
نحو تنسيق الجهود لتوفير خدمات 
فّعالة خاصة بالتوظيف وبمعلومات 

سوق العمل في لبنان

معلومات أساسية

يواجه سوق العمل اللبناني تحديات بالغة األهمية.

وفقــاً لتقاريــر صــادرة يف اآلونــة األخــرة، بلــغ معــدل البطالــة يف البــاد 
11 يف املئــة، مــع بقــاء الباحثــن عــن عمــل غالبــاً مــن دون عمــل ملــدة 
ــاص يف  ــكل خ ــة بش ــة مرتفع ــدالت البطال ــا أن مع ــام. ك ــاوز الع تتج

أوســاط النســاء )18 يف املائــة( والشــباب )34 يف املائــة(.1
ويتسم سوق العمل باآليت:

ــات  ــيا يف القطاع ــف الس ــق الوظائ ــة لخل ــتويات منخفض )أ( مس
ذات القيمــة املضافــة، مــا يــؤدي إىل بــروز نقــص يف فــرص العمــل 

املتاحــة؛
)ب( عدد كبر من العال يعمل يف القطاع غر الرسمي؛

)ج( هجــرة داخليــة ونــزوح قــري مــن أجــزاء أخــرى مــن املنطقة، 
الســيا من ســوريا؛

)د( هجرة اليد العاملة املاهرة اللبنانية الشابة إىل الخارج؛
)ه( مســتويات مرتفعــة مــن التمييــز املهنــي وعــدم مطابقــة 
ــة يف ســوق العمــل مــع مؤهــات الباحثــن عــن  املهــارات املطلوب

ــل. العم

الضوء على أهمية  إلى تسليط  الموجز  يهدف هذا 
لمواجهة  العمل  سوق  في  الوساطة  وظيفة  تعزيز 

تحديات التوظيف الحالية في لبنان.

ويقــوم بدراســة التحديــات الرئيســية يف بيانــات ســوق العمــل الحاليــة، 
وتحديــد ســبب حاجــة أصحــاب املصلحــة األساســين يف ســوق العمــل، 
ــا  ــات. ك ــذه املعلوم ــف، إىل ه ــات التوظي ــزودي خدم ــرار م ــى غ ع
يتنــاول الــدور البــارز الــذي يضطلــع بــه مــزودو خدمــات التوظيــف يف 
جمــع وتحليــل واســتخدام معلومــات ســوق العمــل مــن أجــل توفــر 
توجيــه وظيفــي عــايل الجــودة للباحثــن عــن العمــل. ويقــدم، عــاوًة 
عــى ذلــك، معلومــات حــول الســبل املمكنــة لتعزيــز قــدرة الحكومــة 
 )LMI( اللبنانيــة عــى جمــع وتحليــل ونــر معلومــات ســوق العمــل

يف الوقــت املناســب وبطريقــة موثوقــاً بهــا.

1. D. Robalino and H. Sayyed: Republic of Lebanon – Good jobs needed: The role of macro, investment, education, labor and social protection policies (MILES) –
  A multi-year technical cooperation program (Washington, DC, World Bank, Middle East and North Africa, Human Development Group (MNSHD), December 2012).

ما الغاية من توافر معلومات سوق 
العمل؟

ُيعتبـر توافـر معلومـات موثوقـة ومالئمـة ووافية 
صناعـة  فـي  أساسـيًا  عنصـرًا  العمـل  سـوق  حـول 
والتوجيـه  التعليمـي،  والتخطيـط  السياسـات، 

