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  معالي الوزير المفوض حمدي احمد مدير ادارة الحماية االجتماعية 

 حضرة االستاذ محمد كشو 

 رئيس االتحاد العم الي العام في لبنان حضرة االستاذ غسان غصن 

 الحضور الكريم 

 

 

يسعدني المشاركة في هذه الدورة التدريبية بعنوان "المفاوضة الجماعية " كونها الوسيلة التي 

 اثبت فعاليتها في اقامة عالقات جادة وحقيقية بين اطراف االنتاج الثالث. 

وال بد لي من التنويه بالدور الذي تلعبه منظمة العمل العربية في هذا المجال، فبأسمي وبأسم 

 جمعية الصناعيين اللبنانيين كل الشكر والتقدير للمنظمة والقيمين عليها. 

 

 السيدات والسادة،

موضوع "المفاوضة  العملصحاب االدولية ال منظمةاللقد قاربت منظمة العمل الدولية و

اعية" منذ سنوات، ووضعت اطر ومعايير واهداف لهذا العمل ، حيث شددت على ان الجم

هدف المفاوضة الجماعية هو "الحرص على ان يساهم اداء العمل في تحقيق العمليات 

 ة المستدامة والمستقرة بشكل سليم".االقتصادية المنتج

 ومفهومها ما يلي:" اوجاء في تعريفه

 الَجماعّية المفاوضة

 

 وقد تم تقسيم عملية المفاوضة الجماعية الى مراحل عدة: 

 التفاوض -
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 االتفاق الخطي  -

 التطبيق  -

 المراقبة  -

   اعادة التفاوض  -

 

البعد :التشدد ، تمثلة بعلى معوقات نجاح المفاوضة الجماعية المدراستها واضاءت في 

 الالعملي وسوء الفهم. 

 

المفاوضة "انطالقًا من هذا االيجاز يهمنا ابراز قناعة جمعية الصناعيين اللبنانيين في موضوع 

  فنقول:  "الجماعية

ايمانًا منا بان االقتصاد الناجح يؤمن  ،الشراكة بين كل مكونات المجتمعيقتضي ترسيخ 

عمل، وانطالقًا من هذا المبدأ، نؤكد على اهمية االستدامة ويخفض البطالة ويساهم بخلق فرص 

 وفعالية الشراكة بين افرقاء االنتاج.

 

 االقتصادي هو استقرار لمؤسساتناهي نظرة الشريك، فاستقرارهم ان نظرتنا الى عمالنا 

مان لمؤسساتنا ومصانعنا، ونجاحهم وتطورهم هو نجاح اعي هو أمانهم االجتموأ ، ومصانعنا

 نعنا.لمؤسساتنا ومصا

 اجتماعات رسمية ومؤتمرات وندوات.    خالل عدة   في مواقف  القناعة  لقد اكدنا هذه
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 السيدات والسادة 

بوضع رؤية اجتماعية واقتصادية تتم مناقشتها بين االفرقاء  مرتبطان نجاح الحوار االجتماعي 

 نجاح. التفاهم والفنصل الى ، ضع هذه الرؤية المعنيين ما يجعل الجميع مشاركون في و

 

لقد طرحنا في مناسبات عدة رؤية انقاذية اقتصادية شاملة اخذت باالعتبار واقعنا االقتصادي 

واعلنا استعدادنا لدرسها ومناقشتها مع شركائنا في االنتاج واغتنم هذه  ،واالجتماعي والمعيشي

 .لمناقشتها المناسبة لنجدد دعوتنا 

 

 جاء فيها االتي:وقد 

 رؤية انقاذية شاملة

17/6/2015 
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 مقدمة 

 يعاني االقتصاد اللبناني من مرحلة صعوبات ، وانخفاض خطير في النمو .

في جو من االستقرار النسبي ، اخذ االقتصاد  2009% عام 9فبعد ان حقق نسب نمو تخّطت 

، وقد عزا  2014% عام 1,5يأخذ منحًا سلبيٌا في السنوات االخيرة ، حيث لم يتجاوز النمو 

 كثيرون اسباب الترّدي الى االوضاع المأساوية في الدول المجاورة وخاصة في سوريا.

