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 سنة29و15الفئة العمریة بین
 لبنان من مجمل السكان في %27فئة الشباب حوالي تشّكل
 الفئة في أھمیة ھذه (من القوى العاملة % 41الشباب یشكل

)االقتصادیةالتنمیة نتاج إ
 من اجمالي عدد % 44= الشباب المھاجرین نسبة

المھاجرین الذكور 
 66= الشباب من بین مجمل العاطلین عن العمل نسبة%



تعریف-الشباب في لبنان

الشبابسوق العمل من وجھة نظر توصیف 
والصعوبات المخاوف 



عام العمل بشكل توصیف الشباب لسوق 

 إدارة للبطالةلبنان الى یفتقر
 بائنیة التوظیف الرسمي واللجوء الى التعاقد مع إخضاعھ للزعدم

حساب الكفاءةعلى 
قنیة الید العاملة التقلة : غیاب التنسیق بین العرض والطلب

26879(حملة الشھادات أعداد المتخصصة مقابل فائض في 
من حملة الشھادات المھنیة والتقنیة 5289خریج جامعي مقابل 

)2013في العام 
 مرات 4بـ مواطن لبناني ثمة طبیب وھو معدل یفوق 300لكل

یب المعدل الذي تضعھ منظمة الصحة العالمیة والذي یساوي طب
.مواطن1300-1200لكل 



توصیف الشباب لسوق العمل بشكل عام

ما یعاني سوق العمل من غیاب تنظیم المھن وتوصیفھا، ك
جھ الشباب وُینظر الیھا بدونیة، مما یشّكل عائقا اساسیا في و

ملون في ویعاني العا. اللبناني في تعلم ھذه المھن والعمل فیھا
ھذه القطاعات من مضاربة الید العاملة غیر اللبنانیة

 سوق العمل بحاجة الى إعادة تشكیل، وھذا یتطلب اعادة
من (تقني ھیكلة النظام التربوي والدفع نحو التعلیم المھني وال

زارة لقد بلغت موازنة و-المھم اعادة الثقة بالتعلیم الرسمي
من اجمالي الموازنة % 22التربیة عشیة الحرب االھلیة 

%).7العامة، والیوم ھي ال تتعدى الـ 



العمل وتأثیره على الشباب توصیف الشباب لسوق 
بشكل خاص

الشباب الوافدین إن االقتصاد اللبناني ال یؤّمن حالیاً فرص العمل الكافیة التي تغطي طلب
الى سوق العمل سنویاً 

 طویلةھي عمل للمرة االولى مّدة البحث عن إن
 العمل والمھارات المطلوبة قلة المعلومات عن فرص : منّظمالعمل غیر سوق
 من االستغاللدیمومة العمل، األجر العادل، الحمایة : تحدیات عدیدةالشباب یواجھ-

كاملة على عمل بدوام كامل ال یعني بالضرورة حصولھ على حقوقھ الاب بالشحصول (
...)في العمل لناحیة ساعات العمل وظروفھ

 نخرطوا في الذین لم یصلوا الى مرحلة التعلیم الجامعي والذین االشباب یعاني العدید من
، یعانون من مشاكل في العملمبكرةسوق العمل في سن 

 اب الطبابة ضعف التعلیم الرسمي وغی: الشباب بإنعدام األمان االجتماعي الناتج عنیشعر
ي، المجانیة وعدم وجود ضمان للشیخوخة وضعف الصندوق الوطني للضمان االجتماع

.  الحلم بالھجرة والعمل في الخارج.. عدم كفایة الرواتب
 بالساعة للطالب والشباباي العمل الشباب من غیاب المرونة بالعمل، یعاني



مطالب الشباب لتحسین سوق العمل



الشبابمطالب 
العاممستوىالعلى 



عامالمستوى ال-مطالب الشباب لتحسین سوق العمل

 حّفزة ممطالبة الحكومة بوضع سیاسة تنمیة اقتصادیة متكاملة، تكون
ورھا تحدد للقطاعات االنتاجیة، وتحدد الھویة االقتصادیة للبنان التي بد

العملالسیاسات التربویة وسوق 
 العمل والعاليلجنة عمل دائمة بین وزارات التربیة والتعلیماستحداث

ومتطلباتھواالقتصاد والمالیة لمتابعة وتقییم سوق العمل 
 قاعدة بیانات الكترونیة موحدة حول سوق العمل وتوفیرھا وضع

ر بالمجان للجمیع، وخاصة للباحثین عن عمل وألصحاب العمل، عب
ریف على أن تتضمن قاعدة البیانات ھذه  التع. جمیع الوسائل المتاحة

العملبكافة االختصاصات وعالقتھا بسوق 
 ناطق، وتفعیل دور المؤسسة الوطنیة لالستخدام لیشمل كل المتعزیز

