـ ــؤهـ ــات املـ ــوجـ ــودة لـ ــدى ال ـق ــوى
ال ـعــام ـلــة وبـ ــن ال ـط ـلــب ف ــي ال ـس ــوق.
واسـتـنــدت إلــى نتائج دراس ــة للبنك
ال ـ ــدول ـ ــي تـ ـب ـ ّـن أن ال ــوظ ــائ ــف ال ـتــي
يحتاج إليها السوق وتوجد صعوبة

ساهم القطاع
التجاري في إنتاج  %61من
الوظائف
في إيجاد من يشغلها في لبنان ،هي
وظائف الفنيني املهرة ،واملهندسني
واإلداري ــن .وذكــرت أن نسبة ّ
العمال
الذين لم يتخطوا التعليم االبتدائي
تبلغ نحو  ،%30بينما تصل نسبة
ّ
العمال الذين لديهم مستوى تعليم
ثانوي أو جامعي إلى  .%43أما بني
ّ
العمال املـهــرة ،فــإن  %43مــن النساء
ي ـح ـم ـلــن ش ـ ـهـ ــادات جــام ـ ًع ـيــة مـقــابــل
 %20مــن ال ــرج ــال .إض ــاف ــة إل ــى ذلــك،
فإن  %41من القوى العاملة يعملون
في وظائف ال تتوافق مع مجاالتهم

استغالل العمالة السورية
قالت دراسة  GIZإن نسبة البطالة
بــن الــاج ـئــن ال ـســوريــن الــرجــال
نحو  ،%30أمــا لــدى النساء فهي
 .%68وأشـ ـ ــارت إل ــى أن الــرجــال
يـحـصـلــون ع ـلــى  %68م ــن الـحــد
األدن ـ ــى ل ــأج ــور ،بـيـنـمــا تحصل
العامالت السوريات على .%42

الدراسية ،إذ يجدون أن التعليم في
ّ
بنيته الحالية قد يشكل عائقًا أمام
إيجاد وظيفة.
ال ت ـب ــدو م ـســألــة عـ ــدم ال ـت ــواف ــق بني
املـهــارات املطلوبة واملتوافرة مقنعة
ملـعـ ّـدي دراس ــة  ،GIZأو أنـهــا ال ّ
تقدم
ال ـشــرح الـكــافــي لـفـهــم ال ـعــوامــل التي
تــؤدي الــى زيــادة البطالة .لذلك ترى
الــدراســة أن املـســألــة تتعلق بنماذج
بـ ـع ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات لـ ـل ــرب ــح ال ـ ـتـ ــي ال
ت ـتــوافــق م ــع أجـ ــور ج ـيــدة لـعـ ّـمــالـهــا،
وتفضيل شــركــات أخــرى االستمرار
في البحث عن يد عاملة أرخص.

قطاعات قابلة للتطوير
ترى الدراسة أن قطاعات معينة في
لـبـنــان تـمـتـلــك قــابـلـيــة لـلـتـطــويــر من
أجل استيعاب نسبة أكبر من القوى
ال ـع ــام ـل ــة ،وهـ ـ ــي :ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي،
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات ،املـ ـ ــواصـ ـ ــات
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة ،ق ـط ــاع
املصارف والخدمات املالية ،السياحة
وال ـض ـي ــاف ــة ،ال ـص ـح ــة ،تـكـنــولــوجـيــا
امل ـع ـلــومــات واالت ـ ـصـ ــاالت واإلعـ ـ ــام،
املـ ــوضـ ــة واملـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــرات ،ال ـص ـن ــاع ــة
الخضراء والطاقة املتجددة ،وإعادة
ت ــدوي ــر الـ ـنـ ـف ــاي ــات .وت ـش ـي ــر دراس ـ ــة
« »GIZال ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـط ــاع ــات
مسؤولة عن  %50من الناتج املحلي
اإلجـمــالــي ،وتــوظــف حاليًا  %50من
القوى العاملة ،وهي قابلة لتوظيف
نسبة أكبر كونها قطاعات متطلبة.
أهمية الشركات
تـشــدد الــدراســة على
ّ
ال ـص ـغ ـي ــرة ،إذ إن ـه ــا ت ـم ــث ــل  %90مــن
ّ
املسجلة ،وتؤثر على حياة
الشركات
ن ـصــف امل ــوظ ـف ــن املـ ـص ــرح ع ـن ـهــم فــي
لـبـنــان .وأش ــارت إلــى أنــه فــي ظــل عدم
وجـ ــود ح ــواف ــز مـخـصـصــة لـلـشــركــات
ال ـص ـغ ـي ــرة واملـ ـت ــوسـ ـط ــة ،ن ـش ــأ س ــوق
عمل غير نظامي .كذلك ألقت الدراسة
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى أن األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن
يـهــدفــون إل ــى إن ـشــاء شــركــات مــن هــذا
ال ـن ــوع ف ــي ل ـب ـنــان غــال ـبــا م ــا يـكــونــون
أشـخــاصــا لــم يـجــدوا فــي ســوق العمل
وظــائــف تناسبهم ،ولـيـســوا أصحاب
مبادرات مبتكرة أو جديدة ،خاصة أن
هذه املشاريع ليست مربحة جدًا عادة.

