
موجز السياسة١

خلفية

يواجـه سـوق العمـل اللبناين تحديـات كبرية. يف عـام 2012، قدر معدل 
البطالـة يف البـاد بنسـبة 11 يف املائة، وغالباً مـا يبقى الباحثون عن عمل 
عاطلـن عـن العمـل ملـدة تصـل إىل سـنة واحـدة. إن معـدالت البطالـة 
مرتفعة بشـكل خاص يف صفوف النسـاء )18 يف املائة( والشـباب )34 يف 

املائة(.2 ويتسـم سـوق العمـل أيضاً بـ :
)أ(  مسـتويات منخفضـة مـن خلق فـرص العمـل، وخاصـة يف القطاعات 
ذات القيمـة املضافـة، مـا يـؤدي إىل نقـص يف فـرص العمـل املتاحة ؛

)ب(  عدد كبري من العال الذين يعملون يف القطاع غري الرسمي ؛
)ج(  هجـرة داخليـة وتهجري قـري كبريين من أجزاء أخـرى من املنطقة 

العربية، وال سـيا من سـوريا ؛
)د(  هجرة العال اللبنانين الشباب من ذوي املهارات ؛

)ه(  فصل مهني قوى وعدم تطابق املهارات. 

الوطنـي  الصعيديـن  عـى  البيانـات  يف  خطـرية  ثغـرات  حاليـا  توجـد 
واإلقليمـي، لـكل مـن جانبـي العـرض والطلـب. ليس لـدى لبنـان نظام 
معلومـات عـن سـوق العمـل، وال يتـم جمـع بيانـات عـن سـوق العمل 
بشـكل منهجـي. إن البيانـات واألرقـام عـن سـوق العمـل قدميـة، وكان 
آخرهـا مسـح ميزانيـة األرس )إدارة اإلحصـاء املركـزي، 2012( واملسـح 
العنقـودي متعـدد املـؤرشات )إدارة اإلحصـاء املركزي، 2009( والدراسـة 

الوطنيـة لأحـوال املعيشـية لـأرس )إدارة اإلحصـاء املركـزي، 2007(. 

تسـتخدم مذكـرة السياسـة هـذه أحـدث البيانـات املتوفـرة يف وقـت 
النـر وتهـدف إىل تسـليط الضـوء عـى أهمية تحسـن توقـع املهارات 
الالزمـة ملطابقـة فـرص العمـل. كذلـك، تـدرس هـذه املذكـرة العوامـل 
الرئيسـية التـي تؤثـر يف تطـور عـرض املهـارات والطلـب عليهـا وتوفـر 
إرشـادات عامـة عـن اتجاهـات سـوق العمل وفـرص العمـل يف مختلف 
القطاعـات االقتصاديـة، مـع الرتكيز بشـكل خـاص عىل شـال لبنان. كا 
أنهـا تحـدد مل توقـع املهـارات مهـم وتنظـر يف الطـرق املمكنـة لتجنـب 

الثغـرات املحتملـة بـن الطلـب عـىل املهـارات وعرضهـا. 

المالمح الرئيسية لسوق العمل - جانب 
العرض

المشاركة والعمالة والبطالة

قدر عدد السكان النشطن اقتصادياً )الجدول 1( بـ 1.23 مليون يف عام 
2009، أي 47.6 يف املائة من إجايل عدد السكان الذين تبلغ أعارهم 
15 عاماً فا فوق. ويبّن توزيع السكان النشطن اقتصاديا )أ( أن النساء 
أقل نشاطاً بكثري من الرجال، و)ب( أن عددا كبريا من الشباب والنساء 
والرجال يدخلون السوق يف سن مبكرة، و)ج( أنه يرجح أن يكون خريجو 

التعليم العايل نشطن أكرث من غريهم. 
يف عام 2009، كانت نسبة %6.4 من القوى العاملة عاطلة عن العمل يف 
لبنان )انظر التقديرات يف الجدول 3(. وتشري التقديرات األخرية من البنك 
الدويل3 إىل أن معدل البطالة يبلغ 11 يف املائة، وغالباً مع فرتات تصل إىل 
للبطالة عىل املدى الطويل.  سنة واحدة - وهو التعريف املقبول دولياً 
غري أّن هذه التقديرات ال تأخذ يف االعتبار تأثري أزمة الاجئن السورية 
كونها أُجريت يف عام 2012، يف بداية األزمة السورية، وبالتايل، فإن تأثري 

تدفق الاجئيمن السورين عىل التوظيف مل يكن واضحاً بعد.

النساء والشباب والساكن في الشمال

النسـاء والشـباب والسـكان يف شـباب لبنـان أكـر عرضـة للبطالـة. عند 
أعـىل  أن  الواضـح  فمـن  والجنـس  العمـر  حسـب  البطالـة  اسـتعراض 
النسـاء  العمريـة 15-24، ولـدى  الفئـة  البطالـة موجـودة يف  معـدالت 
)10.4 يف املائـة مقابـل 5 يف املائـة للرجـال(. كـا هـو الحـال يف العديـد 
مـن البلـدان، الشـباب عرضـة أكـرث بكثـري للبطالـة باملقارنة مع السـكان 
بشـكل عـام، ومتثـل الفئـة العمريـة 15-29، 72 يف املائـة مـن مجمـوع 
العاطلـن عـن العمـل )الجـدول 4(. ويظهـر الفـرق بـن بطالـة النسـاء 
والرجال عىل جميع املسـتويات العمرية وتشـهد النسـاء ضعـف وأحياناً 
ثاثـة أضعـاف معـدالت البطالـة بـن الرجـال. إن معـدل البطالـة أعـىل 

بكثـري يف شـال لبنـان والفـرق بـن الذكـور واإلنـاث أكـر حتـى.

1. استناداً إىل نتائج استعراض معلومات سوق العمل وتحليلها : تركيز عىل شال لبنان من قبل رشكة تطوير املعرفة )2015-2014(. 
2. روبالينــو د. Robalino, D وســيد ه. Sayyed H. 2012 الجمهوريــة اللبنانيــة – الحاجــة لفــرص عمــل جيــدة : دور السياســات الكليــة واالســتثارية والتعليميــة وسياســات العمــل والحايــة االجتاعيــة 

 .))MNSHD( ( - برنامــج تعــاون تقنــي متعــدد الســنوات )لبنــان، البنــك الــدويل، مجموعــة التنميــة البريــة يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا»MILES«(
3. املرجع نفسه.
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النساء

هنـاك فـرق واضـح يف جميـع أنحـاء لبنان بـن معدالت مشـاركة القوى 
العاملـة مـن النسـاء والرجـال، مع انخفاض معدل النشـاط بن النسـاء. 
عـىل املسـتوى الوطنـي، ميثـل الذكـور 77 يف املائـة واإلنـاث 23 يف املائـة 
مـن مجمـوع السـكان العاملـن )الجـدول 2(، مـع وجـود تفاوت أوسـع 
نطاقـاً يف شـال لبنـان حيـث مثلـت اإلناث يف إحـدى املحافظـات فقط 
ـجلت أعـىل نسـبة  15.9 يف املائـة مـن مجمـوع السـكان العاملـن. وسُّ
عالـة لإلنـاث يف محافظـة بريوت حيث متثـل النسـاء 31.4 يف املائة من 
مجمـوع السـكان العاملـن يف تلـك املنطقـة. مـن حيـث العمـر، النسـاء 
العامـات أصغـر سـناً من الرجـال العاملن، حيـث أكرث من ثلث النسـاء 
يف سـوق العمـل تـرتاوح أعارهـن بـن 20 و 29 سـنة؛ يف هـذه الفئـة 

العمريـة نفسـها، يوجـد أقـل من ربـع الرجـال العاملن.