 ضاع كما نرى  اخذة في التدهور وتتسع في المكان وتمتد في الزمان .ويبدو ان هذه االو

لذلك علينا كلبنانيين اتخاذ قرار لمجابهة هذه التحديات عوض ربط اوضاعنا السياسية 

واالقتصادية بما يجري في المنطقة .متّكلين على الطاقات اللبنانية المتوافرة في لبنان وفي 

 االنتشار اللبناني .

اخرى ، نلمس تكاثر المطالب االجتماعية على كافة االصعدة ، ومنها سلسلة الرتب من جهة 

 والرواتب ، اضافة الى اقتراحات بفرض ضرائب جديدة .

وانطالقًا من قناعاتنا التي ترى ان المعالجات المجتزاة ال تأتي بالحلول الناجعة ،فأننا  ندعو  

خلق حالة لبنانية جديدة ، تراهن على كافة الطاقات الجميع الى التكاتف وأخذ االمور بأيدينا ، و

 اللبنانية .

 

 إطالق رؤية انقاذية متكاملة

 اقتصادية شاملة  تتمحور حول النقاط الست التالية : –ضمن منظومة اجتماعية 
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تشمل كافة القطاعات من دون استثناء، لتأمين النمو حزمة تحفيزات جديدة لالقتصاد،  -1

 عمل للبنانيين وخلق فرص جديدة : والمحافظة على فرص

 لمدة سنة لتحفيز االستهالك الوطنيللسلع المعّمرة الضريبة على القيمة المضافة تخفيض  -

لمعالجة حاالت  وضع  رسوم تكافؤية على السلع المستوردة  التي يصنع مثيال لها في لبنان -

 االغراق.

 لتحفيز الحركة العقارية. الدخل المحدودالغاء رسوم التسجيل العقارية لمدة سنة الصحاب  -

 اقرار حلول لموضوع المصانع التي تستعمل الطاقة المكثفة -

ضخ سيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر آلية تعتمد باالتفاق مع المصارف اللبنانية  -

 ومصرف لبنان 

، بهدف زيادة معالجة االكالف االضافية  للنقل التي تتعرض لها الصادرات الصناعية   -

 التصدير بسرعة، 

 واالفادة من الطاقات المتاحة حاليًا. 

االفادة من االنتشار اللبناني عبر عقد مؤتمرات متخصصة ألهل االختصاص اللبناني  -

 المنتشرين حول العالم على مدار السنة 

ج اقرار خطة اصالح وتفعيل االدارة ،على مراحل، وضمن فترة زمنية محددة عبر برنام-2

 . اعادة تموضع الموظفين وتحويل الفائض الى االدارات المحلية

 

 تحصين الوضع االجتماعي في القطاعين العام والخاص عبر:  -3

 سلسلة رواتب  مدروسة ومقسطة. اقرار   -  

 القطاع الخاص: تصحيح االجور للحد االدنى حسب مؤشر الغالء الرسمي .  - 

 معالجة ضمان الشيخوخة  -   

 ة سن 64الطبابة بعد  -  
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 اعتماد مبدأ "لبننة العمالة اللبنانية" ضمن برنامج زمني محدد  -  

تحصين االستقرار الداخلي االمني واالجتماعي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمطالبة  -4

ببرنامج مساعدات دولي اسوة بالمساعدات التي نتلقاها لتعزيز الوضع االمني ، بغية تخفيف 

 اء النازحين السورييناعب

 

  PPP اتخاذ التدابير الالزمة ألطالق الشراكة بين القطاعين العام والخاص -5

 

 .رؤية واضحة ألستثمار النفط والغاز، ووضع روزنامة لألفادة من القدرات اطالق -6

ان ثروة لبنان المتمثلة بطاقاته النفطية الموعودة ،هي مشروع ثورة اقتصادية بكل ما 

من معنى ، وتحمل في طياتها انعكاسات واضحة وجلية على مستويات عديدة ،  للكلمة

تتمثل بنهضة أقتصادية جبارة، تتيح تطوير البنى التحتية والبنى االرتكازية والخدمات ، 

وتشمل كافة القطاعات ومنها القطاع الصناعي ، ان الثروة النفطية في لبنان ستؤمن 

بكافة قطاعاتها ، وستحيي الصناعات القائمة ،السيما للصناعة اللبنانية  قفزة نوعية 

الصناعات التي تستعمل الطاقة المكثفة في انتاجها والتي تصارع للبقاء واالستمرار.) 

 ورقة عمل مرفقة ربطًا(.