الشـراكت.  واسـتراتيجيات  الوظيفـي، 

وتوفــر أنظمــة معلومــات ســوق العمــل الراســخة معلومــات عــن 
ــة( عــى حــّد  العــرض )املهــارات املتاحــة( والطلــب )املهــارات املطلوب
ســواء يف ســوق العمــل، مــا يســاعد عــى توقُّــع االتجاهــات مــن قبــل 
الباحثــن عــن العمــل واملؤسســات التدريبيــة والــركات وصانعــي 
السياســات. وتحتــل املعلومــات حــول األجــور ورشوط العمــل وظــروف 
ســوق العمــل العامــة حيــزاً كبــراً مــن األهميــة بالنســبة إىل عــدد مــن 
أصحــاب املصلحــة مثــل: الطــاب الذيــن يختطــون ملســارهم الوظيفــي، 
ــف مســتدامة،  ــون إيجــاد وظائ ــن يحاول ــل الذي ــن العم ــون ع والباحث
والــركات التــي تســعى إىل املحافظة عى قدرتها التنافســية يف الســوق، 
ــل  ــل متثي ــن أج ــات م ــاج إىل املعلوم ــي تحت ــة الت ــات العالي والنقاب
ــاج الــركات  ــة أخــرى، تحت ــد. مــن ناحي ــا بشــكل جيّ ــح أعضائه مصال
إىل معلومــات تتعلــق مبــدى توافــر العالــة املاهــرة، وال ســيا إن 
كانــت تــدرس إمكانيــة توســيع نشــاطها أو إضافــة منتجــات وخدمــات 
جديــدة. وتُعتــر املعلومــات حــول الطلــب عــى مهــارات معيّنــة مهــاً 
ــل املناهــج. ــر وتعدي ــة بهــدف تطوي بالنســبة إىل املؤسســات التعليمي

يسمح تحليل خصائص الباحثين عن العمل باستهداف 
أفضل للخدمات.

ــرار  ــى غ ــل، ع ــن العم ــث ع ــة بالباح ــات خاص ــاهم معلوم ــد تس وق
ــل  ــرة العم ــس، وخ ــر،3 والجن ــارات،٢ والعم ــي، وامله ــتوى التعليم املس
الســابقة، ومــكان الســكن، ودرجــة التنقــل الوظيفــي يف ســوق العمــل، 
ومــدة البحــث بجديــة عــن عمــل، والتدخات/الخدمــات املقدمــة 
ــل  ــأن تحلي ــن ش ــيلة ملســاعدته. وم ــد أفضــل وس ــه، يف تحدي ــابقاً ل س
دقيــق للبيانــات املّوحــدة أن يســاعد مقدمــي خدمــات التوظيــف عــى 

.Bayt.com ٢.  ال يتّم إثبات جميع املهارات عر الشهادات. قد يرغب الباحثون عن موظفن يف االستعانة بأدوات اختبار سهلة االستخدام مشابهة لتلك املتاحة عر اإلنرتنت عى موقع

3.  مثاً، ميكن للقوى العاملة املسّنة أن تدل عى احتياجات توظيف محتملة.



ــم التدخــات األكــر ماءمــة يف  تخطيــط نشــاطهم بأكــر دقــة وتصمي
ــم. ســوق العمــل ملســاعدة عمائه

يسـاعد توافـر البيانـات حـول الشـراكت علـى فهم 
واالتجاهـات  الوظيفيـة،  واحتياجاتهـا  أنشـطتها، 

الاكمنـة علـى صعيـد االقتصـاد والتوظيـف.

ميكــن ملراكــز خدمــات التوظيــف والــوكاالت واملنظــات األخــرى، 
ــات  ــر معلوم ــاهمة يف توف ــف، املس ــات توظي ــم خدم ــة بتقدي املعني
ــات  ــدد املؤسس ــك ع ــمل ذل ــوق. ويش ــب يف الس ــق بالطل ــة تتعل هام
العاملــة ضمــن الرقعــة الجغرافيــة ملكتــب التوظيــف، ونــوع األنشــطة 
املدرجــة وفقــاً للتصنيــف الصناعــي الــدويل املوحــد لجميــع األنشــطة 
االقتصاديــة )ISIC(، وعــدد املوظفــن )العاملــن بــدوام كامــل وبــدوام 
جــزيئ( بحســب العمــر والجنــس، ورشوط العمــل مبــا يف ذلــك ســاعات 
العمــل واألجــور واإلعانــات، وأنــواع املهــن ومســتوى املهــارات املطلوبة، 
وحركــة دوران املوظفــن. مــن املمكــن إجــراء التحليــل عــى املســتوى 
املؤســي أو القطاعــي أو وفــق املنطقــة الجغرافيــة التــي تغطيهــا 

