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 لالنزوح المطو  حاالت في  التوظيفالشباب من التعليم إلى نتقال امسارات  المؤثرة فيعوامل ال: بادرة لها أثر كل   

 

 

 

 ة ومركز التنمية وممارسات الطوارئمركز الدراسات اللبناني  إعداد: 

 

ط الضوء يسلّ وهو ، بادرة لها أثر" هذا العام هو "كلّ  شعارإّن هو اليوم العالمي لالجئين.  2020يونيو حزيران/ 20السبت 

 إنّ أحد. عن فيه يتّم التخلّي  حيث ال أعدل وأنصف وأشملعالم ال جعلة ، وأهميّ ى مساهمات الالجئين في مجتمعاتهمعل

 عليه اسم، الذي أُطلق (CENDEP( ومركز التنمية وممارسات الطوارئ )CLSمركز الدراسات اللبنانية ) برنامج أبحاث

( والمركز الدولي لبحوث التنمية ESRCة )ة واالجتماعيّ قتصاديّ ل من مجلس البحوث االالمموّ و -" عمل"من التعليم إلى ال

(IDRC )–  إلى  للسعي، ل في لبنان واألردننزوح مطوّ  حاالت نالذين يعيشو والشابات مع الشبابيجري فيه التواصل

 .التوظيفمن التعليم إلى نتقال في االفهم مساراتهم 

 

، المهم، وأمنهموأح وتطلّعاتهم،، فرصهم في الحياة ر فيويؤثّ ، والشابات ا في حياة الشبابحاسم   اجانب   يُعتبر التعليمو

 والشابات انتقال الشباب فية تأثير األزمات الماليّ  في ساهمت التحليالت. لقد هذه العناصر ، ويعكسومكانتهم في المجتمع

 – والشابات ما الشبابيواجهه ين اللذينالمتزايد   عدم اإلستقرارو الغموضفي تعزيز تفكيرنا بشأن  عملالمن التعليم إلى 

 في مامليئة بالفجوات معرفتنا  ال تزال، مع ذلك. و19-كوفيدفي "الوضع الطبيعي الجديد" بعد جائحة  لغموض متأصّ فال

ا ما يُنظ ر إلى. والشابات ق بمجموعات مختلفة من الشبابيتعلّ  دراسات الفي  معنى بهامجموعة على أنّهم ئين الالج فنادر 

 بشكل عام.دول عالم الجنوب و سط،العمل في الشرق األو إلى تعليمالنتقال من مسارات اال حول

 

وضعهم  -ة المختلفة االجتماعيّ  والشابات الشباب أوضاع رتأثي يه دراستنافي  نعالجهاي تالرئيسة ال المسائل إحدىإّن 

 نتقالهمامسارات  في ،ه األوضاعوالتضمينات واالستبعادات المرتبطة بهذ -ة تهم العائليّ وخلفيّ  ونوعهم االجتماعيالقانوني 

بالنسبة ة االجتماعيّ  األوضاعهذه  مغزىفي نتائج المسح الذي أجريناه حول  لنتأمّ ، نة. في هذه المدوّ عملالمن التعليم إلى 

 بينتتراوح أعمارهم ) وشابة اشاب   1442من معلومات  المسح عجم  التوظيف. ة قابليّ و فرص العملنتائج تعليم الشباب وى لإ

ا(  29و 15 ة جتماعيّ االات خلفيّ الة وقانونيّ الوضاع واأل ة(، ولبنانيّ ة، أردنيّ ةة، فلسطينيّ ات )سوريّ من مختلف الجنسيّ عام 

من لبنان واألردن. ة في كلّ قتصاديّ اال
i
 

 

 

 الوضع القانوني

النتائج  إحدى، أو الجئ ا. مواطن ا في البلد الذي تعيش فيه من الوضع القانوني: كونك ينواسعت  ين فئت  في المسح ستخدم ن

.ةرسالمد من والشابات الشباب لتسّرب مهمّ  دمحدّ   عامل   وضع القانونيال الرئيسة ألبحاثنا هي أنّ 
ii
المواطنين  في حين أنّ  