 

 –تشكيل مجموعة عمل وزارية اقتصادية لذلك نرى ، ضرورة لبننة االقتصاد اللبناني  عبر  

.، ضمن هيئة طوارىء المعنيين ،برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء اجتماعية ، تضم الوزراء

اقتصادية وبرنامج عمل متكامل يعتمد على تحفيز االقتصاد الوطني واقرار برامج اقتصادية 

% من الناتج المحّلي وتفّعل 3تحفيزية على غرار ما قامت به الواليات المتحدة بمبالغ تشّكل 

" مع قدرات االنتشار اللبناني حول العالم وهذه االجراءات االقتصاد الوطني عبر ربطه ايضا



8 
 

تطال جميع القطاعات وممكن ادخال سلسلة الرواتب من ضمن هذه المعالجة بعد أن يتم اقرار 

 خطة اصالحية ترشيدية للقطاع العام .

 

 

 الحضور الكريم ،

وارتفاع معدالت البطالة في هذه الظروف الصعبة واالزمات المتراكمة التي يمر بها وطننا، 

جهود جبارة للتخفيف د الهجرة لتأمين سبل العيش، بذل معالي وزير العمل بين الشباب وازديا

 على : الة والحد من الهجرة القاتلة، وهو لذلك عملمن البط

 

  Portalانشاء موقع الكتروني  Netways" وشركة  MicroSoftشركة " تكليف  – 1

لتبادل المعلومات ، سيما موقع المؤسسة الوطنية لالستخدام ال  ، متصل بمواقع مختلفة

على  ، حول طلبات العمل المطلوبة والوظائف المعروضة لعدة اختصاصات ومستويات

جمعية الصناعيين اللبنانيين وغيرها من المواقع التي  بموقع  ربط هذا الموقع ان يتم 

، كما ها سوق العمل في لبنانللمساهمة بخلق وظائف جديدة يحتاج ،تهتم بهذه الخدمة

 On Lineادخال برامج تعليم وتدريب على االنترنت "سيتضمن الموقع االلكتروني 

Learning  لعدة مواد يمكن ان يحتاجها عمال المصانع منها ما هو علمي وثقافي "

 ومنها ما هو فني وتقني وتدريبي. 

 

التحاد االوروبي واشراف اطالق مشروع "تعزيز الحوار االجتماعي" بتمويل من ا -2 -

لقاء مع المؤسسة المشرفة حضرة رئيس الجمعية وامينها عقد وقد تم  GOPAمؤسسة 

 العام لمناقشة المشروع من كافة جوانبه. 
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رهن عن قناعة راسخة الذي ب ، وتقدير لمعالي وزير العمل ال بد من توجيه تحية ،ذاك اذ

اليد اضافة الى حرصه على لبننة ، موضوعي البطالة والهجرة بضرورة معالجة   وتنفيذية

 قًا.لتي اعدت من قبل الجمعية والتي سنوردها الحورقة العمل ا العاملة الصناعية لدى مناقشته

 

 

برز دور  ،واثباتًا لروحية التعاون الخالق والتنسيق الدائماما عن العالقة مع الشريك االخر، 

االقتصادي واالجتماعي والمعيشي، فقارب  شريك مسؤول متفهم للواقعاالتحاد العمالي العام ك

واذ نؤكد اننا واياه في  الملفات االقتصادية واالجتماعية والمعيشية  بموضوعية وواقعية ، 

خندق واحد لما فيه مصلحة العمال واصحاب العمل، نوجه تحية ود للمسؤولين في هذا االتحاد 

ة وبعد نظر وحرص شديد على بناء اوسع قاعدة من التفاهم لما يتمتعون به من رؤية صائب

 والتعاون. 

 

ال بد من االشارة الى ورشة العمل التي عقدت في بيروت وبتنظيم من وفي هذا السياق ، 

ارضية الحماية االجتماعية " وشارك فيها وبعنوان "   2014منظمة العمل العربية اواخر عام 

وافرقاء اخرون، حيث تضمنت عدة محاور  اللبنانيين  الصناعييناالتحاد العمالي العام وجمعية 

 ومنها محور "الحوار االجتماعي ودوره في انشاء منظومات شاملة للحماية االجتماعية". 

