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ملخص تنفيذي

ي شمال لبنان
الوظائف �ف

ملخص تنفيذي

لمحة عامة عن أهداف التقرير ومنهجّيته

ي 
ف �ف ــ�ي ــل للبناني ــودة أفض ــف وبج ــن الوظائ ــد م ــق المزي ــام  خل ــرص أم ــات والف ــا للمعّوق ــر تقييًم ــذا التقري ــدم ه يق

اع. ويركــز التقريــر عــى شــمال لبنــان، بمــا فيــه طرابلــس. ويمكــن لهــذا  ف رة مــن الــرف المناطــق الأكــرش هشاشــة والمتــرف
ي تصميــم 

ف العــام والخــاص، أن يســاهم �ف ي القطاعــ�ي
ف �ف ف الرئيســي�ي افًقــا بمزيــد مــن الحــوار مــع المهنيــ�ي التحليــل، مرت

ي شــمال لبنــان. كمــا يمكــن تكــرار هــذا النهــج التشــخيصي المتعلــق 
وتطويــر برنامــج دعــم مــاىلي يركــز عــى الوظائــف �ف

ي البلــد.
ي مناطــق أخــرى متخلفــة ذات أولويــة عاليــة �ف

امــج �ف بتطويــر الرب
ي يجــب تذليلهــا لالســتجابة لفــرص 

ي الأبعــاد مــن أجــل تقييــم الثغــرات الــىت
وقــد اتبــع هــذا التشــخيص نهًجــا ثــال�ش  

ي شــمال لبنــان؛ 2( وتحليــل سالســل القيمــة 
يــرادات: 1( تقييــم منــاخ الســتثمار �ف نتاجيــة، وزيــادة الإ العمــل وتعزيــز الإ

طــالق القــدرة التنافســية وخلــق الوظائــف؛ 3( واســتعراض بيئــة العــرض  ي قطاعــات مختــارة والتدخــالت المطلوبــة لإ
�ف

ي المنطقــة، عــن طريــق إجــراء تقييــم لمقدمــي التدريــب. وقــد تــم إجــراء دراســات 
ي مجــال اليــد العاملــة والمهــارات �ف

�ف
ف عــى مســتوى المؤسســات، فضــاًل عــن دراســة 

ْ ْ قيمــة مســتهدفَت�ي ي َ
ي سلســلىت

اســتقصائية حــول العوامــل الرئيســية �ف
ي شــمال لبنــان عــى مســتوى الأَُ�. كمــا أجريــت مقابــالت تكميليــة 

ي ســن العمــل �ف
اســتقصائية لمهــارات  مــن هــم �ف

شــبه منظََّمــة واجتماعــات جماعيــة مرّكــزة. وعقــدت مشــاورات مــع الحكومــة وأصحــاب المصلحــة الآخريــن مــن شــهر 
ــو إىل آب/أغســطس 2016. أيار/ماي

الخصائص االجتماعية واالقتصادية لشمال لبنان 

ــري  ــان إىل حــد كب ة. إذ ينقســم اقتصــاد شــمال لبن ــري ــة كب ــة اقتصادي ــة واجتماعي ــات هيكلي ــان تحدي يواجــه شــمال لبن
ي طرابلــس. 

ي القائــم عــى الصناعــة والخدمــات �ف ي عــكار والمنية-الضنيــة، والقتصــاد الحــرف
ف الزراعــة المهيمنــة �ف بــ�ي

ي هــذه القطاعــات المختلفــة منخفضــة نســبًيا. وقــد أدت عقــوٌد مــن انعــدام الأمــن الســياسي والمجتمعــي 
نتاجيــة �ف والإ

والجتماعــي إىل إعاقــة الســتثمار، وتقليــص النمــو وفــرص العمــل، وتعزيــز هجــرة أصحــاب المواهــب إىل الخــارج. كمــا 
ي المئــة مــن ســكان الشــمال فقــراء، بحيــث تجــاوزت هــذه النســبة معــّدل الفقــر 

كشــفت آخــر بيانــات الفقــر أن 36 �ف
ي المئــة. وتحتــل هــذه المنطقــة المرتبــة الثانيــة بعــد البقــاع، حيــث يقــل فيهــا 

ي الــذي يبلــغ 27 �ف
عــى الصعيــد الوطــىف

ــك  ي ذل
ــا �ف ــا، بم ــاورة له ــة المج ــمالية النائي ــق الش ــس والمناط ــة طرابل ــم منطق ــم تقيي ــراء. ويت ــق للفق ــدد المطل الع

ي مســتويات 
ي البلــد. وتشــري الدلئــل إىل أن هــذه المنطقــة تعــا�ف

مناطــق عــكار، باعتبارهــا مــن أكــرش المناطــق هشاشــة �ف
عاليــة مــن عــدم المســاواة.

ي هــذه المنطقــة، وخاصــة بالنســبة للفئــات الأكــرش فقــًرا، 
ف �ف وقــد تفاقمــت تحديــات التوظيــف بالنســبة للبنانيــ�ي  

ي الآونــة 
بســبب هشاشــة البلــد وتاريــخ الراعــات فيــه، وكذلــك بســبب تدفــق أكــرش مــن 1.5 مليــون لجــئ ســوري �ف

ي 
ف بالنســبة لعــدد الســكان 32 �ف ــا عــى طرابلــس والشــمال حيــث تبلــغ نســبة الالجئــ�ي ًا قويً ة. ويؤثــر ذلــك تأثــري الأخــري
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ي شمال لبنان
الوظائف �ف

ملخص تنفيذي

ايــدة  ف ف )أو 445 ألــف شــخص(. ويفــرض ذلــك ضغوًطــا مرت ي المئــة مــن مجمــوع الالجئــ�ي
ي تضــّم 29 �ف

المئــة تقريًبــا، والــىت
غــري مســتدامة عــى الخدمــات الجتماعيــة وســوق العمــل.  

النتائج الرئيسية 

ي شمال لبنان
التحدي المتعلق بتوف�ي الوظائف �ف أ. 