الوضع ر ويؤثّ  التأثير كان أكبر بكثير في لبنان. ين، إال أنّ في كال البلد  بالالجئين  المدرسة مقارنة   عرضة للتسّرب منأقّل 

االقانوني  حيث يزيد احتمال وصول المواطنين إلى مستويات أعلى من التعليم  ،ة في لبنانالنتائج التعليميّ في  اأيض   كثير 

 مدخول جني فرصة نيلمواطنلدى ا، ينفي األردن. في كال البلد   التأثيريختلف هذا  بالالجئين. ومع ذلك، نة  ٪ مقار20بنسبة 

ا على  ،الالجئينب مقارنة  أعلى   عن عملهم. اهمراض ودرجة ،ذات صلة بتعليمهم عمل مزاولةة فرصوهذا ينطبق أيض 

 

 

 النوع االجتماعي

 مقارنة   المدرسة للتسّرب من عرضة الذكور أكثر ة في لبنان حيث أنّ للنتائج التعليميّ د ا محدّ  عامال   النوع االجتماعييُعد 

باإلناث  مقارنة   أكبر الذكور بالنسبة إلى عملفرص ال إنّ في عمان. في المقابل،  عينها ، ال نجد االختالفاتاإلناث. ومع ذلكب

إكمال  ين إلى أنّ كال البلد   فيتشير نتائجنا و. فرصالضعيف بين التعليم و الرابطهذه النتائج  تثبتو .من لبنان وعمان في كلّ 

اال يؤثّ الثانوي أو المهني  التعليم ما بعدفي مرحلة التدريب    التعليمبأولئك الذين أكملوا  ارنة  ة التوظيف مقاحتماليّ  في ر كثير 



 

 

لدى  ة التوظيفانوي إلى تقليل احتماليّ ي إكمال التعليم الثيؤدّ ، قد في لبنانفوا أي تعليم. أو لم يتلقّ  من دون سواهاالبتدائي 

التعليم الثانوي ليس  تكشف نتائج عمان أنّ ولم يتلقوا أي تعليم. أو  االبتدائي التعليملذين أكملوا مقارنة  باألشخاص ااألفراد 

 .مساعدا على إيجاد عملعامال  

 

 

 ة ومكان اإلقامةة العائلي  الخلفي  

 تبرز ثالث نتائج رئيسة في بحثنا:وان في فهم تعليم الشباب وتوظيفهم. ة ومكان اإلقامة عامالن مهمّ العائليّ ة الخلفيّ 

 

 يميتعلالمستوى ال يبدو أنّ فة. والنتائج التعليميّ  المدرسة التسّرب منة في تحديد احتماليّ  امهم   اين دور  تعليم الوالد   يؤدّي، ال  أوّ 

ين. على سبيل في كال البلد  ة األب على جميع المستويات التعليميّ  بالمستوى التعليمي لدى أكبر مقارنة  ة هات له أهميّ األمّ لدى 

لمدرسة بشكل من ا الفرد تسّرب ل من احتمالة يقلّ لمرحلة الثانويّ بعد ا عيّنةم يّة  تعليممرحلة   أكملت األم قد كون ، إنّ المثال

وى ما ارتفع مسته كلّ تشير نتائجنا إلى أنّ  وكذلكتعليم.  أو لم تتلّق أي بتدائياالم تعليال أكملت إذا ما قدبملحوظ مقارنة  

 ة أفضل.الشاب على نتائج تعليميّ  ة حصولاحتماليّ  ازدادت، ما بعد الثانوي(ألم )الثانوي/دى االتحصيل العلمي ل

 

في لبنان واألردن  المدناألفراد المقيمين في  أنّ  حيث ،ة التوظيف ونتائج التوظيفقابليّ د لمحدّ  عامل هو  اإلقامة مكان، اثاني  