 

الى ذلك تشارك جمعية الصناعيين اللبنانيين واالتحاد العمالي العام في لجنة الحوار المستدام 

لتفعيل الحوار في شأن مختلف الشؤون والقضايا  2012م بين اطراف االنتاج التي شكلت عا

 االجتماعية، االقتصادية الصحية. 

لذلك نتمنى على االتحاد العمالي العام  تفعيل وتكثيف الحوار المباشر، نظرًا لوجود مواضيع 

 يمكن حلها ثنائيًا وبمعزل عن تدخل الدولة .
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 الحضور الكريم 

 

 صناعية طرحت الجمعية ورقة عمل متكاملة تضمنت ما يلي:ة العمالة النبالعودة الى لبن
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 اطار ضمنفرص عمل لجميع اللبنانيين و ذات قيمة مضافة خلق وظائف: االهداف 

 .زمني محدد

 

 

 الوسائل :

 

 زيادة حوافز الشركات والمؤسسات للتوظيف من خالل : -1

العمالة المؤقتة والموسمية وفقًا للمطالعة  القانونية المقترحة  اصدار قرار بخصوص  -

 الصادرة عن وزارة العمل .

، ومراجعة 8691 -

 بعض بنوده التنفيذية .

 مراجعة قانون العمل كي يكون اكثر مرونة . -

 

 العمال ومهارات متطلبات العمل  عبر:معالجة موضوع عدم كفاءة مستوى  -2

 تكييف وتطوير المهارات المطلوبة للعمل من خالل تعليم مهني وتقني متخصص. -

 

السماح للمؤسسات بأستخدام عمال وأهل اختصاص اجانب مهرة  للقيام بأعمال -

بتنفيذ  برامج ألعداد العمال اللبنانيين ألكسابهم المعارف والمهارات البدء 

 المطلوبة.تمهيدًا لالستغناء عن العمالة االجنبية .

 

ضمن السماح بأستقطاب عمال اجانب للقيام -

 اجراءات صارمة.

 

ن  ، ضمن الية السماح بأستقطاب اصحاب اختصاص ، غير متوافرين في لبنا -

 محددة وصارمة .

 

 السماح بأستقطاب عمال اجانب العمال مختلفة اليرغب اللبنانيون القيام بها . -
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شهرًا لبعض المؤسسات التي لديها عمال سوريون  18منح مهلة تتراوح بين وسنة  -

يعملون لديها منذ فترة طويلة  لتسوية اوضاع هؤالء، وبعدها يصار الى تطبيق 

 شكل الصارم.بالالقانون

 

معالجة نظرة المجتمع للتعليم المهني والتقني وتغيير ثقافة المجتمع اللبناني في هذا   -3

الشأن والعمل على اطالق حملة اعالمية واعالنية تبرز  اهمية وفوائد التعليم المهني 

والتقني ،على الصعيد الفردي والصعيد الوطني ، وتساهم في  تعديل ثقافة المجتمع 

لى هذا التعليم ، مع اعطاء امثلة عن الدول الصناعية كسويسرا والمانيا ونظرته ا

 وفرنسا.مع امكانية ادراج برامج تقنية في الجامعات .

 

4-   

 

 

 

5 

 

 

تعديل الية احتساب اليد العاملة االجنبية ، بحيث يعتمد ربط نسبة استخدام العمال  6

االجانب بقيمة االجور المدفوعة ، بداًل من االعتماد على عدد العاملين .

 

7 

 

8 

4555 
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ورقة عمل جمعية الصناعيين اللبنانيين   

 التعليم المهني والتقني 

2015/3/6 

 وقائع 

 

االقتصاد اللبناني، مرتبط بتعزيز التعليم المهني والتقني، لالفادة من كافة ان تطور ونمو  -1

 الطاقات البشرية وخلق فرص عمل واعدة للشباب اللبناني .

هناك فئة اليستهان بها من الطالب  غير قادرة على اكمال الدراسات الجامعية ألسباب  -2

 شتى  . 

