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مقدمة:أوال 

• .أبعاد مختلفةعدة مراحل و  ذات من العمل تتكون أن سيسات سوق 

• ؤثر أن  فرص العمل تتأثر يالسياسات أألقتصادية الكلية و خاصة السياسات المالية و النقدية و سياسات أألستثمار التي ت: أوال
.لحد كبير في النمو األقتصادي و خلق فرص عمل

• ي ففرص عمل لفئات معينة تتعلق بخلق سياسات أسواق العمل  النشطة التي  يتكون الشق ألثاني من  : نياثا
.التي تدخل سوق العمل للمرة أألولى سوق العمل و في مناطق محددة،  أو للفئات 

.، و قد أصبح إختصاص محدد و ذات إجتهادات عديدة (ALMP)

• .العملالتي تقدمه الدولة و التي تتوجه نحو تنظيم سوق الضمانات أألجتماعية سياسة سوق العمل الى الخدمات و تتطرق : ثالثا

.و البد من التكامل بين هذه السياسات

• ALMPسأتكلم اليوم عن الشق الثاني
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ما يلي  وصف لبرامج حققت نجاحات في دول في عطي أ: ثانيا
لسياست سوق العمل النشطةأسياأألقتصادية لغرب أللجنة

دولفمنها ختلفة ممنطقة غرب آسيا تتمييز بإقتصادات أن 

(الدول النفطية) للعمالة ة دمستور

، لذا فال بد من (دول البحر المتوسط) للعمالة أو مصدرة و مستوردةمصدرة أخرى ول دو 
.سيسات العمل النشطةويرتطأعتبار هذه الفروقات في 
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خدمات التوظيف المقدمة من قبل  القطاع العام. 1

إن الهدف أألساسي من هذه الخدمات هو توفير تدفق المعلومات عن أسواق العمل بين 
لتحقيق تطابق بين الباحث عن العمل والتوظيفالعمل و الشركات التي تبحث عن طالبي 

و بهذا تقلص فترات البحث عن العمل و الحاجة الى استعمال.  المؤسسات الطالبة لليد العاملة
. التمويل من صناديق تمويل البطالة

و من الضروري أن . قد تقدم خدمات التوجيه من قبل وزارة العمل أم ألمؤسسات الخاصةو 
ع التوجيه المحلية يتوفر لها معرفة أوسلكون أن  مؤسسات أالمكزية في تقديم الخدمات تبع ت

.في أألسواق المحلية
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الخاصدعم التوظيف في القطاع -2

من العاملة زيادة في الطلب على اليد قتحقيالى في القطاع الخاص التوظيفيهدف دعم 
.للشركات الموظفةخالل تقليص كلفتها 

و يشمل الدعم عدة فئات و منها دعم التوظيف مباشرة، دعم الوظائف المؤقتة، و الوظائف 
الدائمة ز و قد تستعمل لمنع خسارة الوظائف خالل الركود أألقتصادي  ، و لخلق وظائف  في 

مل و قد يستخدم الدعم مباشرة في الدفع لرب الع. نموهأألقتصاد مرحلية ريثما يسترجع فترة 
.او العامل 
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برامج التدريب    -3

البطالة و تحسين امكانيات واجه تالتي الى تقوية أنتاجية القوة الماملة تهدف هذه البرامج 
.توظيفها

• . العملو تتكون هذه البرامج من التدريب و إعادة التدريب، كما و تشمل التدريب في موقع 
.الهدف هو ايضا تحسين القدرة التنافسية لألقتصاد البلدو 
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مشاريع القطاع العام في البنية التحتية خاصة-4

• و خاصة عندما يمر . تحقق هذه البرامج عدة أهداف ، و منها خاق وظائف  و تخفيف الفقر
بتم و . و تخطي أألزمات هي أألهداف الرئيسية لهذه البرامجأقتصادية، أألقتصاد في أزمات 

.المشاريع ذات الكثافة العمالية، و تخدم أيضا في بناء البنية التحتيةإختيار عادة 
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دعم المؤسسات المايكرو و الصغيرة و المتوسط--5

و يمكن . دعم المؤسسات الصغيرة يسهل و يعطي فرص للتوظيف في القطاع الخاصان -
كما قد يقدم لها خدمات فنية، و مساعدات . تمويلها من قروض ميسرة و  تسهيالت اخرى

.و من المكن الحصول على دعم من الدول أو المؤسسات المانحة. ضريبية

العمل النشطة و هذه أمثلة سوق سياساتأن معظم الدول المتقدمة تقدم دعومات من خالل 
.على ذلك
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Public expenditure on activation policies in 2015
Public expenditure as a percentage of GDP

• Country                                     % of GDP

Denmark                                     2.06

Sweden                                        1.27

France                                         1.o1

Finland                                        1.0

Hungary                                      0.9

Netherlands                             0.8

Austria                                        0.7   
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Cont…..