الذين  اببالشب مقارنة   أكبر عمللديهم فرصة مثل بيروت المدن في  ونيعيش الذين بفالشبا. لديهم فرصة توظيف أكبر

 ة مثل البقاع.شبه حضريّ  مناطقفي  ونقيمي

 

ا،  في  قينمطلّ الجين/المتزوّ  والشابات بالشباب مقارنة   أكبرلديهم فرصة توظيف جين تزوّ غير الم والشابات الشباب إنّ وأخير 

 في األردن. لفمخت ة التوظيففي قابليّ  التأثير هذا ، ولكنّ لبنان

 

 

 لةالمطو   اللجوء للشباب في حاالت نحو فهم أكثر شمواًل 

 الالجئين ال تزال لديهم نتائج أقلّ  ، وأنّ عمللنتائج التعليم وال مهمّ د حدّ  م عامل الوضع القانوني هو مة أنّ تظهر النتائج المقدّ 

ن وسياسة التوظيف في كال ة على تعليم الالجئيهذا له انعكاسات مهمّ  من أقرانهم من مواطني الدولة المضيفة. في حين أنّ 

في  المقيميند الوحيد لنتائج التعليم والتوظيف للشباب محدّ  الالعامل الوضع القانوني ليس  االعتراف بأنّ  ، فمن المهمّ ينالبلد  

مسارات  في عوامل تؤثّر، جميعها قامة، ومكان اإلنألبويدى اة ليّ خلفية التعليمال، وفالنوع االجتماعيلبنان واألردن. 

 في لبنان واألردن. والشابات ة بين نتائج الشباب. كما أظهرت النتائج اختالفات مهمّ إلى حدٍّّ كبير الشباب

 

وفهم  عملالمن التعليم إلى نتقال في االوالشابات د الجوانب لفهم مسارات الشباب نهج متعدّ  اتباعة تبرز هذه النتائج أهميّ 

وال  أعدل وأنصف وأشمل لعمل من أجل عالملوأوضاعهم المختلفة مساراتهم ضمن سياقهم الوطني والمحلي.  تحدّدكيف 

بينما وة. االجتماعيّ  وضاعاأل بمختلف والشابات لشبابدى ال الواقع المعيشيالتأّمل في مسألة ، يجب أحد يتّم فيه التخلّي عن

ا لكيفيّ نانواصل بحث   عمل المن التعليم إلى نتقال في االمساراتهم  فيلهذه التأثيرات والشابات ة فهم الشباب ، سنولي اهتمام 

 .وخوضهم لها همشرحة كيفيّ و

 

 الشهر المقبل. CENDEPو CLSر التقرير الكامل على موقع نش  يُ س

                                                 
i  .تعليم الشباب وخبرات حولا لوجه وجه   من خالل المقابالتعبر جمع المعلومات  المسحجمع بين ت يفه تعتمد الدراسة الشاملة على نهج األسلوب المختلط 

ا 29و 15قة مع الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين المتعمّ ة والمقابالت السرديّ  ،التوظيف ا وجه   من خالل المقابالتالذي نُفّ ذ ي الكمّ  المسحع جم   ( وأسرهم.عام 

بين  ى المسحوقد أجر، والتوظيف. ، والتعليمة لألسريّ المعيش قتصادي، واألحوالق بالوضع القانوني للشباب، والجانب الشخصي االجتماعي واالات تتعلّ معلوملوجه 

، وفق ا سكان في المناطق التي عملنا فيهامجموع الدى ة لالقانونيّ  األوضاع مختلف نةاختيار العيّ  ومثّل. 2019أكتوبر تشرين األول/و 2019أغسطس آب/

 األردن.في وتسع مناطق في محافظة عمان  ،بيروت والجنوب والبقاعهي  ت الدراسة ثالث مناطق في لبنانغطّ ولإلحصاءات المتاحة. 

ii كثيفة. ليستالعمالة  حيث سوق عمل للتنافس فيله ة تؤهّ : يشمل أي شخص لم يحصل على شهادة تعليميّ المدرسة التسّرب من 