ــف. ــات التوظي ــز خدم مراك

مـن شـأن النفـاذ إلـى تحليـل موثـوق لمعلومـات 
سـوق العمـل )LMIA( أن يمّكـن األفـراد مـن تحديد 
بشـل  واالسـتعداد  المناسـبة  التوظيـف  خيـارات 

المختـارة. لوظيفتهـم  مالئـم 

إن فهــم عــامل العمــل يتطلــب وجــود نظــام متطــور، عــى غــرار نظــام 
املعلومــات املهنيــة )OIS( الــذي يوفــر معلومــات مهنيــة دقيقــة 
تتعلــق بتوصيــف الوظيفــة ورشوط العمــل والتقــدم الوظيفــي يف 
مجــاالت مهنيــة محــددة. وقــد أعــّدت الحكومــة اللبنانيــة نظــام 
التصنيــف املهنــي الوطنــي )NOC( اســتناداً إىل التصنيــف الــدويل 
 4.)ISCO-08( ــة عــى ــن )ISCO-88( ، ومســودته املبني املوحــد للمه
ــن ويصــف  ــذي يقن ــد يشــكل هــذا النظــام، ال ــاده، ق ــّم اعت ــى ت ومت
املهــن الشــائعة يف االقتصــاد اللبنــاين، قاعــدة لتطويــر نظــام املعلومــات 
ــة الوطنيــة )NOIS(. وســيتطلب ذلــك تحديثــات منتظمــة مــن  املهني
ــوث  ــات البح ــف ومؤسس ــات التوظي ــات خدم ــع مؤسس ــب جمي جان

ــاد. داخــل الب

ــة  ــات قيم ــره، معلوم ــرى تطوي ــل، إن ج ــام ماث ــيوفر نظ ــايل س وبالت
حــول الفــرص املتاحــة للباحثــن عــن العمــل ملســاعدتهم عــى اتخــاذ 
ــركات عــى  ــر حصــول ال ــرار واٍع بشــأن مســارهم الوظيفــي. ويُعت ق
هــذه املعلومــات رضوريــاً مــن أجــل املحافظــة عــى قدرتهــا التنافســية 
يف الوقــت الــذي تضــع فيــه رشحــاً دقيقــاً للوظائــف املتوافــرة يف 
رشكاتهــا، وتقديــم رشوط عمــل الئقــة، ومــلء الوظائــف الشــاغرة 
ــارف  ــون باملع ــن يتمتع ــف املرشــحن املناســبن الذي ــن خــال توظي م
واملهــارات املؤاتيــة، ومــن شــأن كل مــا ســبق أن يســاعد عــى التخفيــف 

ــة. ــادة اإلنتاجي ــى زي ــن وع ــة دوران املوظف ــن مخاطــر حرك م

إن نهــج دائــم لإلرشــاد يدعــم الخيــارات الوظيفيــة 
ــع  ــاءات م ــة الكف ــين مطابق ــى تحس ــاعد عل ويس

ــة. ــف المتاح الوظائ

عــادًة مــا تقــدم املؤسســات التعليميــة املشــورة إىل الشــباب يف خضــم 
ــن  ــي، يف ح ــم املهن ــد توجهه ــارهم األويل نحــو تحدي ــط ملس التخطي
يضطلــع مقدمــو خدمــات التوظيــف غالبــاً بــدور أســايس يف مســاعدة 
الباحثــن عــن عمــل، مبــن فيهــم الخريجــن الجــدد، لانتقــال يف ســوق 
العمــل طيلــة مســرتهم املهنيــة. ففــي لبنــان، يفتقــر املوجهــون 
يف املــدارس يف كثــر مــن األحيــان عــى التدريــب املائــم للعمــل 
ــة لاســتخدام  ــن، يف حــن أن نطــاق املؤسســة الوطني كمرشــدين مهني

)NEO( محــدود.