، ممــا  ف ي المئــة غــري ناشــط�ي
ي الشــمال بـــ 610 آلف شــخص، ومــن بينهــم 53 �ف

ي ســن العمــل �ف
ر عــدد الســكان �ف يقــدَّ

ي المئــةـ فيمــا تبلــغ نســبة 
يجعــل مجمــوع القــوى العاملــة 289 ألــف شــخص. وتبلــغ نســبة أربــاب العمــل منهــم 20 �ف

ي 
. كمــا وأن 49 �ف ف مــن ضمــن القطــاع غــري الرســمي إىل حــد كبــري ي المئــة– وكال الفئتــ�ي

ف لحســابهم الخــاص 22 �ف العاملــ�ي
ف بأجــر  ي المئــة منهــم فقــط هــم مــن العاملــ�ي

المئــة فقــط مــن القــوى العاملــة هــم موظفــون عاملــون بأجــر، و15 �ف
ي المئــة المتبقيــة، فهــم عاطلــون عــن العمــل.

رســمي. أمــا الـــ 9 �ف
نتاجيــة داخــل مؤسســات ل  ي وظائــف متدنيــة الجــودة والإ

ي شــمال لبنــان �ف
ف �ف تعمــل الغالبيــة العظمــى للعاملــ�ي  

ــة الــذي  ــة والتجزئ ي قطــاع تجــارة الجمل
ــال �ف . ويعمــل معظــم العّم ف ة موظفــ�ي ف فيهــا العــرش يتجــاوز عــدد الموظفــ�ي

ــة. ــة متدني ــم بإنتاجي يتس
ي الشــمال مــن 289 ألــف إىل 362 ألــف شــخص بحلــول العــام 

ومــن المتوقــع أن يــزداد مجمــوع القــوى العاملــة �ف  
ي ســن العمــل ومعــدلت المشــاركة الحاليــة 

ف �ف ي معــدل نمــو الســكان اللبنانيــ�ي
اض التجاهــات الحاليــة �ف 2025، عــى افــرت

ي المنطقــة ســيحتاج إىل خلــق 8000 وظيفــة كعــدد متوّســط  ســنوياً مــن أجــل 
ي أن القتصــاد �ف

ي ســوق العمــل، مّمــا يعــىف
�ف

ي ســوق العمــل.
الحفــاظ ببســاطة عــى وضــع مســتقر �ف

ي تتطّلــب إيجــاد 
ي شــمال لبنــان لرفــع مســتوى الأداء بمــا يتمــاسش مــع المعــّدل الوطــىف

إن معالجــة ثغــرة العمالــة �ف  
، قــد يكــون هنــاك  ي

. فمــن أجــل تقليــص ثغــرة معــدل العمالــة لتصــل إىل المعــدل الوطــىف فــرص عمــل عــى نطــاق كبــري
ي المنطقــة - أو نحــو 2800 وظيفــة ســنويًا إذا مــا تــم تحديــد مهلــة 

حاجــة لخلــق مــا يقــارب 14 ألــف وظيفــة جديــدة �ف
ي المئــة، وهــو معــّدل نموذجــي 

خمــس ســنوات لبلــوغ هــذه الغايــة. ولــ�ي يتــم تحقيــق معــدل عمالــة يتجــاوز الـــ 60 �ف
ي الســنة عــى 

ي البلــدان ذات الدخــل المتوســط الأعــى، يجــب إيجــاد أكــرش مــن 120 ألــف وظيفــة أو 24 ألــف وظيفــة �ف
�ف

ي البالــغ 62 
ف نوعيــة الوظائــف وجعــل المنطقــة تتمــاسش مــع المعــدل الوطــىف ة خمــس ســنوات. وبغيــة تحســ�ي مــدى فــرت

ي وظائــف بأجــر، ســيتطلب ذلــك خلــق 21 ألــف وظيفــة إضافيــة )أو أكــرش مــن 4 آلف وظيفــة 
ف �ف ي المئــة مــن العاملــ�ي

�ف
ي الســنة عــى مــدى خمــس ســنوات( لتحــل محــل الأعمــال الحــرّة.

�ف
ي المئــة مــن القــوى العاملــة الناشــطة( وهــم 

ف عــن العمــل ضئيــٌل نســبًيا )حــواىلي 22 ألًفــا أو 9 �ف إن عــدد العاطلــ�ي  
ز هــذا الأمــر مشــكلًة مــن جانــب الطلــب - أي أنــه ل توجــد فــرص  أصغــر ســًنا وأفضــل تعليًمــا مــن الســكان ككل. ويــرب
ي وضــع جيــد يمّكنهــا مــن التحــّول إىل العمــل 

عمــل جيــدة كافيــة. ولكنــه يشــري أيًضــا إىل أن هــذه المجموعــة قــد تكــون �ف
عنــد تقديــم الدعــم المناســب.

ي شمال لبنان
سوق العمل �ف ب. 

ي شــمال لبنــان 
ّي مســتويات التعليــم مــن كميــة القــوى العاملــة �ف

يحــّد انخفــاض معــدلت مشــاركة القــوى العاملــة وتــد�ف
ف أن القــوى العاملــة  ي حــ�ي

ي البلــد، �ف
ف أد�ف المعــدلت �ف ي شــمال لبنــان مــن بــ�ي

ونوعيتهــا. إذ يعتــرب معــدل المشــاركة �ف
ي ســن العمــل. ويعــزى 

ف أكــرب القــوى العاملــة نظــًرا إىل أن غالبيــة ســكان هــذه المنطقــة هــم �ف الفعليــة تَُعــّد مــن بــ�ي
ي ســوق العمــل. ومــن ناحيــة أخــرى، 

ف النســاء والشــباب �ف هــذا الخمــول الشــديد إىل انخفــاض معــدلت المشــاركة بــ�ي
ف منهــم. إذ أن 45  ف  هــم مــن ذوي المســتويات التعليميــة المنخفضــة، ل ســيما البالغــ�ي ــة الســكان الناشــط�ي إن أغلبّي
ي المئــة منهــم أكملــوا التعليــم مــا 