الشباب

18.4 يف املائـة مـن السـكان النشـطن تـرواح أعامرهـم بـن 15 و 19 
سـنة، مام يشـري إىل أن الكثري من الشـباب يدخلون إىل سـوق العمل يف 
سـن مبكـرة. عنـد مقارنة معدالت النشـاط حسـب املسـتوى التعليمي، 
املائـة(،  يف   58( الجامعـات  لخريجـي  هـي  املعـدالت  أعـىل  أن  يتبـن 
واألشـخاص الذيـن بلغـوا املرحلـة االبتدائيـة )53.8 يف املائـة( واملرحلـة 
املتوسـطة )50 يف املائـة(. وميثـل خريجـو الجامعات أعىل معدل نشـاط 
للنسـاء )47 يف املائـة(، يف حـن أن معـدالت النشـاط لجميع املسـتويات 

التعليميـة األخـرى هـي أقـل مـن 20 يف املائة. 

وكـام هـو الحـال يف معظـم االقتصادات يتكـون املصدر األكـر ملعروض 
العمـل، مثـل  الجـدد إىل سـوق  الداخلـن  لبنـان مـن  العـامل داخـل 
والتقنيـة.  املهنيـة  واملؤسسـات  الجامعـات  مـن  حديثـاً  املتخرجـن 
ويلخـص الجـدول 5أ عـدد الخريجـن الجـدد مـن مؤسسـات التعليـم 
املهنـي والتقنـي الذين ينجزون سـتة مسـتويات مختلفة مـن اإليجازات 
مثانيـة مـن مجـاالت  الدبلـوم يف  أو شـهادات  الليسـانس  أو شـهادات 
بعـدد  املتصلـة  املعلومـات  5ب  الجـدول  ويقـدم  الرئيسـية.  الدراسـة 

خريجـي الجامعـات يف مجـاالت الدراسـة ذات الصلـة.

الجدول 1 : معدالت النشاط االقتصادي بحسب الفئات العمرية والتعليم 
والمناطق ونوع الجنس )لبنان، 2009(

المجموعالذكوراإلناثالفئات العمرية

19-157.427.918.4

24-2034.963.449.6

29-2547.094.470.5

34-3032.896.763.2

39-3526.797.159.5

44-4023.395.857.2

49-4524.994.460.4

54-5018.792.451.1

59-5515.390.052.2

64-609.272.040.7

69-655.749.328.8

701.724.713.7 وما فوق
مستوى التحصيل العلمي

7.652.022.1أمية

مرحلة ما قبل المدرسة )الروضة( والقراءة 
والكتابة

11.253.535.2

13.184.953.8المرحلة االبتدائية

14.283.150.0المرحلة المتوسطة

19.360.839.2المرحلة الثانوية

47.068.958.0جامعة
المناطق

محافظة لبنان الشمالي

15.270.343.4أقضية عاكر والمنية والضنية

24.572.948.3بقية األقضية في محافظة شمال لبنان
22.872.847.6لبنان

المصدر :  إدارة اإلحصاء المركزي، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2009.

الجدول 2 : توزيع نسب العاملين )بعمر +15( بحسب نوع الجنس 
والمنطقة، 2009

المجموعالذكوراإلناثالمنطقة

31.468.6100محافظة بيروت 

محافظة جبل لبنان

22.677.4100ضواحي بيروت

25.574.5100بقية جبل لبنان 

محافظة لبنان الشمالي

15.984.1100أقضية عاكر والمنية والضنية

24.675.4100بقية األقضية في محافظة شمال لبنان 

محافظة البقاع

16.183.9100أقضية البقاع والهرمل 

19.680.4100بقية األقضية في محافظة البقاع

19.880.2100محافظة الجنوب

26.773.3100محافظة النبطية
23.077.0100لبنان

المصدر : إدارة اإلحصاء المركزي، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2009.

الجدول 3 : توزيع نسبة العاطلين عن العمل بحسب العمر )64-15( 
ونوع الجنس، لبنان، 2009

المجموعالذكوراإلناثالفئات العمرية

19-1512.321.217.6

24-2036.330.432.8

92-5227.317.721.6

43-03)8.6(8.18.3

39-35)6.6()4.9(5.6

44-04)4.9()*()3.9(

94-54)*()*()3.7(

54-50)*()*()2.6(

95-55)*()*()*(

46-06)*()*()*(
100100100المجموع

)*(: العدد أقل من 25 حالة )من عينة الساكن(
المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2009.



الشمال

إن الوضع يف املناطق الشاملية من لبنان مامثل للوضع يف بقية املناطق 
يف البلد، غري أنها تعاين من معدالت أعى من الفقر والبطالة. إن معدالت 
البطالة أعىل باملقارنة مع املحافظات األخرى، باإلضافة إىل معدالت أعىل 
لدى  واألمية  املائة(  يف   50( املدارس(  )ترك  املدارس  من  الترب  من 
النساء ووفيات األطفال وضعف وجود الضان االجتاعي. واستناداً إىل 
برنامج  املعيشية واالقتصادية أجراها  الظروف  استقصائية بشأن  دراسة 
األمم املتحدة اإلمنايئ يف عام 2011، فإن 67 يف املائة من السكان يعيشون 
تحت خط الفقر األعىل )4 د. أ. للفرد الواحد يف اليوم( و 33 يف املائة 
اليوم(، ما يؤدي  أ. للفرد الواحد يف  تحت خط الفقر األدىن )2.40 د. 
إىل تفاقم الوضع االقتصادي يف الشال. ووجد مسح ميزانية األرس للفرتة 

2011-2012، أجرتها إدارة اإلحصاء املركزي، أن 27 يف املائة من السكان 
املائة(  يف   36( لبنان  األعىل هي يف شال  الفقر هي  ومعدالت  فقراء، 

والبقاع )38 يف املائة(.