مطابقة الوظائف في لبنان

علـى العكـس، إن غيـاب معلومات وتحليالت سـوق 
العمـل )LMIA( فـي لبنـان يجعـل تحليـل الماضـي 
أمـرًا  للمسـتقبل  التخطيـط  أو  الحاضـر  فهـم  أو 

. مسـتحياًل

يعــود تاريــخ اإلحصــاءات الرســمية، كاســتطاعات رأي األرس وعمليــات 
املســح العنقــودي ودراســات القطــاع ذات الصلة، إىل فــرتة ٢009/٢011، 
ــة  ــدالع األزم ــة وان ــة العاملي ــة املالي ــل لألزم ــر الكام ــروز األث ــل ب أي قب
ــدر  ــن. تج ــبوق لاجئ ــر مس ــق غ ــن تدف ــفرت ع ــي أس ــورية الت الس
ــن  ــو كاٍف ب ــى نح ــة ع ــر موزع ــرة غ ــات املتواف ــارة إىل أن البيان اإلش
جميــع أصحــاب املصلحــة الذيــن قــد يســتفيدون مــن هــذه املعلومات. 
الصــادرة عــن مؤسســات  البيانــات  مقارنــة  كــا ال ميكــن حاليــاً 

الرســم 1: من هم المخبرون الرئيسيون في سوق العمل؟

• منظات العال وأصحاب العمل
• غرف التجارة

• اللجان القطاعية

• الوزارات الحكومية
• الوكاالت اإلحصائية
• الحكومات املحلية

• الوكاالت الدولية والتنمية املحلية

• املنظات الغر الحكومية
• وكاالت االستخدام والتوظيف العامة والخاصة

 
• املؤسسات التعليمية يف جميع مراحل التعليم

• التعداد السكاين العام

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/  4. انظروا
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ــة  ــة الوطني ــزي )CAS(، واملؤسس ــاء املرك ــل إدارة اإلحص ــة مث مختلف
لاســتخدام )NEO(، واملنظــات غــر الحكوميــة، واملنظــات الدوليــة 
ــات  ــة، ومعاهــد بحــوث ســوق العمــل، ومقدمــي خدم غــر الحكومي
التوظيــف، وغرهــا. ويف بعــض الحــاالت، يجعــل التبايــن يف وتــرة جمــع 
البيانــات إجــراء املقارنــات صعبــاً. ويقــوم مقدمــو خدمــات التوظيــف 
ــن  ــة للباحث ــات التعريفي ــن امللف ــات ع ــع بيان ــان بجم ــة يف لبن العامل
عــن عمــل وعــن الــركات يف مناطــق جغرافيــة محــددة. غــر أن هــذه 
البيانــات يف معظــم األحيــان غــر مكتملــة، كــا ال ميكــن اعتبــار أنهــا 
تعكــس الوضــع يف البــاد. عــاوًة عــى ذلــك، يقــوم عــدد قليــل فقــط 
مــن الــركات التــي تقــدم خدمــات توظيــف بتصنيــف الباحثــن عــن 
ــى أن  ــدويل للمهــن )ISCO(، حت ــاري ال ــف املعي ــاً للتصني العمــل وفق
عــدداً أقــل منهــا حتــى يقــوم بتســجيل أصحــاب العمــل مــن عمائهــا 
اســتناداً إىل التصنيــف الصناعــي املعيــاري الــدويل لكافــة األنشــطة 
االقتصاديــة )ISIC(، مــا يجعــل مقارنــة البيانــات بــن الــركات صعبــة.

ثمـة العديـد مـن المنظمـات والـواكالت التـي توفر 
خدمـات توظيـف فـي لبنـان، لكـن مـا من تنسـيق 

لمعلومـات العمـل وال إحالـة إلـى الخدمـات.

خدمـات  ومراكـز   ،)NEO( لاسـتخدام  الوطنيـة  املؤسسـة  وتشـمل 
التوظيـف يف األونـروا،٥ ومختلـف املنظـات غـر الحكوميـة العاملة مع 
املجتمعـات. أمـا املنظات، عى غـرار منتدى املعاقن يف لبنان الشـايل، 
اللبنانيـن  املقعديـن  واتحـاد   ،)Arc-En-Ciel( آنسـيل  أرك  وجمعيـة 
)LPHU(، فتقـدم خدمـات خاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة. فضـاً عن 
ذلـك، مثـة العديـد مـن الـوكاالت الخاصة التـي تعمل يف مجـال توظيف 
العـال عى املسـتوى املهني و/أو العال املسـتعدين للعمل يف الخارج. 
وكـا هـي الحـال يف العديـد من البلدان، يسـتطيع الباحثـون عن العمل 
والـركات اللجـوء أيضـاً إىل بوابـات الوظائـف عـر اإلنرتنـت واإلعانات 
اإللكرتونيـة. عـاوًة عـى مـا سـبق، هنـاك العديـد مـن الـوكاالت داخـل 

لبنـان التـي تُعنـى مبسـاعدة العـال املهاجرين.

