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 تقرير المؤتمر  
 

 اإلطار:

 بضطراستثمارات بفعل اإلالركود ناجمة عن انكماش حركة اإل قتصاد اللبناني حالة منيعاني اإل

جة منافسة لة نتين ما يزيد في خطورة الوضع هو تفاقم البطاأمني. والحاصل في الوضعين السياسي واأل

بنانية في ل، للعمالة الاسوري فيخيرة منية األحداث األبية ال سيما السورية منها بعد األجناليد العاملة األ

اً باهظة قتصاد اثمانفيدفع اإل، لى الخارجإلى الهجرة إصحاب الكفاءات اللبنانية أاعات، ما دفع كل القط

في  نه جرىأظمى ال تخضع للقوننة، بالرغم من غالبيتهم العمئات اآلالف في لبنان،  وجودمن جراء 

 اآلونة األخيرة وضع قانون خاص بهم. 

ً تأثيرات إيجابية  على اإلقتصاد وخاصة في قطاعات كاإلعمار مثالً، كما هذه العمالة تترك عموما
وتترك من ناحية أخرى تداعيات سلبية كثيرة على األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية. النها ومن الناحية 

 ً ج من لبنان إلى الخار اإلقتصادية تتسبب باخراج ما يزيد عن الثالث مليارات دوالر أميركي سنويا
 نان ارتفعتفي لبن نسبة البطالة أالدراسات  فيد  ت  و باب العامل اللبناني.وتخلق بطالة في صفوف الش

بعد اندالع األزمة  2016 عام  %25أي قبل اندالع الحرب في سوريا إلى  2012عام  %11 من
 . منهم من الشباب %36السورية، 
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ؤتمر مالتقني للبلديات اللبنانية المتحدة في لبنان/ المكتب ن على ما تقدم، نظمت جمعية المد وبناءً 

تنظيم عمل و حماية حقوق العمال اللبنانيين تدريب الشرطة البلدية في مجال مشروعاطالق "

 لجنة، وزارة العمل بالتعاون معو " برعاية وحضور معالي وزير العمل، األستاذ محمد كبّارةاألجانب

 2018 آذار 14 في والتنمية الكاتاالنيّة )اسبانيا(وبدعم من وكالة التعاون  رؤساء البلديات اللبنانية

 .طرابلس -قصر نوفل  - مركز رشيد كرامي الثقافي البلديفي 

 

 مجريات المؤتمر

رئيس ، كتور بشير عضيميللدافتتح المؤتمر بكلمة 
لبنان ومدير المكتب التقني جمعية المدن المتحدة في 

 في كلمته الدكتور عضيمي. عرض للبلديات اللبنانية
عدته جمعية المدن بناًء الذي أروع شالمأهادف وإطار 

بشكٍل عام  المشروع ويهدف .على طلب وزارة العمل
محافظات  8في الشرطة البلدية  عناصر إلى تدريب

محافظة محافظة بيروت، محافظة جبل لبنان، ) لبنانية
، محافظة بعلبك محافظة البقاع ، محافظة عكار،الشمال

 موضوعْين اثنْين:على الهرمل، محافظة الجنوب ومحافظة النبطية(  –
قانون العمل اللبناني والقرارات والتعاميم المتعلقة بالعمالة األجنبية، وطريقة  الموضوع األول: -

 أي ام تدريب(  3غ. )واإلبال ف عناصر الشرطة البلدية مع المخالفينصر  ت
 أي ام تدريب( 3. )مسائل التواصل والوساطة وأساليب حل  وتجنب النزاعات الموضوع الثاني: -
 

راضي األى علالقادرين على ضبط سوق العمل  تفتقر للعدد الكافي للمفتشينوزارة العمل وذلك، كون 
دعم وضبط حاالت الغش كافة. ومن هنا برزت الحاجة لإلستعانة بالشرطة البلدية من أجل  اللبنانية
 في عملها الرقابي.العمل وزارة 

 
ي ففرصة لعرض دور وزارة العمل يشكل هذا المشروع أن  إلى في كلمته الدكتور عضيميكما أشار 

ن خالل مالمحافظة على اليد العاملة اللبنانية وتنظيم العمالة االجنبية والمحافظة على السلم االهلي 
 رقابيْ ال رةلوزاعمل اتحفيز المنتخبين المحليين حول أهمية دورهم ودعمهم ل؛ ولتطبيق قوانين العمل

لدات والمدن ة في كل القرى والبوتطبيق القوانين المتعلقة بالعمل وذلك بواسطة الشرطة البلدية المنتشر
ي ما يتعلق فبناء حوار بين المنتخبين المحليين ووزارة العمل لتنسيق أفضل هذا فضالً عن  اللبنانية.

