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I. مدخل 

 

ب امناطا" غري متوازنة يف إن الخلل الحاصل يف البنية االقتصادية وعدم االستقرار السيايس سب  

النمو االقتصادي. وهذا األداء، وانعكاساته عىل استحداث فرص عمل، خاصة يف صفوف 

الشباب يعرض هذه الفئة وكل الفئات األخرى للخطر لناحية مستوجبات العيش الكريم 

أي اقتصاد " :مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظرتنا حول ؟ "أي خريج نريد" :  اليوم التساؤلو  رفاهية.وال

  .؟"نريد

 ،القطاعات الواعدةيف مداخلتي اليوم  ستعرضسوف أ  ،سوق العمل اللبناين ملحة حولبعد  

 من منظور سوق العمل. املهارات املطلوبةومن ثم 

 

II. خصائص سوق العمل اللبناين 

 

س األموال القادمة من الخارج  يف متويل االستثامرات اإلنتاجية و لت املدخرات ورؤ لقد فش

بلغت االستثامرات اإلجاملية  7001ولغاية العام  7991منذ العام فوتنويع االقتصاد اللبناين. 

. وقد تم توجيه هذه 7991يف عام  % 00 بحد أقىص ،% 71( أكرث من GDFIالثابتة املحلية )

حيث بلغ متوسط نسبة االستثامر يف البناء  ،بشكل أسايس يف قطاع العقاراتاالستثامرات 

وقد . 7001وعام  7991وذلك بني عام  ،من مجموع االستثامرات % 81واألشغال العامة أكرث من 

هذا الرتكيز يف قطاع البناء إىل استبعاد قطاعات وأنشطة  أخرى. وانتقلت االستثامرات أدى 

بالسلع الوسيطة. ومبا أن البناء  والتي تزودهقطاع ال بهذا رتبطةملت الصناعاإىل ااملتبقية 

 Elasticity7 فإننا نستخلص أن املرونة ،ة غري لبنانيةتعتمد أساساً عىل عامل تعلقةوالصناعات امل

 .متدنية جداً يف استحداث الوظائف واإلنتاج يف لبنان 

 

 نوعية الوظائف التي تستحدث بحيث باإلضافة إىل مشكلة تقلص فرص العمل فهنالك قلق حول

. إن القطاعات التي توسعت الحاميات االجتامعيةطبيعة غري رسمية يفتقر إىل  أن العديد منها ذو

التي كانت الخدمات وقطاعات النقل واالتصاالت  7001و 7991فيها مستويات العاملة بني عام 

 الوظائف الجديدة. ومن من صايف % 70نسبة  وقد شكلت هذه القطاعات ،% 10 وصلت اىل

 استحدثت معظم الوظائف يف الفنادق واملطاعم والتجارة يف حني فقد ضمن قطاع الخدمات،

 الفرتة. ويف نفس خاللويف جميع القطاعات األخرى  فرص العمل يف القطاع املايلتراجعت 

 مسجلة من هذه الفرص الجديدة غري كبرياً  أن جزءاً  الواضحغياب إحصاءات دقيقة، من  ظل

بل  ،طية الضامن االجتامعي مل تشهد أي ارتفاع منذ تلك الفرتة وحتى اليومتغ أن حيث اً رسمي

 من القوة العاملة. % 01 التغطية البالغةنسبة نفس عىل  استمرت

                                                 
 .تعرف املرونة بأداة لقياس استجابة تغري يف استحداث الوظائف إىل تغريات يف اإلنتاج   7
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III. الحاجات عىل صعيد القطاعات 

 

 السياحة

السياحة وقد أشارت األرقام الصادرة عن منظمة  القطاعات الواعدة يف لبنان.إحدى  هي

العاملية التابعة لألمم املتحدة أن لبنان سجل أكرب معدل منو عىل مستوى العامل يف عدد 

، 7001عن العدد املسجل يف  % 79إذ بلغت الزيادة نحو  7009يف العام  إليهالسياح الوافدين 

 ومع أن السياحة هي ركن من االقتصاد %.4.7يف حني تراجع منو عدد السياح عاملياً بنسبة 

تضم السياحة اإلستجاممية، الصحية، التي  مع تنوع السياحةو  الوطني الذي يؤمن مداخيل هامة

 ات أخرى.ال بد من االلتفات إىل قطاعو ، اً وحدها ال تبني اقتصاد هالكنالدينية والثقافية 

 

 ذات القيمة املضافةالصناعة 

اإلنتاج  حجم يفحتى سوريا  تركيا أو وأ الهند  وأ صحيح أن لبنان ال يستطيع أن ينافس الصني 

وعىل  ،ولكن بإمكان لبنان املنافسة عىل مستوى الجودة ،(Mass Production)عىل نطاق واسع 