، في الدول ذات االقتصاديات الناجحة ان نسبة الشباب التي ترتاد الجامعات االكاديمية -3

 % في المانيا .15% في سويسرا و12تبلغ فقط 

نسبة العمالة الصناعية من خريجي المعاهد التقنية والفنية متواضعة ، بل متدنية ، ما  -4

يدعو الى ضرورة تعاون خالق بين الصناعة اللبنانية والمعاهد الفنية والتقنية لتوفير 

 الصناعي من الكوادر البشرية الفنية المؤهلة.احتياجات القطاع 

 اقتراحات 

 يقتضي وضع منظومة عمل شاملة بغية : 

 ابراز قيمة اضافية للعمل ، من خالل التأهيل المهني والتقني. - أ
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في سبيل تطوير قدرات ومهارات العمالة الصناعية ، بات ضروريًا مراجعة   - ب

امج  في التعليم المهني والتقني ، وتكثيف مجاالت ونوعية التدريب والمناهج والبر

بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات مع االحتياجات الحقيقية للشركات 

 الصناعية في مختلف االختصاصات .

 التركيز على االختصاصات التالية : - ج

 الهندسة االلكترونية ،الكهرباء الصناعية وصيانة االالت الصناعية .

 تقنية الطباعة و فن الخياطة. 

 رة االلكترونيات الحديثةادا

 تقنية صناعة المفروشات والخشب 

 تقنية صناعة القوالب على انواعها    

اعداد برامج  ألعادة تأهيل جيل من العاملين في القطاعات الصناعية ، الذين     -د      

حرمتهم الحرب واالوضاع السيئة من اكمال دراستهم المهنية ، ويعملون حاليًا بمهارات دون 

 المستوى الذي يتناسب مع طموحاتهم ورغباتهم .

تأهيل وتطوير مهارات التقنيين المواكبين للصناعة اللبنانية في كافة قطاعاتها ، ومن  -هاءو

 الخشب ، الحديد وااكهرباء ... –ضمنها البناء 

 درس امكانية  وضع برامج واختصاصات  مهنية وتقنية في الجامعات . -ز

ومناهج  تتعلق بالقطاع المصرفي انطالقًا من البكالوريا الفنية حتى مستوى اضافة برامج -ح

 الدكتوراه.

العمل على اطالق حملة اعالمية واعالنية تبرز  اهمية وفوائد التعليم المهني والتقني  -ط 

،على الصعيد الفردي والصعيد الوطني ، وتساهم في  تعديل ثقافة المجتمع ونظرته الى هذا 

 التعليم ، مع اعطاء امثلة عن الدول الصناعية .  
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ياهنا ، بوضع مناهج جديدة تتعلق التحضير لمواكبة استخراج النفط والغاز من م-ك

 بأختصاصات النفط والغاز .  

 

 

 السيدات والسادة 

، من جهة، الى تعزيز االصالح في لبنان  انشاء المجلس االقتصادي واالجتماعيهدف  

الديموقراطي في مؤسسات الدولة والمجتمع، من خالل المشاركة الواسعة العضائه في الحوار 

ومن جهة أخرى، المساهمة في رسم السياسات االقتصادية  االقتصادي االجتماعي ،

.واإلجتماعية للحكومات  

. لقد طالبت جمعية الصناعيين اال اننا ،لالسف، نرى تهميش لدور هذا المجلس بل الغاء لدوره 

التي تشارك فيه مع  االقتصادي واالجتماعي ، وما زالت تطالب بأحياء وتفعيل عمل المجلس

العام وافرقاء اخرون ، اذ ان هذا المجلس ، هو االطار الصحيح والسليم االتحاد العمالي 

والمفيد للمناقشة والحوار، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا واالقتصاد الوطني وكافة افرقاء 

 االنتاج ، وهو الحاضن االساسي والرسمي والفعلي ل "المفاوضة الجماعية" .

 

 

 الحضور الكريم 

من خالل ورقة العمل هذه ، ختامًا يقتضي توضيح مقاربتنا لموضوع "المفاوضة الجماعية" 

معنى اننا حاولنا االضاءة بشمولية على قد عالجنا الموضوع من منطلق جماعي ال فردي ، بف

موضوع المفاوضة ولم تكن مقاربة بين صاحب مصنع وعماله ، بل كانت بين اصحاب العمل 
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الكثر تمثياًل في لبنان  اي جمعية الصناعيين اللبنانيين ، وبين عمال لبنان الممثلين بالجهة ا

 الممثلين باالتحاد العمالي العام .

 

 في العادة الرابعة ذكر والذي " العادات السبع"اخيرًا البد لي من ذكر ستيفن كوفي في كتابه 

المنفعة المتبادلة للحلول تصرف يقوم على  اي المنفعة المتبادلة وهو   "الربح للجميع" مبدأ 

 .المنشودة

 

 وشكرًا .
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