
                                                                                                    

 

  

  لبنان حالة دراسة: العربية الدول في "الخضراء الوظائف" مبادرة طالقإل عمل ورشة

   ٢٠١١يوليو / تموز٢٩-٢٨بيروت، بيت األمم المتحدة، 

  مسوّدة ورقة المفهوم
  
  

I. معلومات األساسيةال 
  

 من التي الموارد الطبيعية دهور وت مخاطر تغير المناخءيكمن األول في در: ن تحديين أساسيينيواجه القرن الواحد والعشرو
.  والعمل الالئق للجميعاالجتماعية توفير التنمية ي الثاني فحّدي التويتمثل األجيال الحالية والمستقبلية،حياة  تهديد نوعية اشأنه

 الوآاالت الدولية والحكومات ، إلى زيادة وعي على حدىان آّلي بأنه لم يعد من الممكن مواجهة هذين التحدياالعتراف وقد أّدى
ستند العمل الذي ي أّن بيئية ومنظمات المجتمع المدني، إلىعمالية والمجموعات الات أصحاب األعمال والنقابات المومنظ

 .  ليست مستدامة إقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا" النمو أوًال والتنظيف الحقًا "إستراتيجيةآالعادة إلى 
 

 تقرير حولمر العمل الدولي  من مؤت٩٦ مناقشات الدورة نتائج في إطار منظمة العمل الدولية، في الوعي،انعكست زيادة 
مبادرة الوظائف الخضراء التي تم إطالقها في في و" لتنمية المستدامةالعمل الالئق من أجل ا"المدير العام الذي يحمل عنوان 

االتحاد الدولي المنظمة الدولية ألصحاب العمل و بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة و٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثانيشهر 
الميثاق  ٢٠٠٩يونيو / لألزمة المالية، اعتمدت منظمة العمل الدولية في حزيراناالستجابةوفي إطار هذا . لنقابات العمال

 واستحداث فرص العمل مع اإلعداد القتصاد عالمي أآثر االقتصادي االنتعاشتعزيز العالمي لفرص العمل الذي يهدف إلى 
  .استدامة وعدال وتوزنَا

  
بين أهداف الحّد من الفقر وتلك الخاصة  الدمج إلىالتي أطلقتها منظمة العمل الدولية  وظائف الخضراء الهدف مبادرة ت
 استجابية لآلثار اتيجيةإستروتشكل هذه المبادرة . الئقانبعاثات غازات الدفيئة عبر استحداث فرص عمل تخفيض مستوى ب

 منشآت إلى تقليص الوقع البيئي لل في الوقت عينه، آما تهدفالمترتبة على العملولتغير المناخي السلبية الناتجة عن ا
على افظ على البيئة أو تعيد تأهيلها، ومنها شمل وظائف تحلنهاية مستويات مستدامة أو لي في ابلغ لياالقتصاديةوالقطاعات 

تهالك الطاقة والمواد والمياه  من اس وتقّلصبيولوجي الوظائف التي تحمي النظم اإلآولوجية والتنوع ال،سبيل المثال ال الحصر
وتخفض   الوظائف التي تحقق اقتصادًا خاليًا من الكربون باإلضافة إلى،عاليةذات فعالية استراتيجيات عبر اللجوء إلى 

  .بالكاملها تفادا أو تالحد األدنى توليد آل أنواع النفايات أو التلوث إلى مستوى
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 مبادراتوتتراوح . ي عّدة دول وقطاعات في أميرآا الالتينية وأفريقيا وآسيا ف حاليًاإّن برنامج الوظائف الخضراء فاعل
 في البرازيل وفي الزراعة االجتماعي سكان واإلحيائياإلوظائف في مجال الوقود  ال هذهالوظائف الخضراء بين دعم

جنوب أفريقيا وتعزيز تنظيم المستدامة والسياحة البيئية في آوستاريكا؛ وتوليد الوظائف الخضراء في قطاع البناء في 
 الشباب في آينيا وتنزانيا وأوغندا؛ وبين دعم استحداث فرص العمل الخضراء في مجال الطاقة من قبلالمشاريع الخضراء 

هذا وُتجري منظمة . والحراجة والصناعة الثقيلة وإعادة التدوير في الصين وتعزيز التنمية المحلّية والطاقة المتجددة في الهند
الوظائف الخضراء إطار  المهارات المطلوبة في لتقييمدراسات حاالت بلدان عديدة فيها ل الدولية دراسة عالمية تستخدم العم

  .السياسة الخاصة بتنمية المهارات واستراتيجيات التدريبحول  توصيات إصدار و،في قطاعات مختلفة
  

الدولية عددًا من المبادرات الخاصة  العربية التابع لمنظمة العمل  المكتب اإلقليمي للدولأطلقلمبادرة العالمية، ومن باب دعم ا
 استحداث فرص طاف فيبالوظائف الخضراء على مستوى السياسات والمراحل النهائية، من شأنها أن تساهم في نهاية الم