املرتبة األوىل من  7009يف الفصل الثالث من العام  تحتلاإن املجوهرات ف ،سبيل املثال

أيضاً عىل  هذا ينطبق .رغوبوالذوق اللبناين امل ،وذلك بسبب القيمة املضافة%( 74) الصادرات

 (.Haute Coutureمثل تصميم األزياء ) اً التي تتطلب إبداعاألخرى الصناعات 

 

فمن املعلوم أن القطاع بشكل جدي أكرث.  ،ًعموما ،هناك أهمية لاللتفات للقطاع الصناعي

الصناعي من أهم القطاعات التي تتمكن من استيعاب العاملة حيث تقدر وحدها بإمكانية 

ألف موظف، وهذا رقم غري مبالغ فيه نظراً ألن قيمة الصادرات قد ارتفعت من  740ب استيعا

الحديث  ر  وإن تكر  . 7009مليار دوالر يف العام  0.5إىل حوايل  7007مليون دوالر يف العام  119

أهمية تكمن بقدرتها عىل تحفيز بقية لكن للصناعة  ،حول الكلفة العالية للطاقة وللعاملة

رابع أكرب صادرات يف  منتجاتهاوالتي تشكل  ،الغذائية اتإن تفعيل الصناع ،مثالً .القطاعات

هندسون، له تأثري إيجايب عىل القطاع الزراعي، العامل، امل ،7009الفصل الثالث من العام 

  والنقل وغريها. ،املصارف، رشكات التأمني

 

 التكنولوجيا

 الخدمات قطاع الزراعة ويسبق عادة قطاع الصناعي الذي ييل وحيث أن لبنان قد فاته التطور

لقد احتل قطاع لثورة التكنولوجية التي نعيشها. ابفال بد أن يلحق  ،االقتصادي للدوليف التطور 

 هو% و 78.1بنسبة  7009الفصل الثالث من العام املركز الثاين من الصادرات يف  التكنولوجيا

وهذه فرصة مهمة للعاملة حيث بإمكانها  .نيةاإللكرتو و الكهربائية  تجميع األجهزة صناعة ضمي

خاصة  ،استيعاب رشيحة واسعة من الخريجني الجامعيني واملهنيني يف مختلف االختصاصات

 العاملي هو القتصاد املعرفة.   العام أن االتجاه
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 الزراعة

وتوفر األرايض  ،إىل طبيعة لبنان الجغرافية نظراً إن قدرات القطاع الزراعي يف لبنان هائلة 

لكن دونها  الرّي واليد العاملة توفر مياهإضافة إىل  )الساحل، الجبال وسهل البقاع( الزراعية

ن البلدان املجاورة وبالد الخليج قد تحدت عدة معوقات ومن امللفت أ . عوائق عديدة

ير. واستطاعت أن تنهض بقطاعها الزراعي وذلك ليس فقط لتلبية حاجاتها الداخلية بل للتصد

 جودة اإلنتاج. اميز عربالدولة، وبحاجة إىل التبحاجة إىل دعم أيضاً القطاع لكن هذا 

 

 الطاقة

ال بد من اإلعداد لهذا  ،يف لبنان ويف ظل الحديث عن وجود احتياطيات نفطية وغازية كبرية

 ،دةوالطاقة املتجد ،والطاقة املائية ،القطاع مبا يشمله من اختصاصات تتضمن هندسة البرتول

مقة واختصاصات ،وهندسة البيئة إضافة إىل اختصاصات يف  ،قةيف القوانني املتعلقة بالطا ُمع 

 الصيانة. التنقيب و و  الحفر

فال  ويف حني استعرضنا القطاعات الواعدة يف لبنان وأهمية توجيه االختصاصات لتلحق بركبها،

بلدان العربية، موضوع سأترك املستقبلية لسوق العمل يف ال بد من االلتفات إىل االتجاهات

يف مستوى ، خاصة أن االستفادة من التطور الكبري يف هذه الجلسة لمداخلة التاليةلالتطرق إليه 

شمل بلدان العامل تتعداه لتعىل السوق اللبنانية بل  فقط قترصتال  املوارد البرشية اللبنانية

 ريقيا.العريب بشكل أسايس، ومن ثم أوروبا وأمريكا الشاملية وأف

 

 .أعرض لعدة نقاطمهارات املطلوبة يف سوق العمل أود أن لقبل تحديدي ل
 

أن التعليم يف لبنان يواكب رسعة املتغريات يف سوق العمل. وعليه، فال بد من  أعتقد ال :أولا 

النظر بتمعن يف جدوى منح الرخص بشكل شبه مفتوح للجامعات ومعاهد التعليم العايل ال 

وإمنا للمحاصصات الطائفية مام يربك مستوى التعليم وسوق  وية والبحثيةالرتبملساهمتها 

 العمل عىل حد سواء.