ازداد عـدد خريجـي الجامعـات خـالل العقـد املـايض. يف الفـرتة 2012-
2013، كان عـدد الطـاب الجامعيـن أكـر بكثـري ما كان عليـه يف العام 
2008، وبلـغ املجمـوع 191,788، مـن بينهـم 54 يف املائـة مـن اإلنـاث 
و 12 يف املائـة مـن الطـاب األجانـب. 37 يف املائـة مـن املجمـوع كانـوا 
ملتحقـن بالجامعـة اللبنانيـة، والنسـبة املتبقيـة يف الجامعـات الخاصـة. 
ولوحظـت معـدالت التحـاق مرتفعـة يف املجـاالت التاليـة : الهندسـة، 
املعلومـات، والعلـوم والتعليـم،  وإدارة األعـال، واإلدارة، وتكنولوجيـا 
والتسـويق والبيـع، واملاليـة والتصميـم الجرافيـي والتصميـم الداخـي 

والرعايـة الصحيـة واإلعـام.

العمل غير الرسمي
إن جـزء كبـري مـن العاملـة غـري رسـمي. وبحسـب تقرير أجرتـه منظمة 
العمـل الدوليـة يف عـام 2015، تبلـغ نسـبة العمـل غـري الرسـمي الـكي 
ويتسـم  التقديـرات.  بحسـب  شـخص   614.000 أي  املائـة،  يف   44.1
العمـل غـري الرسـمي يف سـوق العمـل بغيـاب لعقـود العمـل الرصيحـة 
واملسـّجلة و / أو تغطيـة الضـان االجتاعي للعال املوظفن. وتسـّجل 
حـواىل 30.6 يف املائـة مـن العاملـن كعاملـن لحسـابهم الخـاص يف عـام 
2010، وهـو معـدل مرتفـع عـىل نحو غري عـادي يف بلد متوسـط الدخل 

ويسـتتبع عـادًة املشـاركة يف أنشـطة منخفضـة اإلنتاجيـة.4 

الجدول 4 : معدل البطالة في لبنان وفي الشمال

الجدول 5 أ : توزيع الخريجين بحسب مجاالت الدراسة الرئيسية ونوع الشهادة / اإلجازة، 2013

المجموعالذكوراإلناثشمال لبنان

13.25.67.0أقضية عاكر والمنية والضنية
12.56.68.2بقية األقضية في محافظة شمال لبنان

10.45.06.4لبنان

المصدر : إدارة اإلحصاء المركزي، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2009.

مجال الدراسة الرئيسي
الكفاءة

المهنية
التكميلية 
المهنية

الثانوية
المهنية

الباكلوريا
الفنية

االمتياز
الفني

اإلجازة التعليمية 
المهنية

المجموع بحسب مجال
 الدراسة 

226 1-139793541819كهرباء

2061691927244683-مياكنيك

609 7745092371-89-صحة

505299102959-53-كمبيوتر وإلكترونيات

899 6735441685 396473 711إدارة أعمال وخدمات

217330202749---هندسة

133 534349721-178-العلوم التربوية

185-464-5085صناعة

443 16682512 1222 8002706 2602المجموع

http://www.crdp.org : المصدر : المركز التربوي للبحوث واإلنماء، 2012-2013. دراسات وإحصائيات. متوفر على

الجدول 5 ب : توزيع الطالب الجامعيين بين مختلف مجاالت الدراسة، 
2008

النسبة المئويةالعددمجال الدراسة

2917 11هندسة 

7127 11علوم طبية وصحية 

34012 19علوم 

4775 7علوم كمبيوتر 

95720 31علوم إنسانية 

05318 29علوم اجتماعية وقانون 

78323 36إدارة أعمال وخدمات 

3535 7اتصاالت وفنون جميلة 

0663 4تعليم 

3620.23زراعة 

9701غيره 
364100 160المجموع 

المصدر : المركز التربوي للبحوث واإلنماء، 2008. دراسات وإحصائيات. متوفر على : 
http://www.crdp.org

4. منظمة العمل الدولية : نحو العمل الائق يف لبنان : املشاكل والتحديات يف ضوء أزمة الاجئن السورين. 2015.
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تحليل للوظائف الشاغرة

يتـم اإلعـالن عـن عـدد محـدود مـن الوظائـف الشـاغرة وأن املعروض 
مـن العـامل املتوافريـن يفـوق بكثـري عـدد الوظائـف الشـاغرة املعلـن 
عنهـا، كـا يتبـن عند اسـتعراض الجـدول 6 يف القطاعـات املختلفة وبن 
املنظـات، تسـتخدم كل جهـة فاعلـة وسـيلة فريـدة  أنـواع  مختلـف 
لإلعـان عـن الوظائف الشـاغرة، األمر الـذي يضطر الباحثـن عن العمل 
إىل البحـث بشـكل منتظـم يف عـدد مـن املصـادر مـن أجـل التأكـد مـن 
تغطيـة جميـع فـرص العمل املمكنـة. وكجزء من الدراسـة االسـتقصائية 
التـي أجرتهـا منظمـة العمـل الدوليـة لتحليـل الوضـع الحـايل لسـوق 
العمـل يف لبنـان، مـع تركيز خاص عىل شـال لبنان، قامـت رشكة تطوير 
املعرفـة Knowledge Development Company بجمـع واسـتعراض 
2,700 وظيفة شـاغرة منشـورة لجميع أنحاء لبنان ومنشـورة يف الصحف 
واملواقـع االلكرتونيـة للفـرتة من كانون األول/ديسـمر 2014 إىل شـباط/

فرايـر 2015 )الجـدول 6(. وكانـت جميـع الوظائـف التـي تـم العثـور 
عليهـا يف الصحـف املحليـة لوظائـف يف القطـاع الخاص، وقـد تم نرها 
أيضـاً عـىل شـبكة االنرتنـت باسـتخدام مواقـع مختلفة. ونـرت وظائف 
القطـاع العـام عـىل موقـع إلكـرتوين معـن، يف حـن نـرت الوظائـف 
الشـاغرة يف املنظـات غـري الحكومية واملنظـات الدولية عـىل االنرتنت 
باسـتخدام موقـع مختلـف. توظـف العديـد من املؤسسـات اسـتناداً إىل 
الرتشـيحات املبـارشة مـن العاملـن املوجوديـن، أفـراد األرسة واألصدقاء. 
يجـري الباحثـون عن عمـل اتصاالت مبـارشة مع املؤسسـات ويعتمدون 
بشـكل كبـري عـىل العاقـات الشـخصية والعائليـة مـن أجل العثـور عىل 

عمـل. والبديـل لذلـك هـو البحـث عن عمـل خـارج لبنان.