 في ،األمم المتحدة اإلنمائي برنامج المكتب مؤخرًا مع تعاونففي سوريا، . العمل وتحقيق اإلستدامة البيئية والحّد من الفقر
 الوظائف الخضراء  بهدف تعزيزبتنمية المجتمع لتعزيز أهداف التنمية لأللفية،الخاص  إطار برنامج األمم المتحدة المشترك

ت منظمة ة، عملوفي قطاع غز. آثر فقرًا في البالدفي قطاع الطاقة الشمسية عبر تنمية مهارات الشبان في بعض القرى األ
 على تعزيز الوظائف ٢٠٠٩ وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين منذ العام دولية عن آثب معالعمل ال

جري وأخيرًا، ُت. فرص آسب العيش للسكان األآثر فقرًاتوفير  للبيئة والئمة اآلمنة والمساآن بناء الممن خاللالخضراء 
لتقييم إمكانية استحداث وظائف خضراء في   في لبنانمم المتحدة اإلنمائي دراسة األبرنامجمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع 

  . األساسية، أي الطاقة والبناء والزراعة وإدارة النفاياتاالقتصاديةاعات القط
  

ريعها مشا يتم تطويرها والدروس المستخلصة في إطار  المعرفة التياإلستفادة منوتهدف منظمة العمل الدولية في النهاية إلى 
 ليشمل بلدان أخرى  تجربة هذا البرنامج وتوسيع نطاقهتي تتم فيهالمستمرة، لتوسيع برنامج الوظائف الخضراء في الدول الا

  .في المنطقة
  

II. مبادرة الوظائف الخضراء في لبنان  
  

 األمم المتحدة اإلنمائي برنامجآما ذآرنا أعاله، أطلق المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع 
مات القطاعية بيانات حول الوضع الحالي يوتوّفر التقي.  قطاعات إقتصادية أساسية في لبنانيمًا للوظائف الخضراء في أربعتقي
، آما تحدد العدد الحالي للوظائف الخضراء الموجودة في آّل قطاع وتوّفر تقديرات لعدد تهاطاعات وإمكانية خضرنللق

 من هذه في آلئف الخضراء المحتملة التي يمكن استحداثها أو خسارتها في حال تّم تطبيق سياسات خضراء ذات صلة الوظا
 إعادة التدريب الالزمة الستحداث الوظائف وإحتياجات من المهارات المهنية مات آّاليهذا وتحدد التقي. القطاعات المختلفة

الخضراء أو خضرنة الوظائف الموجودة، باإلضافة إلى ذلك تحدد الثغرات األخرى المحتملة التي تحول دون تطبيق 
   .السياسات المرتبطة باستحداث فرص العمل الخضراء

   
III.  الوظائف الخضراءحول عمل المبررات ورشة 

  
بين منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االجتماعية واالقتصادية يتم تنظيم ورشة عمل مشترآة س

وتهدف ورشة العمل هذه إلى . ٢٠١١يوليو / تموز٢٩-٢٨في بيت األمم المتحدة في بيروت، لبنان في ) اإلسكوا(لغربي آسيا 
مات القطاعية، وإطالق مناقشات السياسة وتحديد يالتقيإدخال برنامج الوظائف الخضراء ونشر التوعية حوله، والتصديق على 

وتهدف ورشة . خّطة خاصة بنشاطات المتابعةوضع ضافة إلى  الشباب في القطاعات الخضراء باإل لدعم عملاالنطالقنقاط 
  :العمل بنوٍع خاص إلى
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التابع لمنظمة العمل إدخال الوظائف الخضراء ونشر التوعية حولها مع الترآيز على برنامج الوظائف الخضراء  .١
 الوظائف الخضراء على الصعيدين مبادراتالدولية وعرض المفاهيم األساسية باإلضافة إلى برامج ونشاطات و

 اإلقليمي والعالمي؛
الهيئات مات القطاعية الخاصة بإمكانات الوظائف الخضراء على المستوى التقني والتصديق عليها مع يعرض التقي .٢

 ر النتائج األولية ومناقشة الحاجة إلى المزيد من البحوث؛نش. الثالث وأصحاب المصلحة
إطالق مناقشات السياسة وتحديد مجاالت التعاون مع الشرآاء المحتملين في مجال دعم الوظائف الخضراء في لبنان  .٣

 والمنطقة العربية مع الترآيز على عمل الشباب؛
القطاعات أو بعض  أحد  إطارخرى فياأل المبادرات ومشاريعاصة بنشاطات المتابعة، آاقتراح الوضع الخطط الخ .٤

 .التي تمت دراستها

سترآز .  المذآورة أعالهتغّطي آّل منها أحد األهداف األربع ، منفصلةجلسات رشة العمل على يومين وستشمل أربعستمتّد و
 هذا وستعرض لمحة عامة حول .مبادرة الوظائف الخضراء والمفاهيم المرتبطة بها األولى على تعريف المشارآين بالجلسة