 

إن اإلعداد لسوق العمل ال يبدأ يف الجامعات، بل منذ الدراسة الثانوية حني تتحدد رغبة  :ثانياا 

 التالمذة ويتم توجيههم من قبل الخرباء يف مدارسهم أو املراكز املتخصصة للتوجيه.

 

أتحفظ عىل التعبري املستخدم وهو "إلحاق الجامعات بسوق العمل". للجامعات دور  :لثاا ثا

يوازي أهمية دورها االقتصادي  سيايسيتعدى رفد السوق بالعاملة، فلها دور اجتامعي ووطني و 

الدور بتوفري ما يحتاجه السوق من اختصاصات اليوم، فهذا اختزلنا التنموي. وعليه فإذا و 

مثل الفلسفة والعلوم االجتامعية أساسية يف املجتمعات  الختصاصات اً كساد بسب بالتأكيد

حضارياً ودميقراطياً توازناً  وطنارف التي تحفظ للعواإلنسانية واللغات والفنون وغريها بني امل

 وثقافياً.
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IV.  املهارات املطلوبة 

 

مل املحيل إىل عدم األدلة يف سوق الع الكثري منهناك اإلنسان. ف ربعليس باالختصاص وحده ي

تطابق املهارات بني حاجات سوق العمل وخريجي الجامعات وبرامج التدريب املهني بحيث 

ا تكمن هنو  .يواجه الخريجون توقعات منخفضة من حيث فرص العمل ومستويات الدخل

 وتحديداً من املركز الرتبوي للبحوث العايلوزارة الرتبية والتعليم الحاجة إىل تدخل مبارش من 

 .بني مستوى الخرجني واختصاصاتهم وحاجة السوقاملطلوبة  املواءمةتحقق يك  واإلمناء

 إحصاء أجرتهويشري  .األمثلة معروفة حول نسبة األطباء للممرضات أو نسبة املهندسني للتقنيني

 ال تشكل% من طالبي العمل لديهم اختصاصات 00أن  ،رشكة لبنانية 000حوايل ل   InfoProرشكة 

 TS و   BT الـ التي يجدها خريجو الصعوبةوهو  آخر مثال ملفت مة مضافة ألرباب العمل.أي قي

ّ إ  يف وجود بيف إيجاد فرص عمل  " اإلعالناتالعالقات العامة و "  أو " املصارف " ختصاص 

 حول جدوى هذه االختصاصات خريجني جامعيني يف نفس االختصاصات. وهذا يطرح سؤاالً

 املهني. التعليم مستوىعىل  وغريها الشبيهة

 

خريجي الجامعات واملعاهد العليا مهارات تتعدى املعرفة  أهمية اكتسابام يجب التأكيد عىل ك

الوعي . وهذه املهارات تكتيس اهتامماً كبرياً يف سوق العمل يف ظل  اختصاصاتهمالتقنية يف 

. من (Emotional Intelligence) الذكاء العاطفيألهمية أبعاد أخرى مثل تلك التي يعرب عنها ب

،  تساهم واجتامعية مهارات شخصية إىل أهمية إكساب الطالب الجامعيني هنا ال بد من التفات

مثل : قدرة التحليل، ”Soft Skills “ بالـ  إليه، يعرب عنه إنجاح الفريق الذي ينتمونو يف نجاحهم 

، املرونة يف مواجهة املتغريات، تناغم مع أعضاء الفريق –إمكانية التعامل مع اآلخرين بفعالية 

ألف  700هنالك ن وحيث أ  ، روح املبادرة والتواصل بفعالية شفهياً وكتابياً.االندفاعاإليجابية، 

حاجة أكرب إىل مهارات  فهنالك ،عامل 70% من هذه املؤسسات دون 91.5وأن   لبنانيفمؤسسة 

 .أعاله تجمع الكثري من تلك املذكورة

 

وهي عبارة عن   7070البنك الدويل يف بداية العام مهمة أطلقها مبادرة  إىل ريأود أن أش ،ختاماً 

وتنسيق  وضعلدعم الحكومة اللبنانية يف  اللبناين العمل يختص بسوقبرنامج تعاون فني 

النمو االقتصادي وتسهيل إيجاد  تحفيزالسياسات املتعلقة بالقطاعات التي ميكن أن تسهم يف 

 .دة عىل املدى املتوسطفرص عمل ذات نوعية جي

 

 جمعية املركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العايل مبادرتها بتنظيم هذا املؤمتر التوجيهيلأشكر 

 وأمتنى لكم دوام النجاح.

 

 وشكراً.