بالنسبة للوظائف الشاغرة التي يتم اإلعالن عنها، يعتمد اختيار وسيلة 
الوظائف  غالبية  كانت  الخاص،  القطاع  يف  الوظيفة.  نوع  اإلعالم عى  
متعلقة  اإللكرتونية  املواقع  عىل  املنشورة  املائة(  يف   58.6( الشاغرة 

الوظائف  من  املائة  يف   17.7 مع  باملقارنة  االختصاصين  عىل  بالطلب 
الشاغرة املعلن عنها يف الصحف. من هذه النسبة األخرية، 38 يف املائة 
الخدمات  مهن  العاملون يف  فئة  بفرص عمل ضمن  تتعلق  كانت  منها 
)املواقع  االختصاصين  عىل  الطلب  وكان  واملحات.  األسواق  يف  والبيع 
اإللكرتونية والصحف( يف األساس لاختصاصين يف إدارة األعال واإلدارة، 
عىل  املنشورة  الشاغرة  الفنية  الوظائف  وكانت  املحاسبن.  وخاصة 
املواقع اإللكرتونية متعلقة يف املقام األول بالفرص املتاحة يف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )11.3 يف املائة من مجموع الوظائف الشاغرة(. 
يف  والبيع  الخدمات  مهن  يف  العاملون  عىل  الطلب  كان  الصحف،  يف 
األسواق واملحات متعلقاً بشكل أسايس بالطلب عىل العاملن يف مجال 
الخدمات الشخصية، وخاصة النوادل )املطاعم( وموظفي البيع )املحات 
التجارية(. وتحت فئة » الفنيون ومساعدو االختصاصيون«، كان هناك 
أيضاً طلب مرتفع نسبياً عىل الطهاة )املطاعم( ومساعدو االختصاصيون 
الوظائف  من  املائة  يف   10 حواىل  وكانت  واإلدارة.  األعال  إدارة  يف 
املحمولة.  األجهزة  ومشغي  السائقن  عىل  بالطلب  متعلقة  الشاغرة 
إىل  الحاالت  جميع  يف  تشري  ال  الشاغرة  الوظائف  إعانات  أن  ولوحظ 
القطاع االقتصادي للوظيفة، ما يجعل عملية البحث وجمع املعلومات 
أكرث صعوبة. وتم تسجيل ما مجموعه 188 وظيفة شاغرة يف املنظات 
هذه  معظم  وكانت  االنرتنت.  عىل  الدولية  واملنظات  الحكومية  غري 
الوظائف الشاغرة )75 يف املائة( تتعلق بالطلب عىل االختصاصيون، ال 
سيا يف مجال إدارة األعال واإلدارة، واالختصاصيون يف املهن القانونية 
واالجتاعية والثقافية. وشكل شال لبنان جزء كبري من الطلب - 44.1 
يف املائة من مجموع الوظائف الشاغرة – ويعود ذلك عىل األرجح إىل 
تركز هذه املنظات والوكاالت يف هذه املنطقة من لبنان. ويف حن أن 
فرص العمل مع هذه الوكاالت متيل إىل توفري فرص ممتازة عىل املدى 
القصري )من حيث فرص العمل والقدرة عىل اكتساب الخرة والتجربة(، 
أو  ملدة سنتن  الوظائف هي مؤقتة بطبيعتها، وغالباً  فإن معظم هذه 

ثاث سنوات، وبالتايل، ال توفر بالرضورة فرص عمل مستدامة. 

الخصائص الرئيسية لسوق العمل – جانب الطلب

ISCO المجموعة الرئيسية لـ

شمال لبنانبيروت وجبل لبنان

المجموع المنظمات 
غير 

الحكومية
المنظمات 

الدولية
القطاع القطاع الخاص

العام
المنظمات 

غير 
الحكومية

المنظمات 
الدولية

القطاع القطاع الخاص
العام الصحفشبكة الويبالصحفشبكة الويب

80383003010080المدراء1.

67163372016105531052331537االختصاصيون 2.

9267119392130215الفنيون ومساعدو االختصاصيون3.

0041110000000151الكتبة4.

.5
العاملون في مهن الخدمات 
2067422010270501والبيع في األسواق والمحالت

.6
العاملون المهرة في الزراعة 

00100000001والغابات وصيد االسماك

0011110230010127الحرفيون والمهن المرتبطة بهم7.

.8
مشغلو المصانع واآلالت وعمال 

100113040300121التجميع

00134202100058العاملون في المهن األولية9.

8718575114761577617162332791المجموع

الجدول 6 : الوظائف الشاغرة المنشورة في مختلف وسائل اإلعالم ومن قبل منظمات مختلفة استنادًا على أساس المجموعات الرئيسية للتصنيف 
)ISCO( الدولي الموحد للمهن



تحليل القطاعات االقتصادية واالحتياجات من حيث 
المهارات

شهد قطاع البناء )بناء املنازل واملباين واملستشفيات واملدارس واملباين 
املناطق  يف  سيا  وال  الشامل،  يف   2012 عام  يف  كبرياً  انخفاضاً  العامة( 
الريفية يف عكار حيث شهد البناء انكاش بنسبة 72 يف املائة مقارنة مع 
عام 2010. 5 ولتعويض االنخفاض يف اإليرادات، بدأ املقاولون باستبدال 
العال اللبنانين بعال سورين يقبلون بأجور أقل. وقبل األزمة السورية 
غري  العال  من  املائة  يف   55 ميثلون  السوريون  كان   ،2010 عام  يف 
املاهرين، و 30 يف املائة من العال املاهرين. بحلول عام 2012، أصبح 
العال السورين ميثلون 70 يف املائة من العال غري املاهرين والعال 
املاهرين. ومع ذلك، ال يزال العال اللبنانيون )95 يف املائة يف عام 2010 
و 93 يف املائة يف عام 2012( يشغلون تقربياً جميع املناصب املهنية )مثل 
الكهربائية  واألعال  السباكة  وتعد  املعارين(.  واملهندسن  املهندسن 

املهارات التي عليها أعىل طلب.

لطاملا كان القطاع الزراعي يعتمد اعتامداً كبرياً عى العامل السورين. 
تجعل  املنخفضة  األجور  إىل  باإلضافة  الجذابة  غري  العمل  ظروف  إن 
التي  الوظائف  باستثناء  اللبنانين،  للعال  شعبياً  غري  خياراً  الزراعة 
الاجئن  استعداد  أّدى  وقد  األشجار.  تقليم  مثل  أعىل  مهارات  تتطلب 
السورين لقبول أجور أقل والصعوبات التي تواجه املزارعن يف استخدام 
معدالت  انخفاض  إىل  األمنية  األوضاع  بسبب  التقليدية  التصدير  طرق 
العال  عدد  أن  حن  ويف  القطاع.  هذا  يف  اللبنانين  للعال  التوظيف 
اللبنانين6 مل يتغري إىل حد كبري منذ بدء األزمة السورية، يبدو أن فرص 
مل  ما  الحالية،  الظروف  ظل  يف  للغاية  محدودة  القطاع  هذا  يف  العمل 
تتم مطابقة التنويع املختلط ضمن ساسل القيمة لخلق مجموعة من 
الخيارات الجديدة . ومع ذلك، فقد حددت املبادرات األخرية التي قامت 
بها منظمة العمل الدولية وصناعة األغذية الزراعية وجود إمكانية لزيادة 

فرص العمل باالقرتان مع فرص ريادة األعال يف هذا القطاع، وال سيا يف 
شال لبنان.7 وقد كشف تحليل سلسلة القيمة للبطاطا والخضار الورقية 
العربية  عن إمكانات كبرية للتصدير إىل سوق االتحاد األورويب والدول 
املحلية.  املتخصصة  األسواق  داخل  إمكانات  إىل  باإلضافة  التقليدية، 
وكشف أيضاً عن إمكانية تنويع املنتجات )أي األغذية املجهزة - املجمدة 
منظمة  عملت  وقد  وغريها(.  الطازجة  واملقطعة  واملعصورة  واملعلبة 
العمل الدولية مع السفارة الهولندية ومع التعاونيات يف الشال لتهيئة 

الظروف لتصدير البطاطس اللبنانية إىل أوروبا. 

