
 

 المھني التوجیھ حول الشباب لدى الوعي تعزیز: طرابلس في" المھن معرض"
    ۲۰۱۹ نیسان ٤ الخمیس

 

 بمشاركة وذلك طرابلس، في والزراعة والصناعة التجارة غرفة في" المھن معرض" " مدى" جمعیة نظمت
 فرص عن یبحثون وشباب الثانویة المرحلة تالمذة من تلمیذ 300 ونحو المنطقة من شركة عشر خمسة

 .وظیفیة
 

 وجبل وبیروت لبنان وشمال عكار في للشباب والتوجیھ القدرات بناء" مشروع ضمن" المھن معرض" ُیقام
" یونیسف"الـ من بدعم الحكومیة، غیر" امباور" جمعیة مع بالشراكة" مدى" جمعیة تنّفذه الذي ،"لبنان

 .وألمانیا ھولندا حكومَتي من وبتمویل
 

 الشاغرة الوظائف فرص وإتاحة الثانوي التعلیم مرحلة من للشباب مھني توجیھ توفیر الى الحدث ھذا یرمي
 .عمل عن والباحثین المھني التدریب أقسام لمتخرجي

 
 التجارة، م،التعلی الزراعة، بینھا من مختلفة، مجاالت بین فتتوزع الحدث ھذا الى انضمت التي الشركات أما

 للوظائف الترویج موازاة في خدماتھا تقدیم لھا تسّنى وقد. إلخ... والطعام الخدمات مزودي الصحة،
 .الشاغرة

 
 فیھم الحماس بث على المنّظمون حرص بعدما المعرض، أجنحة كل بین والشباب التالمذة جال جانبھم، من
 یلزمھم ما كل بذلك فجمعوا االجنحة، كل بین التنّقل الى دفعتھم التي الُمحفِّزة النشاطات من العدید خالل من
 .مھنیة ونصائح معلومات من



 حول العامة للمبادئ مقدمة عرض على وتركزت نفسھ، المكان في عمل ورش ثالث أقیمت ذلك، موازاة في
 ُسُبل حول عمل عن للباحثین مقدمة الى اضافة العمل، بیئة في الموظفین وحقوق العمل وقانون التوجیھ
 .وظیفة عن البحث مباشرة قبل الذاتیة، السیرة صیاغة

 
 عن أعمارھم تقلّ  الذین وسط المنتشرة البطالة تمثل: "كومبین دلفین" مدى" جمعیة منسقة قالت جانبھا، من
 الباحثین من المطلوبة المھارات في حاداً  نقصاً  الشركات تواجھ ما غالبا فیما للمنطقة، كبیرا تحدیا عاًما 25
 بین أفضل توافق ضمان عبر اال الفجوة، ھذه تقلیص من نتمكن لن انھ الواقع. حاجاتھا یلبوا لكي عمل عن

 ."عمل عن الباحثین الشباب ومھارات الشركات عنھا تبحث التي المھارات
 

 إلى الملّحة الحاجة على وشّددت ،"مدى" صوت الى صوتھا الحدث ھذا في شاركت التي المؤسسات ضّمت
 .الشباب صفوف في الوعي لتعزیز" المھن معارض" من مزید واقامة الوظیفي للتوجیھ استراتیجیة وضع

 
 فرصھم سیعّزز مما المھنیة، وإمكاناتھم بمھاراتھم االرتقاء أجل من الشباب دعم إلى المشروع ھذا ویھدف

 والشمال الكبرى بیروت في وذلك المحلیة، مجتمعاتھم في وفاعل ناشط دور ولعب أفضل عمل نیل في
 المھني التدریب دورات خالل المكتَسبة التقنیة والمھارات والتوجیھ الحیاتیة المھارات جانب إلى. وعكار

 العمل فرص تحدید في للوظائف معارض 6 تساعد سوف الزراعیة، بالتجارة والمتعلقة المدى القصیرة
 .المناطق ھذه في المتاحة

 
 اإلعالم وسائل عبر والتسویق التوعیة حمالت یخصّ  ما في الشباب مھارات تعزیز المشروع یتضمن كما

 .المحلیة مجتمعاتھم منھا تستفید مبادرات أو لمشاریع الترویج في یساعدھم أن شأنھ من وھذا االجتماعیة،
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