ف أن 31 �ف ي حــ�ي
ي أو مــا دون، �ف

ي المئــة منهــم وصلــوا إىل مرحلــة التعليــم البتــدا�أ
�ف

بعــد المرحلــة الثانويــة. أمــا الشــباب والبالغــون الذيــن لــم يتجــاوزوا الـــ 34 ســنة مــن العمــر، فحّققــوا مســتويات أعــى 
، وحصلــوا عــى درجــة البكالوريــوس  (، عــى التــواىلي ف ي المئــة )للبالغــ�ي

ي المئــة )للشــباب( و42 �ف
مــن التعليــم بنســبة 31 �ف

أو شــهادة أعــى.
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ي شمال لبنان
الوظائف �ف

ف النساء: ف مختلف الفئات السكانية، ول سيما ب�ي ي نتائج سوق العمل ب�ي
وهناك اختالفات هامة �ف

ي 	 
ي ســن العمــل، مقارنــًة بنســبة 73 �ف

ف كل خمــس نســاء �ف ي ســوق العمــل مــن بــ�ي
تشــارك امــرأة واحــدة فقــط �ف

ي ســن العمــل.
المئــة مــن الرجــال �ف

ف الرجــال. وبالنســبة 	  ف أن الأعمــال الحــرّة أكــرش انتشــاًرا بــ�ي ي حــ�ي
غالبيــة النســاء العامــالت هــّن موظفــات بأجــر، �ف

ي المئــة فقــط يعملــَن لحســابهن الخــاص 
ي المئــة هــّن مــن الموظفــات العامــالت بأجــر و20 �ف

للنســاء، فــإن 80 �ف
ي المئــة.

ف الرجــال تبلــغ 40 �ف ف أن نســبة أربــاب العمــل بــ�ي ي حــ�ي
أو ربــات عمــل، �ف

ي المئــة منهم 	 
ي المئــة مــن الشــباب دون ســن الـــ25 هــم خــارج دائــرة التعليــم والعمالــة والتدريــب، و13 �ف

23 �ف
عاطلــون عــن العمل.

ي شمال لبنان
مناخ الستثمار لخلق فرص العمل �ف ج. 

ي جــرى قياســها 
ة أبعــاد مختلفــة لــدورة ممارســة الأعمــال التجاريــة الــىت ي ثمانيــة مــن أصــل عــرش

ســجل لبنــان أداء ســيًئا �ف
ف اللذيــن حقــق فيهمــا  ي المجالــ�ي

ات ممارســة الأعمــال التجاريــة  )Doing Business Indicators(. وحــىت �ف وفًقــا لمــؤ�ش
لبنــان بعــض التقــّدم - بــدء نشــاط تجــاري والحصــول عــى ائتمــان - فإنــه ل يــزال بعيــًدا عــن حــدود الأداء الأفضــل. 
ي أي مــؤ�ش آخــر لممارســة الأعمــال التجاريــة منــذ العــام 2006. كمــا أن 

وعــالوًة عــى ذلــك، لــم يحــرز لبنــان تقدًمــا �ف
ي الشــمال:

العديــد مــن قيــود منــاخ الســتثمار ومعّوقاتــه هــي أكــرش حــّدة �ف
كات الرســمية وغــري الرســمية 	  ي الــرش

تشــكل المنافســة غــري الرســمية والفســاد عقبــات رئيســية أمــام الســتثمار �ف
ــري الرســمية  كات غ ــرش ــس ال ــا تناف كات إىل أنه ــرش ــن ال ــة م ي المئ

ــي الشــمال، تشــري 84 �ف عــى حــد ســواء. فف
ي المئــة مــن 

ي مــا يتعلــق بالفســاد، تفيــد 62 �ف
. و�ف ي

كات عــى الصعيــد الوطــىف ي المئــة فقــط مــن الــرش
مقابــل 57 �ف

كات  ي المئــة مــن الــرش
ي المنطقــة بأنهــا تتوقــع دفــع رشــاوى لموظفــي القطــاع العــام مقابــل 21 �ف

كات �ف الــرش
ي بقيــة أنحــاء البلــد. 

�ف
ي الشــمال 	 

إن قيــود الُبــىف التحتيــة أكــرب مــن حيــث توّفــر الكهربــاء وجودتهــا. إذ تتطّلــب التوصيــالت الكهربائيــة �ف
ــك،  ــة إىل ذل ضاف ــة )وهــذا مرهــٌق بالفعــل(. وبالإ ــة المناطــق اللبناني ــع بقي ــًة م ــا مقارن ــت تقريًب ضعــف الوق
ي وزيــادة العتمــاد عــى المولــدات 

ي الشــمال مــن ارتفــاع عــدد ســاعات انقطــاع التيــار الكهربــا�أ
كات �ف تشــكو الــرش

الكهربائيــة بمســتوى أكــرب مــن المناطــق الأخــرى.
ــض 	  ــي بع ــتنتاج يخف ــذا الس ــان، إل أن ه ي لبن

ــًيا �ف ــا رئيس ــّكل عائًق ــل يش ــى التموي ــول ع ــدو أن الحص ل يب
ق الأوســط  ي منطقــة الــرش

ي العديــد مــن البلــدان الأخــرى �ف
الثغــرات الأساســية. ففــي لبنــان، كمــا هــو الحــال �ف

كات  ة وغــري الرســمية عــى التمويــل مقارنــًة مــع الــرش كات الصغــري وشــمال أفريقيــا، تقــل فــرص حصــول الــرش
كات. ة، ممــا يؤثــر بشــكل غــري متناســب عــى منطقــٍة تكــرش فيهــا تلــك الــرش الكبــري

ي الشــمال بشــكل كاٍف مــن الصــادرات بصفتهــا مصــدًرا للنمــو 
كات �ف هنــاك قيــود متعــّددة تحــول دون اســتفادة الــرش

ي لبنــان، 
ــا مــن مجمــل الوظائــف �ف ي المئــة تقريًب

ة 60 �ف كات المصــدرة الكبــري وخلــق فــرص العمــل. ففيمــا تؤمــن الــرش
 ، ي المئــة مــن مبيعاتهــا بشــكل مبــا�ش

ر حــىت واحــد �ف ي الشــمال تصــدِّ
كات الموجــودة �ف ي المئــة فقــط مــن الــرش

إل أّن 6 �ف
ــد  ــاج يتماشــيان بشــكل جي ــكل إنت اتيجي وهي . وعــى الرغــم مــن توفــر موقــع اســرت ي

أي نحــو نصــف المعــّدل الوطــىف
ي مجــال الخدمــات اللوجســتية وتيســري التجــارة 

كات تواجــه قيــوًدا �ف ي لبنــان، إل أن الــرش
ة النســبية للتجــارة �ف ف مــع المــري

ــا�ش  ّي مســتويات الســتثمار المب
ــد�ف ي ت

ــا يســهم �ف ــة، مّم ــب انقطــاع طــرق التجــارة التقليدي ــري الجــودة، إىل جان ومعاي
ي المنطقــة.