إن قطاع الخدمات، وال سيام الضيافة واملطاعم، ومورديها، هو أكر مولد 
للوظائف يف شامل لبنان. قبل األزمة السورية، كان هذا القطاع يوظف 
يف األغلب عال لبنانين، معظمهم من الذكور )81.9 يف املائة( والشباب، 
كان  حن  ويف  إدارية.8  مناصب  أسايس  بشكل  النساء  تشغل  حن  يف 
يُعتقد، يف املايض، أن قطاع السياحة يوفر إمكانية كبرية لنمو الوظائف 
املؤسسات  العديد من  بالقطاع كا ويف  املرتبطة مبارشة  املؤسسات  يف 
املتناهية الصغر والصغرية التي تقوم بتوفري اإلمدادات لهذا القطاع، مل 
تتحقق بعد هذه اإلمكانات يف لبنان. فحالياً، يواجه هذا القطاع عدداً 
من التحديات، مبا يف ذلك نقص يف العال املاهرين، وانخفاض يف عدد 
األزمة يف سوريا  الناجمة عن  األمنية  املخاوف  الوافدين بسبب  السياح 
القطاع عىل  لهذا  اإلضايف  التطوير  املنطقة. ويعتمد  االستقرار يف  وعدم 
مستويات أعىل من املؤهات التقنية واملهنية، وخاصة يف الشال، تحسن 

الوضع األمني.

يف  العاملن9  من  كبرية  أعداد  توظيف  أيضاً  الصناعي  للقطاع  وميكن 
مجموعة متنوعة من املهن املاهرة وغري املاهرة. ومع ذلك، فإن زيادة 
خلق فرص العمل يف هذا القطاع سوف تعتمد إىل حد كبري عىل االستثار 
وتحسن بيئة العمل، األمر الذي يتطلب إجراءات كبرية ومنسقة تعالج 

االختناقات املؤسسية والتنظيمية وعىل مستوى البنية التحتية.

5. لجنة اإلنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة Save the Children، واملجلس الدامنريك لاجئن Danish Refugee Council، ومنظمة أوكسفام Oxafm ومنظمة UKAid. 2013. رسم خرائط األسواق يف 
حالة الطوارئ وتحليلها )EMMA( لنظام سوق عال البناء يف الشال والبقاع، لبنان: إنشاء فرص كسب معيشة قامئة عىل السوق لاجئن واألرس املضيفة، نيسان / أبريل 2013. 

6. يقدر تقرير حديث ملؤسسة التدريب األوروبية )ETF( أن 20 إىل 25 يف املائة من السكان الناشطن يعملون يف القطاع الزراعي. )مؤسسة التدريب األورويب، 2015. سوق العمل وسياسات التوظيف يف لبنان(.
http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_449868/lang--en/index.htm : 7. البطاطس والخرض الورقية: تحليل سلسلة القيمة )عكار، لبنان(. متوفر عىل املوقع اإللكرتوين

8. املؤسسة الوطنية لاستخدام، 2010. »تقييم االحتياحات من حيث التوظيف لقطاع خدمة الضيافة يف لبنان«.
9. يشري تقرير حديث ملؤسسة التدريب األوروبية )ETF( إىل أنه يف عام 2013، حواىل 5000 مؤسسة كانت توظف 90,000 عاماً تقريباً. )مؤسسة التدريب األورويب، 2015. سوق العمل وسياسات التوظيف يف لبنان(.

10. مقتطفات من استعراض مكتبي ومقابات مع أصحاب املصلحة الرئيسين )مراجعة معلومات سوق العمل وتحليلها، رشكة تطوير املعرفة Knowledge Development Company، منظمة العمل الدولية 
.)2015
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قطاع الزراعة 
هنـاك نقـص يف مهـارات األعـال الزراعيـة وإدارة املـزارع، وال سـيا يف منطقـة 
عـكار. وباملقارنـة مـع البقـاع واملناطـق الريفيـة األخـرى، ال ميتلـك املزارعـون يف 
عـكار مهـارات يف إدارة املـزارع واإلدارة املتكاملة لآلفـات، يف حن أن التعاونيات، 
وإدارة  األعـال  إدارة  يف  للمهـارات  تفتقـر  النسـائية،  التعاونيـات  وبخاصـة 
املشـاريع التـي مـن شـأنها أن تسـمح لها بـإدارة أعالها بشـكل أفضل والسـاح 
لهـا يف التوسـع. سـلّط تحليل سلسـلة القيمـة لقطاعي بطاطس والخـرض الورقية 
الـذي أجرتـه منظـة العمل الدوليـة )منظمة العمـل الدوليـة، 2015( الضوء عىل 
الحاجـة إىل عـال مـن ذوي املهارات العاليـة، واليس ما يف مجـال مراقبة الجودة 

واإلرشاف عـىل اإلنتـاج يف رشكات تجهيـز األغذيـة. 

قطاع الخدمات
إن وظائـف مـدراء املجتمـع واملسـؤولن عـن االمتثال ومـدراء موارد املؤسسـات 
ومـدراء الرضائـب هـي من بن الوظائـف الجديدة التي تم خلقها يف املؤسسـات 
املتوسـطة والكبـرية الحجـم. وتتعلـق وظيفـة إدارة املجتمـع يف معظمهـا بـإدارة 
وسـائل اإلعـام االجتاعيـة، حيث أصبـح وجود الـركات عىل اإلنرتنت أساسـياً، 
وخاصـة بالنسـبة للـركات الخدماتيـة مثـل يف تجـارة األزياء. إن املسـؤولن عن 
االمتثـال هـم أكـرث تخصصـاً يف القطـاع املـايل ويشـغلون مناصـب تـم إنشـاؤها 
لضـان أن املصـارف متتثـل لاتفاقيـات الدوليـة والتعاميـم الصـادرة عن مرصف 
لبنـان. وينطبـق األمـر نفسـه عىل مديـري الرضائـب، الذين يتعـن عليهم ضان 
املؤسسـات  مـوارد  تخطيـط  ويتعلـق  الرضيبيـة.  باملتطلبـات  الـركات  التـزام 