• Belgium                        0.7

• Germany                        0.6

• Spain                              0.6

• Switzerland                   0.6

• Ireland                           0.6

• Norway                          0.5

• United States                 0.1

• Korea                             0.36
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التحديات التي تواجه السياست النشطة (ALMP) :ثالثا

فهل . خيارات عديدة و منها الفئة المستهدفةيواجه المسؤؤلون: الشرائح المستهدفةتحديد -
. إقتصاديةنشاطات و في أية الحضرية أم الريفية المناطق تكون في 

الخاصمع خدمات القطاع التنسيق -

السياسات النشطةدمج -

العمل النشطة السياسات األجتماعية و أألقتصادية مع سياسة دمج -

نطاق تقييم أثر السياساتتوسيع -
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سياسات سوق العمل النشطة للحكومة اللبنانية:  رابعا

ات النشطة  و قد حققت نجاحسوق العمل سياساتلقد قامت الحكومة اللبنانية بتبني  بعض 
.  متفاوتة

:هيمححدة  و عديدة و سياسات تبني بدالمجهوو تكون هذا 

New Entrants to Work   Program العملالحديثة في سوق العمالة دعم  1-

يستهدف   المؤسسة الوطنية لألستخدام و  NEO بأدارة 

. العملفرص العمل لحديثي الدخول على سوق تحسين -2

.أحيانالألجوريتكون من التدريب ، المساعدة في البحث عن العمل،  و تقديم دعم  و 
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....تابع 

:ألستخدام إستهدفت لكما أن ألمؤسسة الوطنية 

و أرباب العملليرنامج للوساطة بين إتحاد العما-3

يم  الطلب على الطاقة العاملة يإجراء دراسات لسوق العمل و تق-4

دعم برامج تدريبية  -5

إنشاء معايير لتقييم المؤهالت-6

مركز للتدريب58و تقدم وزارة الشؤون أألجتماعية  برماج تدريب قصيرة في -7
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تابع

الدعم الغير مالي-8

و  غيرها Berytech,  و يقدم الدعم الغير مالي للمؤسسات الحديثة من خالل المؤسسات
التالية  

• دعم ريادة أألعمال-9

• المناطة بتقديم  القروض الميسرة للشركات الصفيرة تلعب دورا هاما كفاالت كما أن -10
.في تأمين التمويل

كذلك أعتمدت وزارة العمل برنامج لدعم الفئات الشابة الداخلة لسوق العمل من خالل  -11
حوافذ التغطية أألجتماعية و تقدم خدمات في التدريب و البحث عن وضائف
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تابع

و قدم   مصرف لبنان  عدة برامج تمويلية للمؤسسات الصفيرة و المتوسطة من خالل -12
المصارف و لكنها لم تكن ذات طبيعة استمرارية

قد تصنف كسياسة سوق العمل النشطة كونها تشمل مشاريع عدة للبنية سيدركما أن -13
و. التحتية و قد تستقطب أعداد كبيرة من الطاقة العمالية ذات الكفائات المتوسطة المستوى

.يُعول على سيدر ليكون المنقض لوضع البطالة الفاحشة
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:في لبنان ` تقيم سياسات سوق العمل النشطة:  خامسا

لطلب لم يعط التدريب أألولوية لو ام تكن كافية لتلبية حاجة سوق العمل و يشير التقييم لهذه المشاريع بأنها 
.على اليد العاملة

.م يكن كافلما ان التمويل للمؤسسة الوطنية لألستخدام ك

و كذلك تقديم األستشارات و دراسة أألسواق لم تف بالغرض المطلوب

ولكن ما تحقق في الوضع السائد هو إنجاز جيد و يستحق التقدير

و نهاية، إذا لم تنجح السياسات في توفير وظائف في السوق المحلي فال 
بد للعمالة أن تتجه نحو أسواق العمل في الخارج 
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