
 

 في سن الفیل فرص عمل للشباب بدعم من یونیسف
 2019أیار 15 

 

"معرض المھن" في سن الفیل للتوجیھ المھني وإیجاد فرص عمل للشباب، نظمتھ جمعیة "مدى" في بلدیة 
تلمیذ في الیوم االول، من تالمیذ المرحلة الثانویة  300شركة من المنطقة ونحو  12سن الفیل، بمشاركة 

 یبحثون عن فرص وظیفیة.وشباب 

ُیقام "معرض المھن" ضمن مشروع "بناء القدرات والتوجیھ للشباب في عكار وشمال لبنان وبیروت وجبل  
لبنان"، وتنّفذه جمعیة "مدى" مع جمعیة "امباور" غیر الحكومیة، بدعم من یونیسف وبتمویل من ألمانیا من 

 یة.خالل البنك األلماني للتنمیة، والحكومة الھولند

ویھدف المعرض الى توفیر توجیھ مھني للشباب من مرحلة التعلیم الثانوي، وإتاحة فرص الوظائف  
 الشاغرة لمتخرجي أقسام التدریب المھني والباحثین عن عمل.

وتنوعت الشركات المشاركة بین الزراعة، والتعلیم، والتجارة، والصحة، ومزودي الخدمات والطعام 
 وغیرھا.

والشباب بین أجنحة المعرض، مشاركین بعدد من النشاطات الُمحفِّزة، لتجمیع كل ما یلزمھم  وتجول التالمیذ
 من معلومات ونصائح مھنیة.

وأقیمت ثالث ورش عمل في المكان نفسھ، وتركزت على عرض مقدمة للمبادئ العامة عن التوجیھ وقانون  
ن عمل عن ُسُبل صیاغة السیرة الذاتیة، قبل العمل وحقوق الموظفین في بیئة العمل، الى مقدمة للباحثین ع

 مباشرة البحث عن وظیفة.

 ویشار إلى أنھ تم تنظیم خمسة نشاطات مماثلة بنجاح في القبیات، حلبا، المنیة، ببنین وطرابلس. 



أشخاص في  5وقالت اختصاصیة تنمیة الشباب والمراھقین في الیونیسف، أمل عبید، إن شخصاً من كل 
% من مجمل السكان في لبنان ھم في سّن الشباب. 20عاًما، أي نحو  24و 10ره بین لبنان یراوح عم

ولكوننا نؤمن بدور الشباب قي تنمیة مجتمعاتھم، نعمل على تطویر السیاسات ودعمھا وكذلك البرامج التي 
ھذا  تمكنھم من تطویر مھاراتھم التقنیة وقابلیتھم للتوظیف، إن شراكتنا مع "مدى" و"إمبار" ھي ضمن

 اإلطار االستراتیجي".

واعتبرت الشركات المشاركة بھذا النشاط أن عدداً من التالمیذ یمرون في فترة ضیاع النتقاء مھنتھم 
المستقبلیة مع انتقالھم من المدرسة إلى الجامعة، لذلك "علینا مساعدتھم وارشادھم وتقدیم كل الدعم لھم 

 ركون من الشباب على اھمیة ھذا النوع من النشاطات.لیختاروا المھنة المناسبة". فیما اكد المشا

 
 مشروع بناء القدرات

 یھدف مشروع بناء القدرات والتوجیھ للشباب في عكار والشمال وبیروت وجبل لبنان

إلى دعم الشباب لالرتقاء بمھاراتھم وإمكاناتھم المھنیة، مما یعّزز فرصھم في نیل عمل أفضل وأداء دور 
معاتھم المحلیة، في بیروت الكبرى والشمال وعكار. إلى جانب المھارات الحیاتیة ناشط وفاعل في مجت

والتوجیھ والمھارات التقنیة المكتَسبة خالل دورات التدریب المھني القصیرة المدى والمتعلقة بالتجارة 
 معارض للوظائف في تحدید فرص العمل المتاحة في ھذه المناطق. 6الزراعیة، ستساعد 

شروع تعزیز مھارات الشباب في ما یخّص حمالت التوعیة والتسویق عبر وسائل اإلعالم ویتضمن الم
 االجتماعیة، وھذا من شأنھ أن یساعدھم في الترویج لمشاریع أو مبادرات تستفید منھا مجتمعاتھم المحلیة.

https://bit.ly/2W3XJce 
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