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 وقائع حلقة نقاش

 تحت عنوان:  

 معالجة مسألة البطالة في لبنان من منظور بنيوي

 

مكتبته حلقة في قاعة  ،2018تموز  4بتاريخ  للدراسات والتوثيق عقد المركز االستشاري

عرض فيها الخبير  "مسألة البطالة في لبنان من منظور بنيوي"معالجة نقاش تحت عنوان: 

واقع البطالة وآليات اشتغال سوق العمل في لبنان، بحضور  د. نجيب عيسى  اإلقتصادي

د. عبد الحليم فضل ز والمهتمين. افتتح الحلقة رئيس المرك نخبة من الخبراء االقتصاديين

نجيب من مقارية اليجاد حلول عليه ورقة د. على ما انطوت اومثني   بالحضور، اُمرحب   اهلل

وضع الف يوصتنجيب الحديث باستهّل د.  لكذ بعد .لمشكلة البطالة البنيوية في لبنان

بآخر االحصائيات الصادرة عن المؤسسات الحكومية  ان  يعالحالي للبطالة في لبنان مست

الالزمة للبنان من أجل خفض جية التشغيل يستراتال األربعة مرتكزاتال ثّم عرضوالدولية . 

اقتصاد  : تعزيزالمرتكزات هي وهذه .معدل البطالة ورفع من مستوى رفاهية المجتمع

ها المؤسسات التكنولوجية ، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة منالمعرفة

 ، تطوير سياسات سوق العمل. الناشئة، إصالح سياسات االقتصاد الكلي
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 مداخالت المشاركين حول النقاط اآلتية:  وقد تمحورت

ال  وهي التيدور الدولة الرئيسي في عملية ايجاد الحلول لمشاكل البطالة في لبنان  -

ي في البلد وتخفيض النمو االقتصاد دراسة سبلجل أتدفع الستشاريين دوليين من  فكتن

 مستوى البطالة.

المبني على دعم قادة الرأسمالية ربط أزمة البطالة في لبنان بمشكلة النظام السياسي  -

 . على حساب االقتصاد والبيئة (المصارف)في البلد 

 .ورسم السياسات بناء  لهذا الدورضرورة تحديد دور لبنان االقتصادي في المنطقة  -

، المتخصصةبنوك غياب ال ،اللبنانية، االحتكارات، ضيق السوق غياب االحصاءات الدقيقة -

  . وتدهور القطاع الزراعي

ما بينهم وفقدان الرؤية االقتصادية  زاب فيالتدخالت السياسية والمحسوبيات وتناحر االح-

 االجتماعية 

جل تمكين صّناع أوذلك من  يةقتصادطة اإلاألنش عداد قاعدة بيانات احصائية عن كلإ -

  .والمساءلةالقرار من المحاسبة 

قييد قدرة السياسة النقدية عبر تحقيق توازن ما بين دورها ودور السياسة المالية ت -

 .مالية حقيقية القائمة على يناء اسواق

  .دعم الطاقات البديلةو نماء المتوازنوتحقيق اإلدارية الالمركزية اإل -