ي �ف الأجنــىب

د. سالسل القيمة كمصادر لخلق فرص عمل شاملة
ي خلــق فــرص 

ف مــن سالســل القيمــة بالتشــاور مــع الحكومــة اللبنانيــة بغيــة تقييــم إمكاناتهمــا �ف لقــد تــم اختيــار اثنتــ�ي
ــد  ــا أح ــاع البطاط ــّد قط ــر. يع ــادة التدوي ــات الصلبة/إع ــا والنفاي ي البطاط

ــلىت ــا سلس ــمال، وهم ي الش
ــاملة �ف ــل ش عم

ي الشــمال )ول ســيما عــكار(، 
ف بامتــداده القــوي داخــل المناطــق الريفيــة �ف

ّ ي الشــمال. ويتمــري
أكــرب الأنشــطة الزراعيــة �ف
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ي شمال لبنان
الوظائف �ف

ملخص تنفيذي

ي المقابــل، يتيــح قطــاع النفايــات الصلبــة وإعــادة 
يــة مــن خــالل التجــارة والتصنيــع. �ف وبارتباطــه أيًضــا بالمناطــق الحرف

ــة  داري ــة الإ ــة لشــؤون التنمي ــر الدول ــر فرصــة توفــري اســتثمارات ضخمــة يتــم تنفيذهــا مــن خــالل مكتــب وزي التدوي
ي جميــع أنحــاء الشــمال.

ي مرافــق النفايــات الصلبــة والفــرز �ف
( �ف ي )الممّولــة مــن التحــاد الأورو�ب

البطاطا
توفــر سلســلة قيمــة البطاطــا حــواىلي 9000 فرصــة عمــل، منهــا 1800 وظيفــة دائمــة وحــواىلي 7200 وظيفــة موســمية. 
ي الأســبوع، 

ف إىل وظائــف مكافئــة  بــدوام كامــل )-full time equivalent  40ســاعة �ف ويــؤدي تحويــل العمــال الموســمي�ي
ي 

ــف �ف ــة هــذه الوظائ ــدرج غالبي ي سلســلة القيمــة. وتن
ــدوام كامــل �ف أ ب ــق نحــو 3000 مــكا�ف عــى مــدار الســنة( إىل خل

ي المئــة مــن الوظائــف الموســمية. كمــا يســتأثر التّجــار عــدًدا 
ي الوظائــف الدائمــة و85 �ف

مجــال الزراعــة، حيــث تمثــل ثلــىش
أ بــدوام كامــل وحــواىلي 400 وظيفــة دائمــة. ًا - أكــرش مــن 500 مــكا�ف كبــري

ــا عــرب سلســلة قيمــة البطاطــا، وكذلــك الغالبيــة  يتبــّوأ اللبنانيــون جميــع الوظائــف ذات المهــارات العاليــة تقريًب  
ي 

ــن 40 �ف ــرش م ــاك أك ــع والتجــارة. وهن ي أنشــطة التصني
ــارات المنخفضــة �ف ــة ذات المه ــف الدائم ــن الوظائ العظمــى م

. أمــا معظــم الوظائــف  ف ــدى مــوردي المدخــالت والمصّنعــ�ي ــات يشــغلن وظائــف دائمــة ل ــة مــن النســاء اللبناني المئ
ي المئــة مــن الوظائــف الدائمــة ذات المهــارات 

ي مجــال التجــارة )أكــرش مــن 80 �ف
ي يشــغلها الشــباب اللبنانيــون، فهــي �ف

الــىت
ي مــزارع البطاطــا.

المنخفضــة(. ويهيمــن العّمــال الأجانــب عــى العمالــة الموســمية والعمالــة المنخفضــة المهــارات �ف
ف عــى مســتوى المهــارات العاليــة داخــل طيــف العمالــة، نتيجــًة  لقــد تــّم تقييــم إمكانيــة خلــق فــرص عمــل للبنانيــ�ي

: ف ف التاليــ�ي ي سلســلة قيمــة البطاطــا، بالســتناد إىل الســيناريوه�ي
للنمــو �ف

ي البالغــة 50 ألــف طــن 	  ي الصــادرات: حيــث يحصــل مزارعــو عــكار عــى نصــف حصــة التحــاد الأورو�ب
التوســع �ف

هــا.  مــن شــأن  ضافــة إىل أســواق التصديــر المحليــة القائمــة وغري ( بالإ ي الوقــت الحــارصف
ء �ف ي

ي )مقابــل ل سش مــرت
ي 

ــز نحــو 70 �ف ّك ــة، و1550 وظيفــة موســمية أخــرى. وقــد ترت ــق نحــو 350 وظيفــة دائمــة إضافي ــك أن يخل ذل
ي التجــارة والمدخــالت. 

ي المــزارع، والوظائــف المتبقيــة �ف
المئــة مــن الوظائــف �ف

ي الطــرف الأعــى مــن هــذا الســيناريو، يمكــن خلــق 	 
ي تصنيــع البطاطــا: �ف

اســتثمارات جديــدة واســعة النطــاق �ف
ــد  ــع والتجــارة وتوري ي مجــال التصني

ــدة، وتشــمل 1200 وظيفــة �ف ــا يقــارب 2200 فرصــة عمــل دائمــة جدي م
ــب  ي تتطّل

ــىت ــف ال ــك الوظائ ي ذل
ــا �ف ، بم ــري ــد كب ف إىل ح ــ�ي ــال لبناني ــتخدام عم ــل إىل اس ي تمي

ــىت ــالت وال المدخ
مهــارات معّينــة.

