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TOILE DE FOND 
• LEBANON’S ECONOMY DOWNTURN SINCE 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
• OVERPOPULATED LEBANON :  444 PERSONS PER SQUARE KILOMETER, 121 

IN FRANCE,  99 IN TURKEY (WB) 
 
 

• UNEMPLOYMENT IN LEBANON  
 
 

• EMIGRATION FROM LEBANON 
 
 

• 1.7 MILLION SYRIANS IN LEBANON =  42.5 % OF THE POPULATION OR  
       28.5 MILLION REFUGEES IN FRANCE, OR 34 MILLIONS IN TURKEY! 

Lebanon Growth Rate 2007 - 2014 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
GDP Growth (Annual %) 9.4 9.1 10.3 8.0 2.0 2.2 0.9 2.0 N.A 
Source: World Bank 



GLOBAL REPERCUSSIONS 

 
• WORLD BANK ESTIMATES: 7.5 BIL USD BY 2014 

 
• IMPACTS ON GROWTH IN LEBANON  
          FROM SYRIAN CONFLICT 2.9 % ON GROWTH              
PER YEAR 
 
• EVOLUTION OF UNEMPLOYMENT 
     NOW ESTIMATED AT 25% AND > 32% FOR YOUTH       



IMPACT ON INDUSTRY 
• LIMITED ADDITIONAL CONSUMPTION IN SPECIFIC SECTORS, 

INDUSTRY BENEFITED MORE FROM THE REDUCTION OF DUMPING 
FROM SYRIA 

 
• NO NOTICEABLE EMPLOYMENT  SUBSTITUTION IN INDUSTRY, MORE 

IN PROFESSIONS 
 

• NO INNOVATIVE FDI,  BUT  ESTABLISHMENT OF NUISANCE SET-UPS : 
MANY SYRIAN FACTORIES RELOCATE FREELY IN LEBANON IN 
SECTORS SUFFERING ALREADY FRO OVERCAPACITY,  AMIDST 
DECLINE OF EXPORTS OF CUMULATIVE 30% SINCE 2012 
 

• PURCHASES OF INTERNATIONAL DONORS FROM OVERSEAS EVEN 
FOR LOCAL REFUGEES, AND NOT FROM LOCAL INDUSTRY 
 
 
 
 



POSSIBLE REMEDIES  

SINE QUA NON CONDITIONS 
• NO PERMANENT RESIDENCE 

 
• JOBS FOR LEBANESE FIRST 

FRAMEWORK 
• LEBANIZING EMPLOYMENT IN 

LEBANON 
 

• SOCIO-ECONOMIC PROGRAM 
FOR LEBANON 
 

• SYRIAN WORKERS LIVING IN 
SAFE HEAVENS IN SYRIA 
COMMUTE TO INDUSTRIAL 
ZONES IN LEBANON  
ESTABLISHED CLOSE TO 
FRONTIERS 



 ورقتي عمل جمعية الصناعيين اللبنانيين
 
 

 1  لبننة الصناعة اللبنانية ضمن برنامج زمني محدد
 

 
 

 انقاذية شاملةرؤية   2
 

 مقدمة   –
 وقائع وحقائق في االقتصاد اللبناني –
 القطاع الصناعي –
 اجتماعية متكاملة  –منظومة اقنصادية : رؤية انقاذية شاملة  –

–  مواضيع صناعية عامة



 لبننة الصناعة اللبنانية ضمن برنامج زمني محدد

فقط بأعمال غير متوافرة لدى اللبنانيين،    السماح بأستقطاب عمال اجانب للقيام
 .ضمن اجراءات صارمة

  حوافز الشركات والمؤسسات للتوظيف زيادة 
  معالجة موضوع عدم كفاءة مستوى العمال ومهارات متطلبات العمل 

السماح للمؤسسات بأستخدام عمال وأهل اختصاص اجانب مهرة  للقيام بأعمال 
وفي نفس الوقت  .تتطلب مهارات  غير متوافرة لدى اللبنانيين أو تتطلب  تأهيل