فرص العمل المتاحة

ت ـع ــرض ال ــدراس ــة م ــا تــوص ـلــت إلـيــه
م ـصــادرعــدة لـتـقــديــر نـسـبــة البطالة
فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،إال أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـر س ـل ـفــا

القطاعات ذات اإلنتاجية الضعيفة تؤمن الوظائف لـ %35من ّ
العمال و %61من العاملين لحسابهم الخاص (هيثم الموسوي)

ب ـع ــدم وجـ ــود أرق ـ ــام دق ـي ـق ــة .تعكس
التقديرات املتاحة ارتفاعًا في ّ
املعدل
من  %6.2بني عامي  2011و 2013الى
 %6.4فــي عــام  ،2014بحسب البنك
الـ ــدولـ ــي ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ن ـس ـبــة الـبـطــالــة
لدى املتخرجني من الجامعات تصل

ّ
متخرجي
إلى  ،%36.1و %21.8لدى
الثانوية.
تذكر الدراسة أن أغلب فرص العمل،
التي أنتجت في العقد املاضي ،كانت
ف ــي ق ـطــاعــات ال ـت ـج ــارة ،وال ـخــدمــات،
وال ـب ـنــاء .فـبــن  2004و ،2009ساهم

ال ـق ـط ــاع ال ـت ـج ــاري ف ــي إنـ ـت ــاج %61
من الوظائف ،أمــا الخدمات والبناء
فــأنـتـجــا  %33و %10م ــن الــوظــائــف
على التوالي .وبحسب البنك الدولي،
ت ــؤم ــن ال ـق ـط ــاع ــات ذات اإلن ـت ــاج ـي ــة
العالية الوظائف ل ــ %14مــن ّ
العمال

تقرير

 50مليون طفل في العالم «اقتلعوا من جذورهم»
ّ
قدرت منظمة األمم املتحدة للطفولة
(يونيسف) أن نحو  50مليون طفل
تم "اقتالعهم من جذورهم" في أنحاء
ال ـع ــال ــم ،ب ـعــدمــا أج ـبــرت ـهــم ال ـح ــروب
والـعـنــف واالض ـط ـهــاد عـلــى مـغــادرة
بيوتهم وحتى أوطانهم .وقالت إنه
فــي نـهــايــة ع ــام  2015ك ــان ه ـنــاك 31
مليونًا مــن ه ــؤالء األط ـفــال الجـئــن،
و 17مليونًا نازحني داخل بلدانهم.
وأشـ ـ ـ ــارت امل ـن ـظ ـمــة إلـ ــى أن "ال ـك ـث ـيــر
مــن ه ــؤالء االطـفــال معرضون لسوء
املـعــامـلــة واالح ـت ـج ــاز بـشـكــل خــاص
ألنهم ال يحملون وثائق ،ووضعهم
ال ـق ــان ــون ــي غ ـي ــر مـ ــؤكـ ــد ،وال يــوجــد
ّ
تتبع ورصــد منظم لحالتهم ـ ـ إنهم
يواجهون مصيرهم وحدهم" .وقالت
إن املزيد من االطفال يعبرون الحدود
بمفردهم ،إذ تقدم أكثر من مئة ألف