ي يمكــن خلقهــا وفــق أي ســيناريو نمــو لسلســلة القيمــة 
ــىت ــة، يتوقــف عــدد وطبيعــة الوظائــف ال ــة العملي مــن الناحي

ي القتصــادات 
ي الســتثمار مقابــل الســتثمار �ف

هــذه إىل حــد كبــري عــى نــوع الســتثمار المحفــز للنمــو )مثــل التوســع �ف
كات بشــأن تركيبــة الرأســمال والعمالــة. ي تتخذهــا الــرش

الناشــئة(، فضــاًل عــن القــرارات الــىت

النفايات الصلبة وإعادة التدوير
دارة النفايــات الصلبــة وإعــادة التدويــر بكامــل طاقتهــا التشــغيلية إيجــاد فــرص عمــل لنحــو  بإمــكان سلســلة القيمــة لإ
ــاث منخفضــة، إذ ل تتجــاوز 6.7  ن ــد مشــاركة الإ ــا. وتَُع ــا  فيه ــون حالًي ــل يعمل ــل حــواىلي 1300 عام ــل مقاب 4600 عام
ي 

ــة، ول ســيما �ف ي المئ
ــب نحــو 30 �ف ــال الأجان ــل العم ــا. ويمث ــة بأكمله ي سلســلة القيم

ــة �ف ــوى العامل ــن الق ــة م ي المئ
�ف

ــة. ــارات المنخفض ــف ذات المه الوظائ
ي المئــة، مــن المتوقــع أن يصــل عــدد الوظائــف عــى امتــداد سلســلة 

واســتناًدا إىل معــدل نمــو ســنوي قــدره 1.6 �ف  
اض  القيمــة بأكملهــا إىل 5000 وظيفــة بحلــول العــام 2020 و5400 بحلــول العــام 2025. ويســتند هــذا الحســاب إىل افرت
ي شــمال لبنــان تعمــل بكامــل طاقتهــا، باعتبــار أن النفايــات البلديـّـة يتــم جمعهــا بنســبة 99 

أن مرافــق إدارة النفايــات �ف
مــداد للمنتجــات  ســتناد إىل بنيــة تحتيــة فّعالــة لسلســلة الإ ي المئــة عــى الأقــل، وأن جميــع خطــوط الفــرز تعمــل بالإ

�ف
عــادة التدويــر. القابلــة لإ

عــادة التدويــر )أكــرش مــن 1900  ي مجــال تّجــار المــواد القابلــة لإ
كــز أعــى عــدد مــن الوظائــف �ف ومــن المتوقــع أن يرت  

وظيفــة مــع حلــول العــام 2025(، يليهــا مجــال معالجــة الفــولذ )أكــرش مــن 750 مــع حلــول العــام 2025(. ويكشــف 
توزيــع الوظائــف بحســب نوعهــا عــن أن ربــع فــرص العمــل الجديــدة تقريًبــا )حــواىلي 475 وظيفــة( قــد تكــون وظائــف 
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ي شمال لبنان
الوظائف �ف

ي المئــة منهــا وظائــف دائمــة ذات مهــارات منخفضــة. ومــن المتوقــع أن 
ف أن 70 �ف ي حــ�ي

دائمــة ذات مهــارات عاليــة، �ف
ي المئــة( ، يليــه قطــاع 

ي قطــاع التجــارة )حــواىلي 30 �ف
كــز الوظائــف الدائمــة ذات المهــارات العاليــة بشــكل أســاسي �ف ترت

ي المئــة(.
الــورق )25 �ف

ــودة  ــف ذات ج ــق وظائ ة لخل ــري ــات كب ــان بإمكان ــا تتمتع ف إىل أنهم ــ�ي ــة المذكورت ي القيم
ــلىت ــل سلس ــري تحلي ويش  

ــات  ــري النفق ــالل تأث ــن خ ــا�ش م ــري مب ــكل غ ــئة بش ــل الناش ــرص العم ــن ف ــد م ــة إىل المزي ضاف ــان، بالإ ــل للبن أفض
ي 

ة نســبًيا مــن القتصــاد الــكّىي �ف . وتمثــل سالســل القيمــة هــذه حصــة صغــري ي القتصــاد المحــىي
المتصلــة بالأجــور �ف

شــمال لبنــان. لذلــك، فهــذا ليــس "حــاًل قاطًعــا" للتحــدي المتعلــق بفــرص العمــل. وعــالوًة عــى ذلــك، قــد يكــون 
هــا مــن التدخــالت عــرب سلســلة القيمــة مــن أجــل تحقيــق أثــر واضــح  ة وغري وري القيــام باســتثمارات كبــري مــن الــرف

ــا.  ــق فــرص العمــل وجودته عــى خل

االستنتاجات والتوصيات 

ة. واقتصــاد الشــمال هــو اقتصــاد  ي شــمال لبنــان كبــري
كمــا يظهــر هــذا التقريــر، فــإن تحديــات خلــق فــرص العمــل �ف

ة وطويلــة الأمــد تزيــد مــن تدهــور حالــة  إقليمــي، غــري رســمي، وذو مســتوى فقــر عــاٍل، يواجــه صدمــات خارجيــة كبــري
ــة  ــب حكوم ــن جان ــال م هم ــوي بالإ ــاس ق ــن إحس ــمال م ــة الش ي منطق

ــا�ف ــا تع ــتمر. كم ــىي المس ــن الداخ ــدام الأم انع
ي اقتصــاد 

ف تنافــ�ي واســع النطــاق �ف ي بالإصالحــات الرئيســية المطلوبــة لتوفــري أي تحســ�ي
مركزيــة لــم تتمكــن مــن المــصف

ــذا  ــد ه ــد تأك ــة. وق ــة المتخلف ــذه المنطق ــتهدف كاف له ــم مس ــم أي دع ــن تقدي ــن م ــم تتمك ــا ل ــا أنه ــة. كم المنطق
ي النتخابــات 

ي عانــت منهــا الأحــزاب السياســية الرئيســية �ف
الشــعور بالتهميــش خــالل النتكاســات غــري المتوقعــة الــىت