البدء بتنفيذ  برامج ألعداد العمال اللبنانيين ألكسابهم المعارف والمهارات 
 .تمهيداً لالستغناء عن العمالة االجنبية .المطلوبة

  
بأستقطاب اصحاب اختصاص ، غير متوافرين في لبنان  ، ضمن الية السماح 

 .محددة وصارمة 
  

 .السماح بأستقطاب عمال اجانب العمال مختلفة اليرغب اللبنانيون القيام بها 
  

شهراً لبعض المؤسسات التي لديها عمال  18منح مهلة تتراوح بين وسنة 
سوريون يعملون لديها منذ فترة طويلة  لتسوية اوضاع هؤالء، وبعدها يصار 

 .الصارمبالشكل  القانونالى تطبيق 

معالجة نظرة المجتمع للتعليم المهني والتقني وتغيير ثقافة المجتمع اللبناني في 
 هذا الشأن 

  
مسح لحاجات سوق العمل وتحديد مراكز النقص و مسح لقدرات المعاهد   

  والمدارس الفنية 
  
تعديل البرامج التعليمية المهنية لتتناسب مخرجات المعاهد الفنية  مع مدخالت  -

   حاجة الصناعة من االختصاصات المهنية والفنية
تعديل الية احتساب اليد العاملة االجنبية ، بحيث يعتمد ربط نسبة استخدام العمال 

ملحق (.االجانب بقيمة االجور المدفوعة ، بدالً من االعتماد على عدد العاملين 
 )تفسيري

 
معالجة موضوع المصانع  السورية في لبنان معظمها دون ترخيص،واداراتها و 

 .عمالها سوريون بأجور متدنية ودون مراعاة للشروط القانونية 
  

تطوير التدريب في مكان العمل لتحسين اوضاع العاملين الذين لم يتسنى لهم 
 45بين (اكمال دراستهم بسبب الحرب اللبنانية و ليس لديهم كفاءات معينة 

 )سنة 55و



 
 استثناء تشمل كافة القطاعات من دون حزمة تحفيزات جديدة لالقتصاد،  -1
اقرار خطة اصالح وتفعيل االدارة ،على مراحل، وضمن فترة زمنية محددة عبر -2

 . برنامج اعادة تموضع الموظفين وتحويل الفائض الى االدارات المحلية
  

  والخاص تحصين الوضع االجتماعي في القطاعين العام   -3
  
تحصين االستقرار الداخلي االمني واالجتماعي بالتعاون مع المجتمع الدولي  -4

يصرف على البنية التحتية اللبنانية و دلك اسوة  والمطالبة ببرنامج مساعدات دولي 
،و هدا يسمح بتامين فرص عمل بالمساعدات التي نتلقاها لتعزيز الوضع االمني 

 .للنازحين السوريين خاصة انها قطاعات يعملون فيها تقليديا
  

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

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

 اطالق
 رؤية انقاذية متكاملة 

               اقتصادية شاملة   –ضمن منظومة اجتماعية 
 :حول النقاط الست التالية تتمحور 



اقتصاديةطوارىء اجتماعية هيئة   
تشكيل مجموعة عبر  لبننة االقتصاد اللبناني  

اجتماعية ، تضم  –عمل وزارية اقتصادية 
الوزراء المعنيين ،برئاسة دولة رئيس مجلس 

، ضمن هيئة طوارىء اقتصادية .الوزراء
وبرنامج عمل متكامل يعتمد على تحفيز 
االقتصاد الوطني واقرار برامج اقتصادية 
تحفيزية على غرار ما قامت به الواليات 

من الناتج المحلّي % 3المتحدة بمبالغ تشّكل 
مع " وتفعّل االقتصاد الوطني عبر ربطه ايضا

قدرات االنتشار اللبناني حول العالم وهذه 
االجراءات تطال جميع القطاعات وممكن 
ادخال سلسلة الرواتب من ضمن هذه 

المعالجة بعد أن يتم اقرار خطة اصالحية 
.ترشيدية للقطاع العام   
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