بالحاجـة إىل تطويـر منصـات العمـل لتحليـل األعال.
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اإلطار 1 : النقص المحدد في المهارات - المهارات والوظائف المطلوبة 2013 )تابع(

قطاع التجارة 
يحظـى هـذا القطـاع باملرتبـة الثانيـة مـن حيـث الطلـب بعـد قطـاع الخدمـات 
مـن حيـث التوظيـف. ومع ذلك، فـإن العديد مـن الركات آخـذة يف االنخفاض 
حاليـاً بسـبب مجموعـة متنوعـة مـن التحديـات التـي تواجـه االقتصـاد اللبنـاين 
الشـايل، مبـا يف ذلـك تـردي األوضـاع األمنيـة واألزمة السـورية املسـتمرة، والتي 
حالـت دون إمكانيـة الوصـول إىل طـرق التجـارة الرئيسـية مـن وإىل سـوريا. ويف 
حـن مثـة حاجـة ملعالجـة هـذه العوامل وحلهـا قبل انتظـار أي تحسـن ملحوظ 
يف فـرص العمـل يف هـذا القطـاع، فإن الشـباب الذيـن يخططون للمسـتقبل عىل 
املـدى الطويـل قـد يرغبـون يف التفكـري جديـاً يف الخضـوع لتدريـب يف املهـن يف 

هـذا القطاع.

قطاع الصناعة
كبـري يف  الغذائيـة. وهنـاك طلـب  الصناعـات  الجـودة مطلوبـة يف  إّن مراقبـة 
وامليكانيكيـن،  الكهربائيـن  املهندسـن  عـىل  الصناعيـة  الـركات  مـن  العديـد 
باإلضافـة إىل الفنيـن. هنـاك زيـادة يف الطلـب عىل هـذه املهـارات يف الصناعات 
ذات الصلـة بالباسـتيك واألثـاث والـورق والكرتـون واألغذيـة؛ وغالبـاً مـا تبقـى 
فـرص وظائـف السـباكة واألعـال الكهربائيـة شـاغرة بسـبب عدم وجـود عال 
التصميـم  يف  نقـص  وهنـاك  الازمـة.  الفنيـة  باملؤهـات  يتمتعـون  متوفريـن 
الصيانـة  وعـال  والتكنولوجيـا،  الجرافيـي(  )التصميـم  الكمبيوتـر  مبسـاعدة 
ومشـغي اآلالت، والفنيـن للصناعـات مثـل صناعـات األغذية الزراعيـة واملابس 
واألحذيـة واملعـدات الكهربائيـة والكابات والنجـارة واألعال الخشـبية والباط 
والسـرياميك وااللكرتونيـات واآلالت الزراعيـة والصابون واملنظفـات ومواد البناء.

الطلب على اليد العاملة المحددة والمهارات المهنية
•  املهـارات اإلداريـة، مبـا يف ذلك تلـك املتعلقة بـإدارة املوارد البرشيـة، فضالً عن 
املهـارات التقنيـة املحـددة املطلوبـة للصناعة الغذائية، وال سـيا تلـك املتعلقة 

بضـان الجـودة باإلضافة إىل الطهـاة والنوادل يف قطـاع الضيافة. 
•  هنـاك طلـب عـى املهـارات الحرفيـة يف قطـاع األثـاث، وخصوصـاً النحـت – 

وهـي حرفـة تصبـح عرضـًة برعـة لخطـر الـزوال.
•  املهـارات يف امليكانيـك واملهـارات يف االلكرتوميكانيـك ، وال سـيام عى مسـتوى 
الفنيـن، مطلوبـة جـداً، وخاصة يف قطاعـات النفط والغاز، مبـا يف ذلك محطات 

الغـاز وضمن قطـاع البناء. 
•  مثـة حاجـة ناشـئة لعامـي اللحام عى مسـتويات مهـارة مختلفـة لتلبية طلب 
السـفن التـي تحتـاج إىل الصيانـة، فضـاً عـن الطلـب يف طرابلـس يف قطاعـات 
أخـرى وعـىل البحـارة الذيـن يعملون يف السـفن التجارية ويف القـوارب الصغرية 
ألغـراض السـياحة مـع ظهور فـرص لخلق فرص عمـل جديـدة يف املوانئ نتيجة 

لتوسـيع املينـاء يف طرابلس. 
•  يف قطـاع الرعايـة الصحيـة، هنـاك نقـص حـايل يف عـدد املمرضـات املؤهـالت 
لوحـدات العنايـة املركـزة يف حـن تبحـث املستشـفيات باسـتمرار عـن عاملـن 

تتوافـر فيهـم املؤهـات الازمـة لشـغل الوظائـف الشـاغرة.
•  الطلـب عـى املهـارات الفنيـة يف مجال تكنولوجيـا املعلومـات والكرتوميكانيك 
مرتفـع، خصوصـاُ مـع التقـدم الريع يف مجـال التكنولوجيا. وميكـن ملء بعض 
مـن هـذه الوظائف، مثـل وظائـف تكنولوجيا املعلومـات واألعـال الكهربائية 
والوظائـف اإلداريـة بنجـاح ولكـن هنـاك طلـب عـىل وظائـف أخـرى تتطلـب 

مهـارات تقنيـة متقدمـة )الكرتوميكانيـك، وميكانيك السـيارات املتقدمة(.
•  هنـاك طلـب مسـتمر عـى مجموعـة واسـعة مـن املهـارات املهنيـة، مبـا يف 
ذلـك املتخصصـن يف إدارة األعـال واإلدارة واملتخصصـن يف املجـال القانـوين 
واالجتاعـي والثقـايف واملتخصصـن يف املجاالت الصحيـة وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصـاالت.
•  هنـاك أيضـاً حاجـة لتوظيـف عـامل مناسـبني للقيـام بوظائـف بسـيطة، مثـل 
مهـام السـباكة التـي ال تتطلـب مهـارات عاليـة أو قيـادة الشـاحنات لتلبيـة 

االحتياجـات التجاريـة املتوسـعة يف املينـاء.

التحديات : المشالك الرئيسية التي تؤثر على التطابق بين المهارات وفرص العمل

يتسـم الطلـب عـى الوظائـف بهيمنـة املؤسسـات املتناهيـة الصغـر 
انخفـاض  إىل  باإلضافـة  اللبنـاين.  االقتصـاد  يف  واملتوسـطة  والصغـرية 
املشـاركة يف سـوق العمـل ومعـدالت التوظيـف، خصوصـاً بـن اإلنـاث، 
يتصـف سـوق العمـل بقطـاع غـري رسـمي كبـري. ويؤجـج ذلـك التدفـق 
الرصاعـات  إىل  منـه،  كبـري  والعائـد، يف جـزء  األجانـب  للعـال  الكبـري 
اإلقليميـة يف السـنوات األخـرية، فضاً عن هجرة أعـداد كبرية من العال 
اللبنانيـن املاهريـن إىل مناطـق أخـرى يف املنطقـة أو العـامل. إن هـذه 
العوامـل مجتمعـة تجعـل مـن الصعـب جـذب املسـتثمرين متعـددي 
الجنسـيات، مـا يـؤدي إىل هيمنـة )90 يف املائـة( الـركات الصغـرية 
واملتوسـطة الحجـم. والعديـد مـن هـذه املؤسسـات املتناهيـة الصغـر 
والصغـرية واملتوسـطة الحجـم تنـدرج ضمـن فئـة املؤسسـات املتناهيـة 
الصغـر، والتـي تدفعهـا تجارة التجزئـة والرتكيز عىل السـوق املحلية. ويف 
حـن يبـدو العمـل الحر الخيـار املفضل يف لبنان، فإن املسـتوى املنخفض 
مـن خلـق فـرص العمل اإلضافيـة الناتج عـن ذلك مل يتمكن مـن مواكبة 

الوافديـن الجـدد إىل سـوق العمـل.