ي العــام 2016. 
ي طرابلــس �ف

ة �ف ــة الأخــري البلدي
ي جانــب 

ي ســن العمــل، يكمــن جوهــر المشــكلة �ف
ف �ف ي ســوق عمــل يوفــر وظيفــة واحــدة فقــط لــكل خمســة بالغــ�ي

�ف  
ف  ي ســن العمــل والمتعلم�ي

ف �ف ات الآلف مــن البالغــ�ي الطلــب - وهــو قطــاع خــاص ل يوّلــد فــرص عمــل منتجــة. فــإن عــرش
ــة  ــف منخفض ي وظائ

ــون �ف ــرون عالق ــاك آخ ــا. وهن ــة تماًم ــوى العامل ــارج الق ــل أو خ ــن العم ــون ع ــم عاطل ــبًيا ه نس
ٌة  ة والصغــرى – وهــي كثــري الجــودة. وتشــري الأدلــة المتاحــة إىل وجــود ســوق تهيمــن عليهــا الأعمــال التجاريــة الصغــري
ي القطــاع غــري الرســمي الــذي لــه قــدرة محــدودة عــى خلــق فــرص العمــل. وإىل جانــب محدوديــة إمكانــات النمــو 

جــًدا �ف
ي غيــاب 

ي المســتقبل �ف
ة والمتوســطة الحجــم، فــإن محاولــة خلــق فــرص العمــل �ف ف المشــاريع الصغــري الســائدة حالًيــا بــ�ي

ف مرافــق البحــث  م مــن خــالل تحســ�ي ة. غــري أنــه يمكــن إحــراز بعــض التقــدُّ ــدة بدرجــة كبــري اســتثمارات جديــدة مقيَّ
ف عــن العمــل ذوي المهــارات الأفضــل. ولكــن  عــن الوظائــف ومواءمــة مهــارات العمــل، ول ســيما بالنســبة إىل العاطلــ�ي

التحســن الكبــري ســيكون مســتعصًيا مــن دون بــذل المزيــد مــن الجهــود لســتقطاب اســتثمار عــى مســتوى الطلــب.
ــزال  ــق ل ت ــأن الطري ي الوقــت نفســه ب

ــه يقــّر �ف ــر الضــوء عــى مكامــن الفــرص المتاحــة. ولكن يســلط هــذا التقري  
ــد  ــذل هــذا الجه ــة. وينبغــي ب ــرش فعالّي اكات أك ــن الســوق إىل �ش ــب م ْ العــرض والطل ي َ ــىب ــن أجــل أخــذ جان ــة م طويل
قليمــي أن يتقــدم عــى المــدى القصــري والمتوســط  ف العتبــار مــا يمكــن تحقيقــه وأيــن يمكــن لالقتصــاد الإ بالإخــذ بعــ�ي
ي تُعتــرب 

ي البيئــات الهشــة الــىت
والطويــل. كمــا يســتلزم جــذب القطــاع الخــاص بطريقــة ابتكاريــة للمخاطــرة والســتثمار �ف

عــادًة أنهــا تتعــارض مــع الســتثمار الخــاص.
ــن  ي الشــمال. ســيلزم اتخــاذ سلســلة م

ــف �ف ــق بالوظائ " واحــد للتحــدي المتعل ــىي ــج تحوي ــاك "نه ــون هن ــن يك ل  
ة  الإجــراءات – ومعايرتهــا وفًقــا لمــا هــو ممكــن سياســًيا وأكــرش مــن ذلــك بقليــل - والمثابــرة عــى  تنفيذهــا عــى مــدى فــرت
ي تواجــه دخــول الأعمــال التجاريــة والنمــو وخلــق فــرص العمــل مشــاكَل 

ة الــىت َ العديــد مــن القيــود الكبــري طويلــة. تعتــرب
ف ينبغي أن  ي حــ�ي

ي لبنــان. فالحلــول معروفــة جيــًدا، ولكــن لــم يتــم تنفيذهــا لأي ســبب مــن الأســباب. و�ف
طويلــة الأمــد �ف

ي تعزيــز مثــل هــذه الإصالحــات، إل أن الحلــول المطروحــة للتحديــات القليميــة المتعلقــة 
تســتمر الجهــود المبذولــة �ف

. ي
بالوظائــف يجــب أل تســتند بــأي شــكل مــن الأشــكال إىل تلــك الإصالحــات الكلّيــة المنّفــذة عــى المســتوى الوطــىف

ًا  ف اتيجيات مختلفــة مــع مــرور الوقــت. ويســتتبع ذلــك عــى المــدى القريــب تركــري ســتكون هنــاك حاجــة إىل اســرت  
ة والمتوســطة الحجــم، مــع مراعــاة البيئــة الحاليــة للسياســات والبــىف الأساســية. أمــا  خاًصــا عــى المشــاريع الصغــري
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ملخص تنفيذي

ف عــى سالســل قيمــة  كــري عــى المــدى الطويــل، فيمكــن تعبئــة اســتثمارات خاصــة جديــدة مــن خــالل رفــع مســتوى الرت
، وذلــك عــرب إجــراء إصالحــات انتقائيــة خاصــة بقطاعــات معّينــة )ول تتســم بحساســية سياســية(  محتملــة بشــكل أكــرب
، يجــب معالجــة بعــض المســائل المحــددة المتعّلقــة بســوق العمــل  ف ي الحالتــ�ي َ

ي كلــىت
وتقديــم الدعــم لالســتثمارات. و�ف

والمهــارات، كمــا يجــب تحقيــق بعــض النتائــج.  

