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املديرة العامة لوزارة العمل باإلنابة: 
زيادة األجور ضمن خطة النهوض االقتصادي

تلعب وزارة العمل دورا مميزا يف العالقة بني العامل ورب العمل، ويف تحديد نسب غالء االجور، وزيادة فرص العمل، 
مستوى حامية  عىل  واجباتها  اداء  يف  حارضة  ودورها  قدرتها  نطاق  يف  وهي  االجنبية.  العاملة  عىل  االعتامد  من  والحد 

العامل والحفاظ عىل حقوقهم 

املديرة العامة لوزارة العمل باالنابة مارلني عطالله.

معالجة االزمة متعددة 
الجانب والبعد وتتجاوز قدرة 

وزارة العمل

االنسانية.  مستقبل  عىل  هائلة  بنيوية 
فيها  مبا  عدة،  الشهر  البلد  اقفال  ان  كام 
تعاين  كانت  التي  املختلفة  قطاعاته 
الكثري  دفع  كربى،  مشكالت  من  اساسا 
انعكس  ما  نهايئ،  بشكل  االقفال  اىل  منها 
كبرية  خسائر  وكبدها  انتاجيتها  عىل  سلبا 
قدرتها  حجم  تصغري  اىل  معها  اضطرت 
حاالت  من  ذلك  يعني  ما  مع  التشغيلية، 
زيادة  اي  للعامل واملوظفني.  رصف كبرية 
الرشائع  مداخيل  وتراجع  البطالة  نسبة 
الطبقة  السيام  السكان،  من  االوسع 
معدل  معها  وزاد  تقلصت  التي  الوسطى 
من  مخيفة.  مستويات  ليبلغ  الفقر 
ترضرا  االكرث  الفئة  ان  اقتصاديا  املعروف 
الدخل  ذوي  هي  االقتصادية  االزمات  يف 
مثن  دفعوا  الذين  اول  وهم  املحدود، 
اقفال املؤسسات التي تخرج من السوق، 
من  العمل  عن  عاطلني  انفسهم  ووجدوا 
ذلك،  اىل  اضف  لديهم.  مدخول  اي  دون 
يحتفظون  يزالون  ال  الذين  حتى  انه 
نتيجة  رواتبهم  تآكلت  فقد  بوظائفهم، 
الدوالر. يكفي ان نذكر  امام  اللرية  انهيار 
 450 من  انخفض  لالجور  االدىن  الحد  ان 
دوالرا اىل 70 دوالرا وما دون، بفعل تغري 
الكبرية. وال  التضخم  سعر الرصف ونسب 
بعض  ان  اىل  ايضا،  نشري  ان  من  لنا  بد 
او  تعويضاتهم  قبضوا  الذين  العاملني 
اموالهم  احتجزت  عمرهم،  جنى  ادخروا 
االنهيار  عليها  انسحب  التي  املصارف  يف 

كام غريها من القطاعات.

■ ما املطلوب الصالح الوضع؟
الطبقة  وبخاصة  اللبنانيني  مشهد   □

العاملة الذين يتهافتون عىل تأمني ابسط 
اال  يتغري  ان  ميكن  ال  الحياة،  مقومات 
ضخ  تعيد  وعميقة  جذرية  باصالحات 
لسنا  االقتصاد.  رئتي  يف  االوكسجني  بعض 
من  ازمات  يف  مرت  التي  االوىل  الدولة 
النوع ولن نكون االخرية، لكن وضع  هذا 
الخطوة  هو  كاساس  العليا  البلد  مصلحة 

االوىل عىل طريق الخالص.

ملعالجة  العمل  وزارة  انجزت  ماذا   ■
كل  يف  العامل  مطالب  وتحقيق  االزمة 

القطاعات؟
االزمة  طبيعة  اىل  ونظرا  الواقع،  يف   □
فان  املختلفة،  وابعادها  واسبابها  البنيوية 
معالجة  اال  تكون  ان  ميكن  ال  املعالجة 
تتجاوز  لكنها  والبعد  الجانب  متعددة 
تتطلب  النها  بعينها،  العمل  وزارة  قدرة 
اطار  يف  الوزارات  من  كل  جهود  تضافر 
شاملة،  اقتصادية  حكومية  نهوض  خطة 
االزمة  لتجاوز  طريق  خارطة  رسم  تعيد 
اما  وشاملة.  عميقة  معالجات  خالل  من 
ودورها،  قدرتها  نطاق  ويف  العمل  وزارة 
الداء  دامئا  حارضة  وكانت  تتلكأ  مل  فهي 
العامل  حامية  مستوى  عىل  واجباتها 
والحفاظ عىل حقوقهم، من خالل تطبيق 
قانون  السيام  االجراء،  املرعية  القوانني 
حل  يف  الوزارة  تدخل  اىل  اضافة  العمل. 
وارباب  العامل  بني  قامت  التي  النزاعات 
العمل، وحاالت الرصف التعسفي للعامل 
من املصانع واملنشآت االنتاجية والرشكات، 
وحاولت ان تراعي من جهة حقوق العامل 
وواقع املؤسسات املرتاجع وحاالت تراجع 
الذي  ثانية،  جهة  من  االقتصادي  النشاط 