يخلف كل من نزوح وهجرة العامل آثار سلبية عى االقتصاد اللبناين. 
اللبنانين املاهرين يعتر إيجابياً بشكل عام  ويف حن أن هجرة العال 
أن  غري  لبنان،  اىل  العال  هؤالء  يرسلها  التي  املالية  الحواالت  بسبب 
قدرة  تأثري عىل  لها  املحي  االقتصاد  يف  املاهرين  العال  خسارة هؤالء 
املؤسسات عىل العثور عىل العال املاهرين التي يحتاجون إليها من أجل 
الحفاظ عىل أعالها وتوسيعها، ما يخلق حاجة لتوظيف عال أجانب 
لسد الفجوة. ويعني تدفق اللبنانين من ذوي التعليم الجيد واملاهرين 
تعلياً  أقل  قوة عمل محلية  يشكلون  الباقن  األشخاص  أن  الخارج  إىل 
نسبياً، ما يشجع التوسع يف األنشطة االقتصادية املنخفضة اإلنتاجية يف 
البلد.11 وقد كان لتدفق العال األجانب والاجئن من أنحاء أخرى من 
مناطق جغرافية  يف  سيا  وال  اللبناين،  االقتصاد  كبري عىل  تأثري  املنطقة 
قطاعات  مثل  معينة،  مهنية  قطاعات  وداخل  لبنان  شال  مثل  معينة 
البناء والزراعة والخدمات. ويقبل العديد من العال الاجئن أجور أقل 
لبنان( وظروف عمل أقل مواتاة  )حتى أقل من الحد األدىن لأجور يف 
من أجل الحصول عىل عمل. وغالباً ما تكون املؤسسات التي تكافح من 
أجل االستمرار يف اقتصاد يعاين من الكساد عىل استعداد الستخدام ذلك 

6التطابق بين المهارات وفرص العمل في لبنان : المالمح الرئيسية لسوقالعمل - التحديات والفرص والتوصيات

11. منظمة العمل الدولية : نحو العمل الائق يف لبنان : املشاكل والتحديات يف ضوء أزمة الاجئن السورين، 2015. 



7التطابق بين المهارات وفرص العمل في لبنان : المالمح الرئيسية لسوقالعمل - التحديات والفرص والتوصيات

ملصلحتها. ويف حن أن هذه املارسة قد توفر حاً عىل املدى القصري يف 
تلبية الطلب عىل العالة، من املحتمل أن يؤدي ذلك إىل مشاكل عىل 
املدى الطويل تتعلق بالعرض املستقبي من العال اللبنانين املؤهلن، 

كا تشّكل تحدياً ملنع تدهور ظروف العمل للجميع.12 

مفيدة  بيانات  جمع  عى  قادرون  غري  التوظيف  خدمات  مقّدمي  إّن 
من سوق العمل عن التطابق بن املهارات وفرص العمل ألن مامرسات 
التي  الطرق  عى  تؤثر  املؤسسات/الركات  تتبعها  التي  التوظيف 
كالهام  يرفض  حيث  عمل،  عن  للبحث  عمل  عن  الباحثون  يختارها 
موظفيها  املؤسسات  تستخدم  ما  وغالباً  التوظيف.  خدمات  مقّدمي 
العاملن  من  األحاديث  يف  التداول  طريق  عن  الرتشيحات  خال  من 
املوجودين واألصدقاء واألرسة، ومن خال اإلعانات يف الصحف املحلية 
و / أو الوطنية، وعىل نحو متزايد من خال بوابات الوظائف عىل شبكة 
اإلنرتنت. وميلك لبنان خدمة استخدام وطنية تشغلها املؤسسة الوطنية 
والوكاالت  الحكومية  غري  املنظات  من  العديد  عن  فضاً  لاستخدام، 
املمولة من الجهات املانحة التي تقدم أيضاً خدمات استخدام، غري أن 
املؤسسات ترتدد يف استخدام مكاتب وخدمات االستخدام العامة. وبررت 
متذرعة  العامة  االستخدام  مكاتب  بتجنب  اختيارها  املؤسسات  بعض 
بعدم قدرة هذه املكاتب عىل إرسال لها موظفن مؤهلن مبا فيه الكفاية 
الباحثون  يكون  أنه عندما ال  واملتمثلة يف  بذلك  الصلة  واملخاوف ذات 
عن عمل املؤهلون متوفرين، غالباً ما ترسل لهم مراكز االستخدام باحثن 
عن عمل أقل تأهياً، وذلك يستهلك وقت املؤسسات. ومبا أن املؤسسات 
متيل إىل ترجيح االتصاالت ونر اإلعانات يف الصحف أو عىل اإلنرتنت 
عىل استخدام مقدمي خدمات التوظيف، يستجيب الباحثون عن عمل 
عمل لذلك ويستخدمون نفس تلك الوسائل للبحث عن عمل. إن هذه 
عملية  تعيق  عمل  عن  والباحثون  املؤسسات  تتبعها  التي  املامرسات 
جمع وتحليل املعلومات القيمة بشأن العرض والطلب يف سوق العمل 
ويف  فعال  بشكل  الطلب  تلبية  من  االستخدام  خدمات  ومتنع  اللبناين 
اتجاهات  بشأن  الدقيقة  التوظيف  إرشادات  وتوفري  املناسب  الوقت 

السوق. 

تخلف مامرسات التوظيف هذه آثار أخرى عى حسن سري سوق العمل. 
وكا هو الحال يف العديد من البلدان األخرى، وال سيا يف املنطقة، غالباً 
ما تضع املؤسسات قيود غري واقعية عىل الوظائف الشاغرة ما قد يؤدي 
اإلناث وافراد يف بعض املجتمعات  استبعاد  إىل مارسات متييزية، مثل 
والباحثن عن عمل املحرومن اآلخرين، مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة، 

عن الحصول عىل عمل. 