ي المناطــق المتخّلفــة والضعيفــة 
ــا نحــو خلــق فــرص عمــل �ف ي قدًم

الخطــوات المقبلــة – ســُبل المــ�ف
ي لبنــان 

�ف

ة والمتوسطة الحجم والأعمال الحّرة جدول الأعمال القص�ي الأجل: دعم المشاريع الصغ�ي  .1
ي السياســة العامــة. وتشــكل 

اوح مــن 3 إىل 5 ســنوات، ل يمكــن توقــع حــدوث أي تغيــري كبــري �ف ة تــرت ة قصــري بــدًءا بفــرت
ف التنفيــذ، بمــا  ــة حــري ــة التحتي ي البني

ــد للنمــو �ف ــة المتوقعــة قبــل دخــول أي اســتثمار جدي ــة المهل ة الزمني هــذه الفــرت
ــم  ي دع

ــات �ف ــتكمن التحدي ــة. وس ــكك الحديدي أ والس ــوا�ف ــة والم ــة الخاص ــس القتصادي ــة طرابل ــة منطق ــك تنمي ي ذل
�ف

ــا ينبغــي  ــه. كم ــدة في ــح منافــذ جدي ف أداء الســوق وفت ة والمتوســطة الحجــم مــن أجــل تحســ�ي المؤسســات الصغــري
ــن  ــان. وتهيم ــمال لبن ي ش

ــة �ف ــوى العامل ــن الق ــري م ــم الكث ــذي  يض ــمي ال ــري الرس ــاع غ ف القط ــري ك ــذا الرت ــمل ه أن يش
الأعمــال التجاريــة الصغــرى وغــري الرســمية والموجهــة محلًيــا عــى مشــهد العمالــة، ولكنهــا تفتقــر إىل الوســائل الالزمــة 
ة نســبًيا. وفيمــا يــىي بعــض الحلــول الممكنــة لتلبيــة احتياجــات خلــق  لســتيعاب حــىت القــوى العاملــة الناشــطة الصغــري

 : ي الأمــد القصــري
دمــاج �ف فــرص العمــل والإ

ي يمكــن أن تحّســن إمكانيــة الوصــول إىل المدخــالت الرئيســية الالزمــة 	 
توفــري أشــكال جديــدة مــن التمويــل الــىت

ي تعــزز خلــق فــرص العمــل وتســاعد 
ة والمتوســطة بالطــرق الــىت لبــدء وتوســيع المشــاريع الصغــرى والصغــري

قــراض؛ عــى التخفيــف مــن مخاطــر الإ
ة والمتوسطة و خدمات تنمية الأعمال التجارية / ريادة الأعمال؛	  دعم المشاريع الصغرى والصغري
ي يديرها الشباب والنساء.	 

وضع برامج هادفة لدعم إطالق الأعمال التجارية الىت

ي الدراســة الســتقصائية لســوق العمــل إىل أن الحصــول عــى التمويــل ودعــم الأجــور هــي مــن 
وأشــار المشــاركون �ف

ضفــاء الطابــع الرســمي  كات لإ ي توفــري الحوافــز للــرش
ي الحالــة المثــى �ف

ي تعزيــز أداء هــذا القطــاع، و�ف
أهــم العنــارص �ف

ي تطويــر مثــل هــذه المنتجــات والتخفيــف مــن انحرافــات الســوق،  
ف توفــري الحوافــز الالزمــة �ف عليهــا.  إن التوفيــق بــ�ي

ــا  ــب معه ــات تجل ــدة بالسياس ــة والمقّي ــديدة الهشاش ــق الش ي المناط
ــاؤها �ف ــم إنش ي يت

ــىت ــف ال ف إدراك أن الوظائ ــ�ي وب
ايــدة.  ف اً لمعالجــة المخاطــر الســتثمارية المرت ف ة، يتطلــب نهًجــا مبتكــراً متمــري عوامــل خارجيــة اجتماعيــة إضافيــة كبــري

جدول الأعمال الطويل الأجل: الوظائف المستدامة من خالل استثمارات سالسل القيمة   .2
ــات هشــة  ي بيئ

ي �ف
ــذ إصالحــات السياســات عــى المســتوى الوطــىف ــة إىل تنفي ــود الرامي ــق الجه ــا يتعــّذر تحقي ًا م ــري كث

ومنقســمة سياســًيا، حيــث أن المصالــح السياســية تؤثــر ســلًبا عليهــا. وقــد أدى هــذا المنظــور الــذي تبّنــاه كبــار واضعــي 
ف  كــري ي إعــداد هــذا التقريــر، إىل الرت

ي لبنــان وكافــة أصحــاب المصلحــة مــن القطــاع الخــاص الذيــن شــاركوا �ف
السياســات �ف

نتــاج  ي هــذا المنظــور أوًل عــى فكــرة أن اســتهداف القطاعــات الفرعيــة، إنطالًقــا مــن الإ
عــى سالســل القيمــة. إذ يبــىف

ــا أكــرش مرونــة وفرًصــا اســتثمارية يمكــن تحديــد أهدافهــا ويمكــن  وصــوًل حــىت الســوق النهائيــة، يوفــر ســياًقا إصالحًي
َ أقــل تهديــًدا  قياســها عــى نحــو أدّق. كمــا يســمح بمعرفــة الفائزيــن والخا�يــن بشــكل أفضــل. بعبــارة أخــرى، يعتــرب

ي الــذي يعرقــل جهــود التغيــري الأوســع نطاًقــا.
للجمــود الســياسي والمؤسســا�ت

كمــا أشــار تحليــل سالســل القيمــة إىل أنــه عــى الرغــم مــن عــدم كونهــا حــالّ ســحرياّ، إلّ أنهــا توفــر إمكانيــة خلــق   
ف أنشــطة مــا بعــد التنفيــذ ذات القيمــة المضافــة. ولــ�ي يتكّلــل ذلــك بالنجاح،  ط أن يتــم تحفــري ، �ش ف فــرص عمــل للبنانيــ�ي
ي المرافــق المرتبطــة بهــا، وتنميــة مهــارات 

ي الســوق بوضــوح، والســتثمارات الجديــدة �ف
ف تحديــد الفــرص المتاحــة �ف

ّ يتعــ�ي
ي البنيــة التحتيــة. كمــا أن ذلــك يســتدعي إيــالء المزيــد مــن الهتمــام 

القــوى العاملــة، وبعــض التحســينات الأساســية �ف
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ي شمال لبنان
الوظائف �ف

ي المنطقــة.
ي سالســل القيمــة والمجموعــات العاملــة �ف

اكات فعالــة وإقامــة شــبكات �ف بتأســيس �ش
وينبغــي اســتكمال التدخــالت الراميــة إىل دعــم تطويــر سالســل القيمــة التنافســية عــرب بــذل الجهــود مــن أجــل   
ي ذلــك رفــع مســتويات المهــارات 