 .تطبيق قانون العملب

https://ar-ar.facebook.com/CulturalCenterTripoli/
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أحمد قمر الدين، رئيس بلدية  أما كلمة المهندس
لجنة  عضوطرابلس ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء و

لسيدة اوالتي ألقتها مستشارته  ةرؤساء البلديات اللبناني
هذا المشروع بعد  هميةعلى أكدت ، فأعباس نيفين

ات سوق العمل عجنبية كل قطااجتياح العمالة األ
 .خالفا لقانون العمل اللبناني المرعي االجراءاللبنانية 
لشباب اللبناني دى الى تفاقم نسبة البطالة بين امما أ

لى ضرورة وضع اجراءات مما يظهر الحاجة إ
 نب. جاالعاملة اللبنانية وتنظيم عمل األللحفاظ على اليد 

 
  والتي ،ن تلعبه البلديات بصفتها السلطة المحلية، الى الدور الذي يمكن أالسيدة عباسكما وأشارت 
ذا هن تطوير العمل البلدي في التنظيمي والرقابي ضمن اطارها اإلداري والجغرافي. إال ألها الدور 

جهيزات والتدريب. ومن هنا تبرز أهمية هذا المجال يستوجب تعزيز الجهاز التنفيذي بالعديد والت
دريب يتطلب تمر مستجد وشراك البلديات في ضبط العمالة األجنبية هو أن االمشروع التدريبي إذ إ
ريقة جنبية وطاأل ت والتعاميم المتعلقة بالعمالقانون العمل اللبناني والقراراالشرطة البلدية على 

ول ح كما نوهت بموضوع الدورة الثانية رة بالمخالفات.المخالفين وكيفية ابالغ الوزا التصرف مع
ها المواطن اة التي يرموضوع التواصل والوساطة وحل النزاعات كون الشرطة البلدية واجهة البلدي

 ولى بين المواطن والمجالس المحلية المنتخبة. بشكل مستمر فهم يشكلون صلة الوصل األ
 

انحة لدعم البلديات في الجهات الرسمية المعنية والجهات الم السيدة عباسدت في ختام كلمتها، ناش
ية لكن من القيام من المهام الموكلة إليها متمنية أن يخرج هذا المشروع بآلكي تتم عدد عناصرهازيادة 

في هذا  بط المخالفاتين وضل ورؤساء البلديات لتسهيل تطبيق القوانتنسيق واضحة بين وزارة العم
 .هذلتنفي ونهبذليعلى هذا المشروع على هذه المبادرة وعلى الجهد الذي  شاكرة الجهات القيمةالمجال، 

 
 Manel Vila iالسيد ، وكالة التعاون والتنمية الكاتاالني ة )اسبانيا( ممثلمن بعدها كانت كلمة 

Motllo ، مدير عام وكالة التعاون والتنمية الكاتاالني ة
 لدى الحكومةإلى أن  في كلمته والذي أشار .)اسبانيا(

لمواجهة التحديات  الكاتالونية سياسة تعاون إنمائية
عتبر الحكومة ت  فالمواطنة العالمية. التي تواجه 
قوق اإلنسان الفردية حماية وضمان حالكاتالونية أن 

المحور الرئيسي لعملها في مجال والجماعية، هي 
 التعاون اإلنمائي.

 
التي تعتمدها الحكومة  والقراءة وهذه هي السياسة

 الشعوب األكثر حاجة. والتي ترتكز على دعم وتعزيز في عملها الكاتالنية 
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، قامت حكومة كاتالونيا في العالم في السنوات األخيرة واستجابة ألزمات النزوحضمن هذا التوجه ف
في  ويل أعمال جمعيات غير حكومية كتالنية ودولية ومنظمات دولية ومؤسسات عامة محليةبتم

 لبنان.المغرب و
 

 المحلي دعم السلطات والمجتمعيقدرون ية نتاالالمجتمع والحكومة الكا، أن Motlloالسيد كما قال 
عترف ت نيةالكاتاالالحكومة فاللبناني ألولئك الذين اضطروا إلى الفرار من سوريا بسبب الحرب. 