قاصر بدون عائالتهم طلبات لجوء
فــي  78بـلـدًا السنة املــاضـيــة ،بــزيــادة
ثالث مرات عن أعداد سنة .2014
ولـفـتــت "يــونـيـســف" إل ــى أن األط ـفــال
باتوا يمثلون نسبة كبيرة من طالبي
اللجوء خارج بلدانهم االصلية .ففي
حني يمثل األطفال نحو ثلث سكان
العالم ،فهم يشكلون ما يقارب نصف
مجموع الالجئني.
فـ ــي عـ ـ ــام  2015كـ ـ ــان نـ ـح ــو  45فــي
امل ـئــة م ــن جـمـيــع األط ـف ــال الــاجـئــن
ت ـحــت ح ـمــايــة امل ـفــوض ـيــة ال ـســامـيــة
ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ل ـش ــؤون الــاج ـئــن،
من سوريا وأفغانستان .وأمام هذا
ال ــوض ــع ،دع ــت املـنـظـمــة إل ــى حماية
األطـفــال الــاجـئــن واملـهــاجــريــن ،وال
س ـي ـم ــا األط ـ ـفـ ــال غ ـي ــر امل ـص ــاح ـب ــن،
م ــن االسـ ـتـ ـغ ــال والـ ـعـ ـن ــف ،وإنـ ـه ــاء

الكثير من هؤالء
االطفال معرضون
لسوء المعاملة
واالحتجاز

اح ـت ـج ــاز األط ـ ـفـ ــال ال ــذي ــن يـطـلـبــون
اللجوء أو الهجرة مــن خــال تقديم
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـبـ ــدائـ ــل ال ـع ـم ـل ـيــة،
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى تـ ـم ــاس ــك األس ـ ـ ــرة
بــاعـتـبــارهــا أفـضــل وسـيـلــة لحماية

األط ـفــال ومـنـحـهــم وضـعــا قــانــونـيــا.
وطالبت أيضًا باإلبقاء على جميع
األط ـف ــال الــاجـئــن وامل ـهــاجــريــن في
سـلــك الـتـعـلــم ،وإتــاحــة الـفــرصــة لهم
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــات ن ــوع ـي ــة
ص ـ ـح ـ ـيـ ــة وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ــى
ال ـض ـغ ــط الت ـ ـخـ ــاذ الـ ـت ــدابـ ـي ــر ب ـشــأن
األسباب الكامنة وراء موجات تدفق
ال ــاجـ ـئ ــن وامل ـ ـهـ ــاجـ ــريـ ــن ،وت ـع ــزي ــز
الـتــدابـيــر ملكافحة كــراهـيــة األجــانــب
والتمييز ضدهم وتهميشهم.
م ــن امل ـف ـت ــرض أن تـسـتـضـيــف األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة أيـ ـ ـلـ ـ ــول ،عـلــى
هــامــش جمعيتها الـعــامــة السنوية،
َ
اجتماعي قمة حيال مسألة الهجرة.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب مـ ــديـ ــر م ـن ـظ ـم ــة األم ـ ــم
املتحدة للطفولة ،جاسنت فورسايث،
إن "ي ــون ـي ـس ـي ــف ت ــأم ــل ب ــال ـت ــزام ــات

واضحة وتدابير عملية" ،مثل "بدائل
احتجاز األط ـفــال" ،وحـلــول "للحفاظ
على تماسك األسر" ،وضمان حصول
األط ـ ـفـ ــال امل ـه ــاج ــري ــن ع ـل ــى الـتـعـلـيــم
والـصـحــة .وأش ــار فــورســايــث أيـضــا،
خالل مؤتمر صحافي في نيويورك،
إلى أن "تقاسم العبء" في استضافة
الــاجـئــن واملـهــاجــريــن "غـيــر ع ــادل"،
ألن ــه يعتمد فــي الـغــالــب عـلــى ال ــدول
املـ ـ ـج ـ ــاورة م ـث ــل ل ـب ـن ــان واالردن أو
ت ــركـ ـي ــا ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة أو
األكثر فقرًا مثل جمهورية الكونغو
الديموقراطية وباكستان وإثيوبيا.
وقال إن اللقاءات الدولية املقبلة "غير
كافية لحل املشكلة (لكنها) حاسمة.
ّ
إنها فرصة لحث العالم على معالجة
هذه األزمة".
(األخبار)