ف احتياجــات القطــاع الخــاص. ويعــىف ف المعــروض مــن قــوى العمــل وبــ�ي التقريــب بــ�ي
ف العّمــال  ف المواءمــة بــ�ي وجعلهــا أكــرش صلــة بمتطلبــات القطــاع الخــاص المتطــورة. وكذلــك، يتطلــب هــذا الأمــر تحســ�ي
ف  ف تدفــق المعلومــات بــ�ي والوظائــف عــرب القيــام بتســجيل القــوى العاملــة وتصنيفهــا بصــورة أكــرش فعاليــة وتحســ�ي

المؤسســات العامــة للتوظيــف والتدريــب والقطــاع الخــاص. 
ــف المتعــدد المراحــل بالظــروف  ــر الوظائ ــج تطوي ــن برنام ح كجــزء م ــرت ــة المق ــة سالســل القيم ــج تنمي ــّر نه ويق  
ز  ي الشــمال. فمــن أجــل خلــق فــرص عمــل عــى نطــاق أوســع، تــرب

التمكينيــة الخاصــة الموجــودة عــى أرض الواقــع �ف
ي الشــمال كقاعــدة لخدمــة أســواق أوســع، 

ي الســتثمار �ف
الحاجــة إىل إيجــاد مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص يرغبــون �ف

ي 
ــرا�ف ــمال الجغ ــع الش ــادر موق ــذه المص ــمل ه ــمال. وتش ي الش

ــبية �ف ة النس ف ــري ــادر الم ــى مص ــاد ع ي العتم
ــىف ــا يع مّم

ــط بالمنطقــة بصفــة أعــّم، فضــاًل عــن سالســل القيمــة المحــددة )ول  ــاء طرابلــس الرب اتيجي حيــث يوفــر مين الســرت
ســيما الزراعيــة(. فــال تقتــر خدمــة أســواق واســعة النطــاق عــى التصديــر فحســب، بــل تشــمل أيًضــا خدمــة الأســواق 
وت( وإعــادة  ي ذلــك ببــري

ــادة الربــط )بمــا �ف ي وداخــل المنطقــة نفســها. وهــذا أيًضــا يتطلــب زي
ــد الوطــىف عــى الصعي

  . ي
ــي والوطــىف قليم ي القتصــاد الإ

ــزي �ف ــس المرك إرســاء دور طرابل

ي يحتّلها شمال لبنان
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ــل،  ــا بالفع ــاري تنفيذه ــة الج ــة التحتي ي البني
ــدة �ف ــتثمارات الجدي ــى الس ــاد ع ــكان العتم ــة بم ــن الأهمي ــيكون م س

ي المنطقــة. وهــذا يشــمل مواصلــة تطويــر مينــاء عميــق 
ومــن ثــم النظــر إىل الأصــول القتصاديــة الرئيســية الأخــرى �ف

ــر الخليجــي  ا يمكنــه أن يعــزز مــن القــدرة التنافســية للمنطقــة عــى المــدى الطويــل مــن حيــث ســوق التصدي نســبيًّ
اتيجي لطرابلــس  ي المســتقبل كمــا ُذكــر ســابًقا. وتشــمل الحلــول الراميــة إىل تعزيــز المركــز الســرت

وإعــادة إعمــار ســوريا �ف
: والشــمال مــا يــىي

ــدة 	  ــات رائ ــة حاوي ــس كمحط ــاء طرابل ــر مين ــل تطوي ــن أج ــارك( م ــك الجم ي ذل
ــا �ف ــتثمارات )بم ــة الس مواصل

ــاء  ــر المين ــب تطوي ــف جوان ي مختل
ــكان، �ف م ــدر الإ ــي، وتوســيع نطــاق الســتثمار الخــاص، ق للشــحن الأقليم

ــغيله؛ وتش
ي لبنــان، 	 

ف طرابلــس ومختلــف المناطــق �ف ف الربــط بــ�ي ي البــىف التحتيــة للنقــل مــن أجــل تحســ�ي
الســتثمارات �ف

ي الشــمال؛
ف طرابلــس والمناطــق الرئيســية �ف وكذلــك بــ�ي

ي البــىف التحتيــة الصناعيــة، مثــل المناطــق القتصاديــة الخاصــة والمجّمعــات الصناعيــة، مــن 	 
الســتثمارات �ف

؛  أجــل تقديــم الدعــم إىل قطــاع صناعــي تنافــ�ي
ــة" 	  ــة المعيش ف "نوعي ــ�ي ــز تحس ــل تعزي ــن أج ــة م ــدرات البلديّ ــة والق ي ــة الحرف ــىف التحتي ي الب

ــتثمارات �ف الس
ــس؛ ــكان طرابل لس

ي مرحلة ما بعد الراع.	 
ف طرابلس من دعم إعادة إعمار سوريا �ف الستثمارات من أجل تمك�ي

ي مرحلــة مــا، ستشــهد تنميــة سالســل القيمــة وتطويــر البنيــة التحتيــة المســتهدفة المرتبطــة بهــا عائــدات متناقصــة، 
و�ف

نشــاء وتوســيع  ســواء مــن حيــث الســتثمار الخــاص أو فــرص العمــل. إذ ســيتطلب اجتــذاب المزيــد مــن الســتثمارات لإ
ة طويلــة  ي نهايــة المطــاف، معالجــة معوقــات كبــري

ي طرابلــس والشــمال، �ف
الأعمــال التجاريــة الموّجهــة نحــو الخــارج �ف

، فــإن التشــغيل التنافــ�ي مــن  ي المنــاخ الســتثماري، ومــن بينهــا  مســائل الحوكمــة، وأهمهــا الكهربــاء. وبالتــاىلي
الأمــد �ف

ي 
ي تحــاول التنافــس �ف

ــىت كات ال ــكاد يكــون مســتحياًل، ول ســيما بالنســبة إىل الــرش ــاخ اســتثماري قــوي وداعــم ي دون من
أســواق التصديــر.
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