 ا في ذلك السنوات الثالث األخيرة، لذكر، بمتبذلها الحكومة اللبنانية منذ سنواتبالجهود التي 
نية أن قدرة الحكومة الكاتاالكما تدرك . في نظام المساعدات إلى النازحين "المجتمعات المضيفة"

سر ي. وعليه، أكثر فعاليةودعم المؤسسة البلدية على التعامل مع مثل هذه األزمة تحتاج إلى تعزيز 
ي عية المدن المتحدة فجمأن تبدأ مع هذا المشروع عالقة شراكة مع وكالة التعاون والتنمية الكاتاالني ة 

 .المكتب التقني للبلديات اللبنانية/ لبنان
 
أساسي.  موضوعهو  الجيد بين المجتمعات المضيفة والنازحينإن الحفاظ على السالم األهلي والتفاهم ف

 تعزيز الشرطة البلدية في لعناصرمنتخبين المحليين وكذلك ، يأمل أن يسهم برنامج التدريب لللذلك
وم في المنتشرين اليلتعاطي مع النازحين فالبلديات هي في الواجهة األمامية في االتماسك اإلجتماعي. 

ة الملحوظ في المشروع على القوانين المتعلقة بالعمالة األجنبيسيساعد التدريب . لذلك جميع أنحاء لبنان
 .جتماعية المحتملةنازحين، في الحد من التوترات اإلواحترام حقوق ال

 
في ني ة وكالة التعاون والتنمية الكاتااللتتمثل القيمة المضافة  م المالي،بعيداً عن الدعأنه  ،مختتماً كلمته

سؤولين مؤسسة البلدية ومهارات المالالتي يمكن أن تسهم في تعزيز والتقنية  تبادل خبراتهاعلى  اقدرته
، يةيبذلها الشعب والحكومة اللبنانلجهود التضامن الجديدة التي . كما جدد شكره المحليين المنتخبينو

لبنان مكن ليالتحدي الجديد مع هذا ، . واليومالنازحين السورييناه الطيبة تجالتي أظهرت بالفعل نواياها 
 .يحتاجهما العالم أن يصبح المثال والرمز اللذين

 
كب ارة، فشددت على هاجس  أما كلمة معالي الوزير

ين من المنافسة في الوزارة الحالي بحماية اللبناني
كون ذلك، فرص العمل القليلة المتوفرة في البلد. و
وحدها زمة لالوزارة عاجزة على مواجهة هذه األ

حيث تجتمع العديد من األسباب التي تفاقم الوضع 
دي المتردي الذي ال يشجع رجال قتصاكالواقع اإل

ار في مشاريع تؤمن فرص ستثماألعمال على اإل
اقفال العديد من المؤسسات القائمة عمل جديدة؛  ك

سالة النزوح اضافة الى م ؛وتشريد العاملين فيها
 السوري. 
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ل العمنحداري في سوق وابط التي تخفف من هذا المسار اإلة نجحت بوضع بعض الضارن الوزإال أ
ستعانة بالشرطة البلدية في مجال اللبناني بمجهود فريق عمل صغير جدا. ومن هنا جاءت فكرة اإل

وزارة والعمل وزراة لتعاون بين العمال اللبنانيين وتنظيم عمل األجانب وذلك من خالل احماية حقوق 
الداخلية والبلديات وجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية وبدعم من وكالة 

 همة. الم شرطة البلدية على المساعدة في هذهالتعاون والتنمية الكاتاالنية في اسبانيا لتدريب ال
 

مي لنيابية والتي هي انتخابات ترنتخابات امسالة اإلى إل ارةكب  وزير المعالي تطرق  ،وفي ختام كلمته
معالجة ازمات الطرقات والكهرباء والمياه. ستثمار وخلق فرص عمل. هذا فضالً عن إلجيع الى تشإ

ً وكالة التعاون والتنمية  شاكراً  لتعاون مع معالي وزير الداخلية باالكاتاالنية وجمعية المدن ومنوها
البلديات على تعاونها وعناصر وشاكرا أيضاً  نجاح هذا المشروعإل ستاذ نهاد المشنوقاألوالبلديات 

 الشرطة البلدية على جهودها. 
 

ني متحدة في لبنان/ المكتب التقبين وزارة العمل وجمعية المدن ال بتوقيع مذكرة تفاهماختتم المؤتمر 
 لى فترةوالتي امتدت عالدورة التدريبية األولى لمحافظتي الشمال وعكار  طالقوبإلبلديات اللبنانية ل

ً  28وشارك فيها  2018آذار  21إلى  14ستة أيام من  بلديات طرابلس، المينا، المنية، من  شرطياً بلديا
 سير الضنية، تنورين. -أميون  -القبيات  -إهدن، حدث الجبة  -بشري، زغرتا 

 
لعناصر الشرطة التعرف على أبرز القرارات والتعاميم المتعلقة بالعمالة الوطنية أتاحت الدورة التدريبية 

فهم مع المخالفين واإلبالغ، كما تدربوا على مسائل التواصل والوساطة  واألجنبية، وطريقة تصر 
 وأساليب حل  وتجنب النزاعات.

 


