دعم توفير فرص العمل للشباب والنساء والسكان المهجرين والضعفاء :الدروس
المستفادة من لبنان
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عرض تقديمي لمشروع "مهارات للبنان":
مكافحة البطالة بين الفئات الضعيفة من الشباب منخفضي المهارة
هدفنا:
✓ بناء المهارات المهنية والشخصية للشباب لتمكينهم من دخول سوق العمل
هدفنا:
✓ المتسربون من المدارس والشباب الضعفاء (بمن فيهم الالجئون) ،وتشجيع النساء
✓ من سن  15إلى  25سنة ( 35سنة للتدريب على الرعاية الصحية)
✓ متحفز للعمل
دورات تدريبية في الكهرباء ،صيانة المكيفات ،السباكة ،الرعاية الصحية ،الضيافة ...تعقد في جميع
أنحاء لبنان (أربع مناطق :الشمال ،البقاع ،بيروت /جبل لبنان ،الجنوب)
بنتائج إيجابية جدا
✓ في الفترة بين  2017و  ،2019تم تدريب  1,346شابا ً ومنحهم الشهادات
✓ من بينهم  %48من النساء ،و  %31من السوريين
✓ معدل الخروج اإليجابي بعد  6أشهر %60( %69 :يعملون %9 ،يدرسون)
✓  %22لديهم وظيفة ثابتة بدوام كامل مدفوعة األجر
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التعاون مع البلديات من أجل تنفيذ المشاريع:
بعض الشراكات الناجحة
منذ بداية المشروع ،اجتمعت فرق المعهد األوروبي للتعاون والتنمية مع البلديات طالبةً المساعدة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع
✓ زيادة الوعي بالمشروع وإبرازه بشكل أكبر والمساعدة في التوظيف
✓ توفير غرفة أو مركز لحصص التدريب
✓ المساعدة في توظيف المستفيدين وإيجاد فرص عمل لهم
بعض الشراكات المثمرة
✓ خمس مذكرات تفاهم وقعت مع طرابلس وحلبا في الشمال؛ وسعد نايل ومجدل عنجر ومنصورة في البقاع
✓ طرابلس :شراكة طويلة األمد مع البلدية (منذ عام  ،)2013والتي توفر مركزا ً للتدريب التقني وموقعا الحتفاالت التخرج .يحضر المراسم
أحد أعضاء البلدية دائما ً
✓ التعاون أسهل مع البلديات في المناطق الريفية التي يبدو أنها أكثر تعاونا ً
✓ المساعدة الرئيسية في مجال التوعية وإحالة الشباب المحتاجين لتدريب إلى المعهد األوروبي للتعاون والتنمية
✓ توفير البلديات لفرص التدريب الداخلي للمتدربين واالتصال بهم من أجل أعمال الصيانة (صيانة المكيفات في مباني البلدية على سبيل المثال)
✓ المساعدة في تحديد فرص العمل في المنطقة بفضل شبكتهم
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غير أننا واجهنا بعض الصعوبات

يمكن للتعاون مع البلديات أن يكون منتجا ً أكثر .ال يزال عدد الشراكات منخفضا ً
تواجه الفرق أحيانا ً تعاونا ً ضعيفا ً

✓ االفتقار إلى مكان لتنفيذ عمليات التدريب ،أو احتياجه لعمليات تجديد مكلفة
✓ ال مساعدة في مجال التوعية :ترفض البلديات الترويج للمشروع
✓ بعض البلديات ال توافق إال على تنفيذ دورات تدريبية للبنانيين ،رافضةً استقبال
الالجئين.
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توصيات للبلديات
المزيد من التعاون من البلديات سيكون مفيدا ً للمشروع :سنحتاج المساعدة في التوعية وتوفير الوظائف
قد يكون من المفيد تحديد شخص للتنسيق ضمن البلدية يكون مسؤوالً عن العالقات مع المنظمات غير الحكومية .هكذا ،يمكن
للبلديات أن تؤدي دورا ً في تنسيق مبادرات المنظمات غير الحكومية وفي تعزيز اإلجراءات التكميلية.

يجب على البلديات أن يكون لديها أدوات للرصد أو اإلحصاء أو قواعد بيانات عن السكان الضعفاء (من المضيفين أو الالجئين)،
هذا النوع من البيانات سيكون مفيدا ً جدا ً لتنفيذ المشاريع مثل الحد األدنى لمستوى المعيشة .يمكن للبلديات أن تحتفظ بقوائم
بالمستفيدين المحتملين لتعطيها للمنظمات غير الحكومية.
سيكون من المفيد زيادة التعاون بين البلديات ومراكز وزارة الشؤون االجتماعية .يعمل المعهد األوروبي للتعاون والتنمية مع
أحدهما تبعا ً للمنطقة ،ولكن ال يوجد تعاون.
للبلديات دور تؤديه في الحد من التوترات المجتمعية .فمن مصلحتها تعزيز مشاريع تستهدف الفئات السكانية من المضيفين
والالجئين ،حيث أن االختالط أثناء التدريب يساعد على الحد من التوترات بين هذه الفئات السكانية.
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شكرا النتباهكم !
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