وضع  صدد  يف  االن  هي  العمل  وزارة 
لحامية  والخطوات  الربامج  من  العديد 
وتنمية  االمكان،  قدر  العاملة  الطبقة 
االزمة  ظل  يف  تدريبية،  بدورات  مهاراتها 
تعصف  التي  الخطرية  واالقتصادية  املالية 
الخطة  صياغة  يف  تشارك  لذلك  بالبلد. 
وانضاجها  االجتامعية  للحامية  الوطنية 
مع وزارات ومؤسسات عامة، مثل الضامن 
االجتامعي وادارات الصناديق الضامنة.   

لوزارة  العامة  للمديرة  الحوار  هذا  يف 
تيضء  عطالله،  مارلني  باالنابة  العمل 
يف  العمل  وزارة  دور  عىل  العام"  "االمن 
االقتصادية  االزمة  تداعيات  التخفيف من 
االجتامعية عىل العامل، وسبل توفري فرص 
والخطوات  املشاريع  وعىل  جديدة،  عمل 
من  نوع  لتحقيق  بها  القيام  تنوي  التي 
للطبقة  واالجتامعي  املعييش  االستقرار 

العاملة.

صعبا  كان  السنة  هذه  العامل  عيد   ■
عىل الطبقة العاملة، ما هي اسباب هذه 

االزمة؟
عىل  السنة  هذه  العامل  عيد  يطل   □
لبنان واللبنانيني بشكل عام، وعىل العامل 
اقتصادية  ازمة  ظل  يف  خاص  بشكل 
عميقة، ترافقت مع انتشار جائحة كوفيد 
انسانية  صحية  كارثة  اىل  ادى  ما   ،19  -
اقتصادات  ذاته  الوقت  يف  رضبت  عاملية 
الدول واملجتمعات حول العامل. كام ادت 
الصحية  املستويات  كل  عىل  ازمات  اىل 
لها  وكانت  واالجتامعية،  واالقتصادية 
تداعيات هائلة غريت الكثري من املفاهيم 
تغيريات  وسترتك  والحقائق،  والوقائع 

عىل  املؤسسات  هذه  قدرة  عدم  انعكس 
بالتزاماتها تجاه عاملها وموظفيها.  االيفاء 
متكنت الوزارة من تحقيق مطالب العامل 
يف بعض القطاعات مبا ينسجم مع ظروف 
اطراف  كل  عىل  وصعوباتها  املرحلة 
االنتاج. من املهامت التي انجزتها الوزارة، 
يراعي  جديد  عمل  قانون  مرشوع  اعداد 
بازاء  والدولية  العربية  العمل  اتفاقات 
املكتسبة  والحقوق  الالئق  العمل  رشوط 
التشديد  االجراءات،  هذه  من  للعامل. 
اىل  تتجه  التي  والرشكات  املؤسسات  عىل 
تقليص عدد االجراء العاملني لديها بسبب 
بوجوب  الفنية،  او  االقتصادية  الظروف 
التقيد باحكام قانون العمل اللبناين السيام 
املادة 50 - الفقرة )و( لجهة رضورة تبليغ 
الوزارة برغبتهم يف انهاء تلك العقود خالل 
لوضع  معها  والتشاور  القانونية،  املدة 
الوزارة  سعت  كذلك  لذلك.  نهايئ  برنامج 
استمرارية  الحفاظ عىل  اىل  دامئا  وتسعى 
اكرب عدد من االجراء والعامل يف وظائفهم، 
عادلة  تعويضات  عىل  حصولهم  وتأمني 
كام  العمل.  يف  استمرارهم  عدم  حال  يف 
مؤقتا  العاطلني  لدعم  مبادرة  اطالق  تم 

تأمني  نظام  انشاء  خالل  من  العمل  عن 
الصندوق  مع  بالتعاون  لبنان  يف  للبطالة 
وسيتم  االجتامعي،  للضامن  الوطني 
االنتاج  طريف  من  املبادرة  هذه  متويل 
الجهات  او  العمل  واصحاب  العامل  اي 
قانون  مرشوع  اعداد  كذلك  تم  املانحة. 
الوطنية لالستخدام  لتفعيل دور املؤسسة 
وزارة  بهيكلية  دمجها  امتام  خالل  من 
العمل، لتمكينها من رسم سياسات فعالة 
العمل  فرص  وتوفري  لبنان،  يف  لالستخدام 
املعلومات  وتأمني  العمل،  عن  للعاطلني 

عن سوق العمل.