الوطنيـة  المؤسسـة  تفويـض  وجـود  عـدم  إن 
لالسـتخدام )NEO( للتنسيق واإلشـراف على واكالت 
التوظيـف الخاصـة وتلـك التي ال تسـعى الربـح يؤثر 
سـلبًا علـى تماسـك عمليـة مطابقـة الكفـاءات مع 

الوظائـف المتاحـة علـى المسـتوى الوطنـي.

 )NEO( يف لبنــان، ال تشــمل مهــام املؤسســة الوطنيــة لاســتخدام
اإلرشاف والتنســيق بــن وكاالت التوظيــف الخاصــة والــوكاالت غــر 
الربحيــة. ونتيجــة لذلــك، مــا مــن طريقــة موحــدة لجمــع البيانــات، وال 
نظــام لتبــادل املعلومــات بــن الــوكاالت، كــا أنــه مل يتــّم التحقــق مــن 

ــوكاالت. ــي تســتخدمها هــذه ال ــر الت صحــة املعاي

.)www.unrwa.org( هي وكالة تُعنى باإلغاثة والتنمية البرية )٥.  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئن الفلسطينين يف الرق األدىن )األونروا

الرسم 2: أمثلة مهمة ستجمع خاصة بمعلومات حول سوق العمل 

معلومات مفيدة تتعلق بجانب الطلب في ســوق العمل تتضمن:
• عدد ونوع الوظائف الشاغرة

• إحصاءات األجور
ً • األعال املبتدئة / اغاق هبوطا

• توقعات التوظيف )قصرة، متوسطة وطويلة املدى(
• مهارات يف الطلب وفائضا

معلومات مفيدة تتعلق بجانب العرض في ســوق العمل ما يلي:
• عدد الداخلن الجدد والعائدين إىل سوق العمل

ً • عدد الخريجن الجدد يف مهارات مختلفة املجاالت سنويا
• أنواع من برامج التدريب املتاحة

• عدد من املؤسسات التعليمية / املهنية

لم الحاجة إلى نهج منسق؟

في الكثير من األحيان، من الممكن أن يساهم أصحاب 
أنواع  من  سيستفيدون  الذين  نفسهم،  المصلحة 
بيانات  العمل، في توفير  إحصاءات سوق  معينة من 

قّيمة إلى نظام معلومات سوق العمل كل.

قـد تقـدم الـركات والنقابات معلومـات مهمة حول املهـارات املطلوبة 
حاليـاً يف قطاعاتهـا، فضـاً عـن االتجاهـات الناشـئة الدالة عـى املهارات 
التـي سـتحظى بالطلـب األكر يف املسـتقبل. وسـتمّكن هـذه املعلومات 
مؤسسـات التدريـب مـن إعـداد دوراتهـا التدريبيـة مبـا يتناسـب مـع 
الطلـب املتوقّـع. يف املقابـل، سـيتيح ذلـك أمـام الخريجـن الجـدد يف 
املسـتقبل الفرصـة التخـاذ قراراتهـم يف مـا يتعلـق بالخيـارات التعليميـة 
ذات الصلـة بالسـوق. وعـى نحـو ماثـل، تجـد مؤسسـات التدريـب 
نفسـها يف موقـع ممتـاز لتوفـر تفاصيـل حـول عـدد الطـاب املرتقـب 
أن يتخرجـوا مـع مهـارات معيّنـة، ما يسـّهل عملية التوقعات املتوسـطة 

األجـل عـى صعيـد العـرض يف سـوق العمـل.

التوظيف  خدمات  مراكز  تقدمها  التي  الخدمات  إن 
العامة )PES( وغيرها من الجهات ُتعتبر تكميلية.