وتوسیع اطار عملھا لیشمل القطاع الخاص الى جانب القطاع العام



العامالمستوى -مطالب الشباب لتحسین سوق العمل

 اسبابھا (إصدار دراسات وإحصاءات دوریة حول البطالة
بالتعاون مع دائرة االحصاء المركزي من اجل ) وانواعھا

تناد الى إستنباط الحلول المناسبة لھا وتخفیض نسبھا باإلس
خصوصیات كل منطقة

یة ضمان سیاسة التعاقد الوظیفي في القطاع العام بغالحد من
استمراریة العمل وتأمین حقوق العّمال في العمل

یق قانون تفعیل دور التفتیش في قطاعات العمل وضمان تطب
ھ العمل، خاصة في الشركات الكبرى، وإلزام المؤسسات ب

من خالل محاسبة المؤسسات المخالِفة



مطالب الشباب
شبابيالمستوىعلى ال



المستوى الشبابي-مطالب الشباب لتحسین سوق العمل

انخراطھ توعیة الشباب اللبناني حول أھمیة المھن الیدویة والحرفیة وتشجیع•
طاع فیھا، والسعي الى استحداث فرص عمل في میادین جدیدة واعدة، مثل ق

المعلوماتیة
طاع الخاص تعزیز التوافق ما بین الحیاة المھنیة والدراسیة، وذلك بتحفیز الق•

بویة على وتحفیز المؤسسات التر. على اعتماد المرونة في تحدید أوقات العمل
أخذ احتیاجات العاملین باالعتبار عند برمجة األنشطة التعلیمیة

دعم االبتكارات واالختراعات الجدیدة الشابة •
صادیة تعمیم حاضنات األفكار ومؤسسات الدعم المالي لمبادرات الشباب االقت•
زیادة عدد مراكز التأھیل المھني للمتسربین من المدراس•
ف العمل لناحیة ظروالعاملین بدوام جزئيشبابتوفیر آلیات تضمن حمایة ال•

والضمان االجتماعي 
أعمال في تطویر قوانین العمل لتأمین الحمایة الالزمة للشباب الذین یقومون ب•

مھن غیر منظمة



المستوى الشبابي-مطالب الشباب لتحسین سوق العمل

كما تفعیل دور النقابات العمالیة لناحیة ضمان مشاركة الشباب وتمثیل مصالحھم ،
ولمعرفة حقوقھم في العمل

 سفي بحق وتسریع البت بقضایا الصرف التعنقابة المحامینتأمین محامین على نفقة
الشباب

جر أن تكون مدة التدرج في المھنة مقابل أجر، ال بشكل مجاني، على أن ال یقل ھذا اال
عن الحد األدنى لألجور

لنظامي تعزیز القدرات واالمكانات الخالقة للشباب العاملین في مجال االقتصاد غیر ا
ومساعدتھم على التحول من العمالة غیر النظامیة الى العمالة النظامیة

 ،انون واستكمال تطبیق القتأمین أماكن عمل مناسبة ومجھزة لذوي االحتیاجات الخاصة
%3والكوتا 220/2000

حسین توفیر الحمایة للشابات العامالت وبخاصة في القطاع غیر النظامي، من خالل ت
ظروف عملھن، وتقدیم خدمات الضمان االجتماعي لھن، وتأمین حق تمثیلھن في 

..  المنظمات العمالیة، وحمایتھن من التمییز والتحرش الجنسي



مطالب الشباب
على مستوى القطاعْین المھني والتقني



قنيمطالب الشباب على مستوى القطاعْین المھني والت

جدد إنشاء اكادیمیة مھنیة مھمتھا االولى رفع مستوى القادمین ال
على قطاع المطاعم والمقاھي من عمال ومستثمرین، ومھمتھا 

الثانیة تدریب العاملین والمستثمرین الحالیین         
 ھني نشر المعلومات عن اختصاصات التعلیم المتعزیز عملیة

رة الدونیة لھذه والتقني وارتباطھا بالتعلیم العالي بھدف تغییر النظ
االختصاصات

مح وجوب الحصول على سنوات من العمل والخبرة قبل ان ُیس
للطالب بالمرور من النظام المھني الى النظام الجامعي

انویةاستحداث برنامج للتوجیھ المھني في المدارس للمرحلة الث
ادیمي انشاء وتفعیل مكاتب خدمات االرشاد المھني والتوجیھ االك

.وخاصة في الجامعة اللبنانیةفي الجامعات



• www.masarlb.org
• www.youthforum-lb.org

!شكراً 

:المراجع
عداد وثیقة السیاسة الشبابیة، إ

ات منتدى الشباب حول السیاس
الشبابیة

 مجلس النواب دراسة حول دور
رص واللجان النیابیة في زیادة ف
داد العمل للشباب اللبناني، إع

االستاذ ھشام ابو جودة 

http://www.masarlb.org/
http://www.youthforum-lb.org/
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