جلسة األولى تقديم عرض يرّآز وسيتم آذلك خالل ال. اجحة النالخبراتالخبرات العالمية واإلقليمية والقطرية مع الترآيز على 
ه وبناًء على خبرات المناطق األخرى، ستبّين هذ. عمل الشباب في لبنان والمنطقة العربيةعلى التحديات والفرص المرتبطة ب

   . األخضر إلى استحداث فرص عمل خضراء، بخاّصة للشبابقتصاداال التحّول إلى يؤّديلسة آيف الج

 النتائج والتحديات عرضمات القطاعات في لبنان حيث سيتم ي الثانية جوهر ورشة العمل وسُتكّرس لتقيجلسةتشّكل ال
أحد  مجموعات عمل ترتبط آّل منها بى أربعالمشارآين إل تقسيم جلسةسيتّم في إطار هذه الآما . والتوصيات األساسية

 إعطاء المالحظاتئج وتوصيات التقييمات بالتفصيل و المحددة، حيث سيحصلون على فرصة مناقشة نتات األربعالقطاعا
ثّم .  وعرض النتائج والتوصيات األساسيةا عمل بتلخيص المناقشات التي دارت بين أعضائهبعدها تقوم آّل مجموعة. حولها
فريق منظمة العمل الدولية بتجميع العروض وتلخيصها وعرضها على جميع المشارآين للحصول على مالحظاتهم يقوم 

  .النهائية وموافقتهم

 منظمات أصحاب األعمال والعمال في لبنان فيما يتعلق بالتحديات وجهات نظر الثالثة بلمحة عامة حول لجلسةسُتستهّل ا
 السابقة لتصوغ النشاطات جلساتثّم سترتكز إلى نتائج وخبرات ال. الخضراء في البالداألساسية المرتبطة بتعزيز الوظائف 

  .شّق الطريق أمام تعزيز الوظائف الخضراء في لبنانتذات األولوية و الملموسة

IV. نالمشارآو 

ء على صعيد بغية ضمان إجراء مناقشات عالية الجودة والتوصل إلى نتائج ملموسة في إطار ورشة العمل، ستتم دعوة خبرا
إلى مجموعة من القطاعات المختلفة المرتبطة بالوظائف والشرآاء األساسيين الذين ينتمون السياسة الوطنية وخبراء تقنيين 

 الخاصة وأخصائيين من وآاالت األمم المتحدة ذات الصلة مؤسساتالخضراء، باإلضافة إلى مراآز التدريب المهني وال
  . شخصًا٤٥عدد المشارآين في ورشة العمل قع يبلغ مجموع ومن المتو. ية أخرىومنظمات دول

ا من وزارة العمل، وزارة البيئة، وزارة الطاقة والمياه، وزارة الزراعة، وزارة المالية، تشمل الئحة المشارآين من لبنان آّل
لمنظمة العمل الدولية،  عيينااالجتمشرآاء المجلس اإلنماء واإلعمار باإلضافة إلى  والتجارة، مصرف لبنان، االقتصادوزارة 

هذا وستتم دعوة منظمات الخبراء آالمرآز اللبناني لحفظ الطاقة .  وجمعّية الصناعيين اللبنانيينأي اإلتحاد العمالي العام
 المتخصصة في البناء  الخاصومراآز التدريب المهني، باإلضافة إلى مؤسسات القطاعالجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية و

ان،  بمعظمهم من لبن المشارآين في ورشة العمل سيكونونالرغم من أّنوعلى . اقة المتجددة وإدارة النفايات والطاألخضر
وذلك ) مشترآين من آّل بلد آحّد أقصى(تّم دعوة عدد من المشارآين من األردن وسوريا واألراضي الفلسطينية المحتّلة ست

  .بهدف عرض خبرات البلدان األخرى
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األمم برنامج  أي منظمة العمل الدولية والمسؤولة عن تنظيم ورشة العمل، الرئيسية ثالث وآاالت األمم المتحدة الباإلضافة إلى
المتحدة اإلنمائي واإلسكوا، ستشارك عّدة منظمات تابعة لألمم المتحدة في هذا الحدث ومنها برنامج األمم المتحدة للبيئة 

منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية و) اليونيدو(ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
 األدنىالشرق ن في ي الفلسطينيوتشغيل الالجئين لغوث  المتحدةاألمموآالة  و)اليونيفل (وقوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان

وآالة  والدولي والوآالة األلمانية للتعاون الدوليك آما ستتم دعوة منظمات دولية وجهات مانحة محورية آالبن). األونروا(
   .التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة والتعاون اإليطالي للتنمية

مات القطاعية للمشارآة في ورشة العمل وتقديم العروض حول نتائج يذين شارآوا في التقيستتم أيضًا دعوة المستشارين ال
 . وتوصياتهادراساتهم

 

*****************************************  

      