فاملهام التي تتوالها هي األوسع نطاقاً، إذ تندرج يف إطار توفر الخدمات 
الباحثن عن العمل والركات عى الصعيد الوطني مجاناً.  إىل كل من 
وميّكنها ذلك من تطوير قاعدة بيانات كبرة حول العرض والطلب. ومع 
وجود عدد كبر من العماء، من املحتمل أن تكون قادرة عى فهم سوق 
العمل الوطني، غر أنها ال متلك ال الوقت وال املوارد الازمة إلجراء تحليات 
معمقة. تجدر اإلشارة إىل أن الركات التي تدفع لقاء خدمات التوظيف 
هي أبرز عماء وكاالت التوظيف الخاصة. إذ إنها تركّز عادًة عى قطاع 
أو عى مستوى  املعلومات واالتصاالت(،  تكنولوجيا  مهني محدد )مثل 
تُبدي الركات استعدادها  التي  أو أعى منها(  مهارات معن )كاملهنية 
يُعتر  وبالتايل،  معينة.  جغرافية  منطقة  عى  أو  عليها،  للحصول  للدفع 
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نطاق تركيزها أضيق من مراكز خدمات التوظيف العامة، ما ميّكنها من 
تطوير فهم أكر لقطاع سوق العمل التي تعمل فيه. من ناحية أخرى، 
تركز املنظات غر الحكومية والوكاالت غر الربحية يف املقام األول عى 
احتياجات الباحثن عن العمل، علاً بأنها تصّب اهتامها عادًة عى فئة 
مستهدفة معينة، مثل الشباب أو النساء العائدات إىل سوق العمل أو 
أضيق من  املنظات  تركيز هذه  نطاق  ويُعتر  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص 
مراكز خدمات التوظيف العامة، لكنها طورت يف املقابل قدرة أكر عى 

معرفة وفهم احتياجات فئاتها املستهدفة.

فـي ظل غياب سـلطة مركزيـة، سيسـمح إتباع نهج 
منسـق بمـلء الفراغ الحالـي على صعيـد معلومات 

العمل. وتحليالت سـوق 

يف الوقت الراهن، ما من جهة مخولة مبهمة جمع وتحليل ونر هذه 
الدرجة  توفر يف  التي   ،)CAS( املركزي  اإلحصاء  إدارة  املعلومات سوى 
هذه  بيانات  إن  اإلحصائية.  الحكومة  حاجات  لتلبية  البيانات  األوىل 
اإلدارة غر قادرة عى إعطاء صورة دقيقة ومتعمقة لسوق العمل تكون 
كافية للمساعدة عى اختيار الوظيفة واتخاذ القرارات املهنية التي من 
شأنها أن تؤدي إىل توفر عمل مستدام. كا أن املعلومات املتوافرة حالياً 
ال تتيح ملقدمي التدريب الفرصة لوضع مناهجهم بشكل أفضل لتلبية 
متطلبات سوق العمل، أو للركات ضان توفر العال يف حال قررت 

توسيع أعالها أو االستثار يف أنشطة جديدة داخل البلد.

توصيات فورية

حتـى اآلن، مل تـؤِد الخطـوات، التـي تـّم اتخاذهـا لتعزيـز التعـاون بـن 
بعـض مقدمـي خدمـات التوظيـف الرئيسـين، إىل إجـراء أي تحليـات 
إضافيـة لسـوق العمـل وال إىل زيـادة نطـاق خدماتهـم. وبالتـايل، ال بـّد 

تـم إعـداد هـذا املوجـز مـن قبـل دونـا كولتـز Donna Koeltz، وهـي كبـرة أخصـايئ خدمـات التوظيـف سـابقة يف منظمـة العمـل الدوليـة، ومتت 
مراجعتـه مـن قبـل باتريـك دارو Patrick Daru، كبـر أخصـايئ املهـارات وقابلية التوظيـف يف املكتب اإلقليمي للـدول العربية التابـع ملنظمة العمل 
الدوليـة، مـع مدخـات مـن السـيدة أنابيـا سـكوف Annabella Skof، والسـيدة رانيا حكيم، والسـيدة فرجينيا ليـب Virginia Leape، اسـتناداً إىل 
األبحـاث التـي أجريـت مـن قبـل رشكـة تطويـر املعرفـة )KDC(، يف إطار مروع منظمـة العمـل الدولية »متكـن التكييف الوظيفـي وحاية رشوط 

العمـل الائـق يف املجتمعـات الريفيـة املتـررة مـن أزمة الاجئن السـورين يف شـال لبنان«.