نسبة  ازدياد  نتيجة  كربى  ازمة  مثة   ■

خطوات  من  هل  كبري،  بشكل  البطالة 
عمل  فرص  لتوفري  االمد  وبعيدة  رسيعة 
اليد  مضاربة  استمرار  ظل  يف  جديدة 

االجنبية؟ العاملة 
□ منذ تويل وزيرة العمل مليا ميني مهامت 
االسايس  الهم  كان  العمل،  وزارة  حقيبة 
لها هو الحفاظ عىل اليد العاملة اللبنانية 
العمل  فرص  كل  يف  االفضلية  ومنحها 
التشدد  املتاحة. لقد تجسد هذا لالمر يف 
يف املوافقة عىل طلبات املوافقات املبدئية 
التي  بالفئات  وحرصها  االجنبية،  للعاملة 
اللبنانية،  العاملة  لليد  منافسة  تشكل  ال 
االستثامر  تشجع  ان  شأنها  من  والتي 
عمل  فرص  خلق  يف  وتساهم  لبنان  يف 
انخفاض  يف  ذلك  ظهر  للبنانيني.  جديدة 
لالجراء  العائدة  العمل  اجازات  اعداد 
يتم  كذلك   .2020 العام  خالل  االجانب 
طلبات  تجديد  عىل  املوافقة  يف  التشدد 
اجازات العمل لدى املؤسسات التي متلك 
فقد  االجنبية.  العاملة  من  مرتفعا  عددا 
بلغ عدد اجازات العمل لعام 2019 )اول 
 247.088 عمل(  اجازة  تجديد   + مرة 
 2020 للعام  عددها  بلغ  بينام   اجازة، 
عمل(  اجازة  تجديد   + مرة  )اول 
مبادرة  اطالق  تم  اجازات. كام   165.605
العمل،  مفتاح  العلم  ألن  نتعلم"  "الزم 
وموقع  االسكوا  منظمة  مع  بالتعاون 
عام  االول  ترشين  شهر  بداية  يف  كورسريا 
اللبناين  الشباب  مساعدة  بهدف   ،2020
العلمية  وكفايته  قدراته  تنمية  عىل 
عمل  فرص  عىل  الحصول  من  لتمكينه 
الف  لـ25  املبادرة  هذه  سمحت  الئقة. 
دورة   38620 مبتابعة  لبناين  مشرتك 
من  مجانية  معتمدة  بشهادات  تدريبية 
مختلف  تغطي  العاملية،  الجامعات  اهم 

املجاالت التعليمية من بعد.

لديكم  رسمية  احصاءات  من  هل   ■
لنسب البطالة ويف اي قطاعات؟

واملالية  االقتصادية  االزمة  تفاقم  ان   □
لبنان  البطالة يف  ارتفاع معدالت  اىل  ادى 

الرشكات  من  العديد  اقفال  تم  حيث 

الملف
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com
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خالل  من  يظهر  وهذا  واملؤسسات، 
من  تقدمت  التي  الرشكات  عدد  ارتفاع 
عقود  النهاء  التشاور  بطلبات  الوزارة 
العدد  لديها  ليس  الوزارة  ان  اال  عاملها. 
خرسوا  الذين  االشخاص  الرقام  الفعيل 
من  املرّسحني  االجراء  ألن  وظائفهم، 
عملهم ال يلجأون يف معظمهم اىل الوزارة 
شأن  يف  اما  عقودهم.  انهاء  عن  لالبالغ 
البطالة  نسب  حول  الرسمية  االحصاءات 
دائرة  دور  لتفعيل  حاجة  فثمة  لبنان،  يف 
شغورا  تعاين  التي  الوزارة  يف  االحصاء 
كامال، اال ان االحصاءات الرسمية تقوم بها 
املؤسسات  وبعض  املركزي  االحصاء  ادارة 
جزءا  تستقي  التي  الخاصة  االحصائية 

كبريا من معطياتها من وزارة العمل.

