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فرص  من  يزيد  اللبنانية  العاملة 
اطلقته  مشروع  عن  متحدثا  العمل، 
 »Netways»و  »Microsoft« مع  الوزارة 
الى  الفتا  للشباب،  عمل  لتأمين فرص 
الشباب  وطالب  وفعاليته.  اهميته 
ببذل بعض الجهد في البحث عن عمل 
في مؤسسات لبنانّية قبل االستسالم 

والتوجه نحو أبواب السفارات.
الوطنية  المؤسسة  الى  تطّرق  كما 
العمل  لوزارة  التابعة  لالستخدام، 
وتساعدهم  الشباب  تستقبل  والتي 
كل  على  عمل  فرص  إيجاد  على 
المستويات، اذ يتألف مجلس إدارتها 
والعمال،  والدولة  العمل  أرباب  من 
مبديا استعداد المؤسسة للتعاون مع 

الجامعة اليسوعية.
الجمعية  رئيس  رأى  جهته،  من 
شارل  االمتياز  لتراخيص  اللبنانية 
تالقي  الى  حاجة  في  لبنان  ان  عربيد 

قطاعاته االقتصادية مع خريجيه وهي 
شريحة كبيرة وكفوءة.

واشار الى ان قطاع الفرانشايز »هو 
قطاع شبابي بامتياز و%90 من افراده 
ان  الجامعية.  الشهادات  اصحاب  هم 
عمل  فرص  يؤّمن  الفرانشايز  مجال 

متنوعة في قطاعات عدة وهو يعتمد 
دعا  كما  الواسطة«.  ال  الكفاءة  معيار 
عربيد للدخول الى الدولة، متحدثا عن 

اهمية الوظائف العامة.
االب  الجامعة  رئيس  شرح  بدوره، 
الموقع  اهمية  عن  دكاش  سليم 

الطالب  يستطيع  حيث  االلكتروني 
المشاركة بوضع طلبه وبيانه الشخصي 
الجامعة،  ومالحظات  للشركة  وعروضه 
تأثير  قياس  للمعلم  يمكن  كما 
طورها،  التي  والكفايات  المهارات 
الجامعة  خريجي  ان  الى  مشيرا 
العمل  ايجاد  في  ينجحون  اليسوعية 
و9   7 بين  تتراوح  متوسطة  مدة  في 

اشهر.

مقاولو األشغال العامة والبناء
سجعان  العمل  وزير  بحث  ذلك،  الى 
نقابة  ادارة  مجلس  من  وفد  مع  قزي، 
مقاولي األشغال العامة والبناء اللبنانية 
»موضوع  الحلو،  مارون  النقيب  برئاسة 
المقاولة  مهنة  ممارسة  تنظيم 
القطاعات  من  العديد  تطال  التي 
والهندسية  والعمالية  اإلقتصادية 
والحياتية«. وأكد له »التزام المقاولين 

السالمة  وبشروط  بالنوعية  التقيد 
العامة اثناء وبعد التنفيذ«.

لتحقيق  »لزاما  انه  المجلس  ورأى 
من  التقدم  ضرورة  النقابة  اهداف 
ممارسة  لتنظيم  بمشروع  العمل  وزير 
على صعيد  لبنان  في  المقاولة  مهنة 

القطاعين العام والخاص يقضي:
وعقد  المقاول،  مفهوم  »بتحديد 
على  المقاولين  تشجيع  المقاولة، 
حسن تطبيق شروط النوعية والسالمة 
مع  التعاون  تأمين  ضرورة  العامة، 
األجهزة الرسمية والخاصة، العمل على 
وضع آلية إلصدار مؤشر ألسعار السلع 
 النزاعات 

ّ
والمواد، سعي النقابة في حل

المقاول  بين  تنشأ  ان  يمكن  التي 
اللجوء  قبل  العام  او  الخاص  والمالك 
الى المحاكم والتحكيم، ورفع مستوى 
بالتعاون مع  لبنان  المقاولة في  مهنة 

وزارة العمل«.

ان  الجامعات  ادارة  على  قزي  تمّنى 
االخيرة  السنوات  في  الطالب  تواكب 
ايجاد  على  وتساعدهم  تعليمهم  من 
فرص عمل تليق بهم خصوصا داخل 

لبنان.  
وأوضح ان »نسبة البطالة وصلت في 
لبنان الى %25، %36 منهم في عمر 
الجامعات«،  طالب  من  و47%  الشباب 
 عن أّن »67000 يغادرون لبنان 

ً
كاشفا

سنويا من مختلف المستويات العلمّية 
بعمر الشباب«. 

حاجة  في  »لبنان  ان  الى  واشار 
انه  اال  34000 فرصة عمل سنويا  الى 
 3400 يقارب  ما  سوى  فعليا  يوجد  ال 
فقط، بما يؤدي الى توّجه الشباب نحو 
مهٍن جديدة اسمها البطالة، أو الهجرة 
أو حتى األعمال غير المشروعة«. وأعرب 
المجتمع  شرائح  »بعض  ان  أسفه  عن 
ترفض الدخول الى الدولة التي تميزت 
عن  تبتعد  دونها  ومن  بالتعددية 

اصولها«.
اليد  حماية  أن  على  ي 

ّ
قز وشدّد 

قزي : نحتاج 34 ألف فرصة عمل 
سنوياً يتوافر منها %10

أطلقت جامعة القديس يوسف 
برنامج االنخراط المهني للطالب 
في سوق العمل وعرض الموقع 

االلكتروني الجديد، برعاية 
وحضور وزير العمل سجعان قزي 

الذي لفت »الى ان أزمة البطالة 
عالمية، بدأت منذ ثالثة عقود، 

ليس فقط بسبب األزمات 
االقتصادّية والحروب، إّنما بسبب 

التكنولوجيا التي اختصرت اليد 
العاملة في مكان ما، فاحتلت 

المكننة مكان االفراد«.

خالل اللقاء مع نقابة المقاولين

دكاش: خريجو 
اليسوعية يجدون 

عمال في مدة تتراوح 
بين 7 و9 أشهر