٦.  مبا يف ذلك غرف التجارة وجمعية الصناعين اللبنانين والنقابات املهنية األخرى.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_232973.pdf  ٧.  للحصول عى أمثلة حول املارسات الجيدة يف لبنان، راجعوا

ملزيد من املعلومات، االتصال:
منظمة العمل الدولية

املكتب االقليمي للدول العربية
أريسكو سنرت - شارع جوستنيان - القنطاري 

ص.ب. 4088- 11 رياض الصلح ٢1٥0-110٧ بروت - لبنان 
هاتف: ٧٥٢400  1 9٦1+  - فاكس: ٧٥٢40٥ 1 9٦1+ 

 www.ilo.org/arabstates :شبكة انرتنت - beirut@ilo.org :بريد الكرتوين
 iloarabstates@ :تابع منظمة العمل الدولية يف الدول العربية عى تويرت
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مـن أن تشـمل التوجيهـات املسـتقبلية مـا يـي:

 ،)NOCS( وضـع اللمسـة األخـرة لنظـام التصنيـف املهنـي الوطنـي )1
واعتـاده مـن قبـل جميع أصحـاب املصلحـة الذين يعملون يف أنشـطة 
التوظيـف، والتوصـل إىل اتفـاق بشـأن أسـاليب ومعايـر جمـع البيانات 
لتحليـات  رسـمي  آيل  نظـام  لوضـع  األسـاس  يشـكل  أن  شـأنه  مـن 
ومعلومـات سـوق العمـل )LMIA( واملحافظـة عليه ووضعـه يف متناول 
الجميـع. هـذا وال بـّد من أن يضـّم معلومات محددة، عى غـرار ملفات 
تعريفيـة مهنيـة، ونرات منتظمة خاصة بسـوق العمل، وقوائم تشـمل 

الوظائـف املتوافـرة حاليـاً وتلـك التـي قـد تحظـى بإقبال يف املسـتقبل.

2( مثـة حاجـة إىل تعزيـز التعـاون لزيـادة املـوارد املتاحـة إىل أقىص حّد، 
وتبـادل املعلومـات التـي تـّم جمعهـا، ووضـع نظـام إحالـة الوظائـف 
الشـاغرة مـن أجـل تبسـيط الخدمـات بالنسـبة إىل الـركات والباحثـن 
عـن العمـل عـى السـواء. واملطلـوب اآلن تعزيـز التعـاون بـن مقدمـي 
خدمـات التوظيـف والجمعيات الصناعية والنقابـات ومنظات أصحاب 
مـن  املهنيـة وغرهـا  التعريفيـة  امللفـات  إعـداد  العمـل٦ عـى صعيـد 
األدوات. كـا تُعتـر االسـرتاتيجيات املشـرتكة رضوريـة لتلبيـة احتياجات 
فئـات مسـتهدفة محـددة مثـل النسـاء، والشـباب، وكبـار السـن مـن 

العـال، والخريجـن الجـدد، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة.

3( كـا يتعـن أن يكـون ملـزودي خدمـات التوظيـف نطـاق عمـل أكـر 
ليطـال رشكات رسـمية وغـر رسـمية، فضـاً عـن مجموعـة واسـعة مـن 
الخدمـات اإلضافيـة، التـي تشـمل معـارض الوظائف الخاصـة بقطاعات 
الباحثـن عـن  التـي تتنـاول تحفظـات  محـددة، واألنشـطة الرتويجيـة 
العمـل بشـأن بعـض املهـن، والدعـم التقنـي لتلبيـة احتياجـات العـال 
الـركات  يف  البريـة  املـوارد  وظائـف  قـدرات  وبنـاء  اإلعاقـة٧،  ذوي 
البالغـة الصغـر والصغـرة الحجـم، واختبـار وإصـدار شـهادات للباحثن 

عـن العمـل تُظهـر كفاءاتهـم الرئيسـية.