املعنيني  مع  العمل  وزارة  تبحث  هل   ■
واالجور  الرواتب  زيادة  موضوع  يف 
وهل  والعامل،  للموظفني  والتقدميات 

هناك امكان لتحقيق ذلك؟
□ تلعب وزارة العمل دورا كبريا يف هذا 
به  تقوم  الذي  الدور  خالل  من  املجال 
وزير  يرأسها  والتي  الغالء  مؤرش  لجنة 
التي  هي  اللجنة  هذه  ان  حيث  العمل، 

تقرتح  الذي  املعيشة  غالء  مؤرش  تضع 
لالجور  االدىن  الحد  قيمة  اساسه  عىل 
وزارة  تعديلها.  يتم  اساسه  عىل  والذي 
لالجور،  عادل  تصحيح  مبدأ  مع  العمل 
يف  عادلة  سياسات  اىل  التوصل  يتم  وان 
يف  لالجور  زيادة  اي  ان  اال  املجال.  هذا 
لبنان يجب ان تحصل ضمن خطة شاملة 
تداعيات  ومعالجة  االقتصادي  للنهوض 
يتطلب  وهذا  واالقتصادية،  املالية  االزمة 
وتنفيذ  االصالحات  من  العديد  اجراء 
تحقيق  اىل  هادفة  وبرامج  سياسات 

يجب دعم العاطلني عن العمل عرب انشاء نظام تأمني للبطالة.

مفاهيم  وادماج  االجتامعية،  العدالة 
التنمية  خطط  يف  االجتامعية  العدالة 
من  الرغم  عىل  لكن  واملحلية.  الوطنية 
ذلك، فان وزارة العمل تدرك ان اي رفع 
اىل  متأزم  اقتصادي  وضع  ظل  يف  لالجور 
برسعة  التضخم  سيمتصه  الحدود  هذه 
ضمن  تكون  املعالجة  فان  لذلك،  كبرية. 
تثبيت  عىل  تركز  شاملة  اقتصادية  خطة 
سعر الرصف وتاليا تجميد االسعار، لتصبح 
مع  متزامنة  االجور  يف  زيادة  اي  عندها 
الطلب  من  تزيد  النمو  نسب  يف  ارتفاع 
عىل االستهالك من دون ان تكون مرتافقة 
الذي من شأنه ان  مع زيادة يف االسعار، 
عمل  فرص  يوفر  مام  االستثامر  يف  يزيد 
املعييش  املستوى  من  ويحسن  جديدة 

للناس وبخاصة الطبقة العاملة.

لدى  خاصة  اضافية  مشاريع  من  هل   ■
االزمات  عبء  من  للتخفيف  الوزارة 
مع  بالتنسيق  واملعيشية  االقتصادية 
االجتامعية  كالشؤون  املعنية  الوزارات 

واالقتصاد بشكل خاص؟
االقتصاد  وزارة  مع  الوزارة  تنسق   □
كام  والتضخم.  الغالء  مؤرشات  لتحديد 
العاملية  االتحادات  مع  بالتنسيق  تقوم 
فقدوا  والذين  العامل  شؤون  مبالحقة 
وتحصيل  النصافهم  محاولة  يف  وظائفهم، 
العمل  مجالس  خالل  من  حقوقهم 
باملنظامت  يتعلق  ما  يف  اما  التحكيمية. 
معها  دائم  تنسيق  عىل  فهي  الدولية، 
من اجل االستفادة من برامج مساعداتها 
الوزارة يف صياغة  وخرباتها. كذلك تشارك 
للحامية  وانضاجها  الوطنية  الخطة 
وزارات  فيها  تشارك  التي  االجتامعية 
ومؤسسات عامة، مثل الضامن االجتامعي 
وضع  بغية  الضامنة  الصناديق  وادارات 
االجتامعية،  للحامية  وطنية  اسرتاتيجيا 
االرس  ودعم  الضامنة،  الصناديق  وتوحيد 
للتقاعد وضامن  نظام  ووضع  فقرا،  االكرث 
الشيخوخة. لكن ال بد من االشارة وبشكل 
تبقى  املعالجات  هذه  كل  ان  شفاف، 
قارصة يف ظل غياب خطة وطنية اصالحية 

متكاملة، هادفة وشاملة.

تراجع النشاط 
االقتصادي انعكس سلبا 

على قدرة املؤسسات

كل رفع لالجور في 
ظل وضع اقتصادي متأزم 

سيمتصه التضخم

األول من أيار
مرارة عيد


