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رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة
في �صيدا والجنوب

خلق فر�ص عمل  ...تحدً علينا مواجهته
�إن �إيج ��اد فر� ��ص عم ��ل دائمة ل�شبابنا يمث ��ل الأولوية الأكثر �إلحاحاً في �أيامنا هذه وه ��و �أمر حا�سم لتحقيق انتعا�ش
م�ستدام في لبنان وذلك من خالل و�ضع �أف�ضل الممار�سات في مجال ال�سيا�سات الإقت�صادية والإ�صالح من �أجل البقاء
على الوظائف الموجودة حالياً وهو تحد ال يقل �أهمية عن خلق وظائف جديدة.
م ��ن هن ��ا يقت�ض ��ي العم ��ل على ركي ��زة �أ�سا�سية لخلق فر� ��ص عمل تتمثل في تفعي ��ل دور القطاع الخا� ��ص عبر تحقيق
الإ�صالح ال�سيا�سي الذي هو في نف�س الوقت �إ�صالح �إقت�صادي وم�شاركة الجميع في مواجهة هذا التحدي.
وه ��ذا م ��ا ن�سع ��ى �إلي ��ه بالتن�سيق م ��ع الهيئات الحكومي ��ة والهيئات الإقت�صادية عل ��ى حد �سواء  ،وق ��د و�ضعنا في هذا
الإطار مع مجل�س �إدارة الغرفة الخطوط العري�ضة لبرنامج عمل تنفيذي يرتكز على مبادرات ترمي �إلى تحقيق التنمية
المتوازنة قطاعياً وجغرافياً بما يت�سبب مع طبيعة محافظتي الجنوب والنبطية.
ونلخ�ص المبادرات بالعمل على:
•�إن�شاء برنامج الإ�ست�شارات ال�صغيرة لدى الغرفة في المجاالت الفنية والإدارية والت�سويقية لمناق�شة ال�شباب ما
لديهم من �أفكار ابتكارية ودعمهم لتحويل هذه الأفكار �إلى خطة عمل لإن�شاء الم�شاريع ال�صغيرة مع تفعيل �آلية
تمكن ال�شباب خريجي م�ؤ�س�سات التعليم من العمل فترة محددة لدى الغير الكت�ساب الخبرات العملية.
هدفنا يكمن هنا في تطوير فكر ال�شباب من التركيز على ا�ستغالل الفر�ص �إلى العمل لخلق الفر�ص.
•�إع ��داد دلي ��ل تعريف ��ي لراغب ��ي الح�صول على قرو�ض �صغيرة ومتو�سطة وعر�ض لأهم الت�سهيالت و�سبل الح�صول
عليها.
•�إن�شاء حا�ضنة لل�شباب بجانب حا�ضنة الأعمال لتكون بمثابة مختبرات لبناء �شخ�صية العنا�صر ال�شبابية  ،هذا
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ا�ستح ��داث حا�ضنتي �أعمال في الجن ��وب والنبطية والعمل على ربطهما بحا�ضنة الغرفة بغية دعم
الم�شاريع ورواد الأعمال في المنطقة.
•�إن�شاء معار�ض متخ�ص�صة لت�سويق �إنتاج �أ�صحاب الم�شاريع ال�صغيرة و�إعداد حمالت ترويجية لدعمهم وت�صريف
منتجاتهم.
•العمل مع الجهات المعنية في الدولة من �أجل ا�ستحداث مدن �صناعية جديدة متخ�ص�صة في الجنوب وربط
تقديم الت�سهيالت في هذه المدن بتوظيفات العمل مما ي�ساهم في خف�ض معدالت البطالة.
•تفعيل برامج التدريب والإر�شاد في الغرفة الكت�ساب الخبرة وبناء المهارات لم�ؤازرة �أ�صحاب المهن الحرة في
كافة المجاالت ال�صناعية والزراعية وتنمية قدراتهم الفنية.
•تطوير المختبرات الموجودة لدى الغرفة من �أجل تلبية متطلبات ال�سوق المحلي والخارجي بحيث تكون نتائج
الفحو�صات المخبرية معتمدة عالمياً مما ي�سهل عمليات الت�صدير.