يؤثر عدم التوازن بن البيانات املتعلقة بجانبي العرض والطلب لسوق 
العمل، وقلة املعلومات املتوفرة عن فرص عمل محددة يف كل أنحاء 
البلد، عى القرارات الرامية إىل تحسن الفجوات اإلجاملية يف العاملة. 
ويف حن أن محاوالت بُذلت لجمع وتحليل ونر معلومات آنية وقوية 
وموثوق بها عن سوق العمل، توجد حالياً ثغرات خطرية عىل الصعيدين 
الوطني واإلقليمي، لكل من جانبي العرض والطلب. إن البيانات واألرقام 
عن سوق العمل قدمية، وكان آخرها مسح ميزانية األرس )إدارة اإلحصاء 
اإلحصاء  )إدارة  املؤرشات  متعدد  العنقودي  واملسح   )2012 املركزي، 
املركزي، 2009( والدراسة الوطنية لأحوال املعيشية لأرس )إدارة اإلحصاء 

املركزي، 2007(.

إن عدم توفر معلومات كافية عن سوق العمل ميكن أن يخلق وضعاً 
املهارات  وفرص  املتصور  املهارات  يف  النقص  توقع  يتم  قد  حيث 
املعلومات  عى  اعتامداً  أكر  وجعلها  دقيق  غري  بشكل  املستقبلية، 
التي يوفرها عدد غري متثييل من املؤسسات/الركات وعدد  القصصية 
املثال،  سبيل  وعىل  البالد.  داخل  املهنية  القطاعات  كل  ليس  إمنا  من، 
القطاع  املتاحة يف  الفرص  الجدول 6  امللخصة يف  ال تعكس اإلحصاءات 
الزراعي. غري أن ذلك قد يكون عائداً ألساليب توظيف العال يف هذا 
ويتم  القطاع.  يقدمها  التي  الشاغرة  الوظائف  لعدد  منه  أكرث  القطاع 
نر املعلومات عن الوظائف الشاغرة يف مجموعة متنوعة من القنوات 
املنفصلة التي تجر الذين يرغبون يف الوصول إىل هذه املعلومات عىل 
إجراء عدد كبري من عمليات البحث غري ذات الصلة، وهي عملية أصبحت 
أكرث صعوبة بسبب الغياب الدائم لقطاع اقتصادي ذات صلة بكل وظيفة 
شاغرة. ويخلق أيضاً هذا الفصل للمعلومات وضعاً حيث ال ميكن تحديد 
درجة النر املتقاطع لنفس الوظائف الشاغرة عر قنوات متعددة. وهذا 
يعطي صناع السياسات ومؤسسات التدريب واملؤسسات والباحثن عن 
املستنرية.  القرارات  الازمة التخاذ  الصورة اإلحصائية  عمل فقط نصف 
أكر،  بسهولة  متاحة  أنها  حن  يف  العرض،  جانب  بشأن  املعلومات  إن 
مختلف  بن  تنسيق  وجود  لعدم  نظراً  الدقة  من حيث  أيضاً  مشبوهة 
يف  العاملن  والخاص(  العام  القطاعن  )من  التوظيف  خدمات  مقدمي 

جميع أنحاء الباد.

اإلطار 2 : ما هي أهمية المعلومات عن سوق العمل ؟

تسـاعدنا املعلومـات عـن سـوق العمـل عـىل تحليـل املـايض وفهـم الحـارض 
والتخطيـط للمسـتقبل. 

وميكن للتحليل الشامل للمعلومات عن سوق العمل:
• توثيق نقاط القوة والضعف الحالية يف سوق العمل ؛

• تحديد كمية عرض العاملة وجودتها ؛
• تحديد االحتياجات التدريبية التي مل تتم تلبيتها ؛

• تحديد اتجاهات العاملة والفرص االقتصادية الناشئة ؛
• مساعدة الرشكات الحالية يف إيجاد العامل املؤهلني ؛
• املطابقة بني العامل وفرص العمل وبرامج التدريب ؛

•  توجيـه مقدمـي التدريب يف إعـداد القوى العاملة لفـرص العمل املوجودة 
والناشئة.

• متكني تشكيل سياسة عاملة فعالة ورصد الربامج والسياسات.

12. منظمة العمل الدولية : نحو العمل الائق يف لبنان : املشاكل والتحديات يف ضوء أزمة الاجئن السورين، 2015. 

الجدول 7 : توزيع العاطلين عن العمل بعمر 15 +( بحسب وسائل البحث، 
لبنان، 2009 

النسبة المئويةوسائل البحث

36.1المعارف أو األصدقاء أو األقارب
31.8تقديم الطلبات مباشرة إلى ماكتب أصحاب العمل

30.1اإلعالنات أو الصحف أو اإلنترنت
1.6ماكتب التوظيف )العامة أو الخاصة(

100.0المجموع

المصدر : إدارة اإلحصاء المركزي، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2009.
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االستنتاجات

التوصيات

عى جانب العرض، هناك معدل مرتفع للبطالة بشكل إجاميل، وال سيام 
بن النساء والشباب واملقيمن يف الشامل. وتظهر النتائج أن النساء أقل 
مع  مقارنًة  نشاطاً  أكرث  العايل  التعليم  وأن خريجي  الرجال،  من  نشاطاً 
وتجدر  مبكرة.  سن  يف  العمل  سوق  إىل  يدخلون  الشباب  وأن  غريهم، 
اإلشارة إىل أن الخروج املبكر من النظام التعليمي يؤثر عىل مستويات 
مهارات للعديد من الشباب الباحثن عن العمل . من خال تركهم املبكر 
وبالتايل،  محدوداً،  يحققونه  الذي  املهارات  مستوى  سيكون  للتعليم، 
وبالتايل،  العمل محدودة.  من  معينة  أنواع  إىل  فرصة وصولهم  ستكون 
فإن قابلية التوظيف املستقبلية للقوة العاملة محدودة بسبب الخروج 

املبكر الحايل للعديد من الشباب. 

وعى جانب الطلب، يتم اإلعالن عن عدد محدود من الوظائف الشاغرة 
عنها  املعلن  الشاغرة  الوظائف  عدد  العامل  من  املعروض  ويفوق 
حاليا. وبعد تحليل القطاعات االقتصادية واملهارات الازمة يف االقتصاد 
يف  للنمو  إمكانات  أكر  لديها  التي  املحددة  القطاعات  تشمل  اللبناين، 
لبنان وسائل اإلعام )وتحديداً يف املهن املتعلقة باإلنتاج ومرحلة ما بعد 
اإلنتاج والبث( وتكنولوجيا املعلومات )املتعلقة يف املقام األول بتطوير 
الرمجيات واالتصاالت، وخاصة مراكز االتصال(، وإدارة األعال واإلدارة 
يف  النقص   1 اإلطار  ويلخض  الخدمات.  وقطاع  اإلدارة(،  و  )املحاسبة 
املهارات بحسب القطاع، فضاً عن نوع املهارات والوظائف التي يُعتقد 
حالياً أنه عليها طلب يف لبنان. يف حن أن هذا ال ينبغي أن يُعد مبثابة 
توقع مطلق للمهارات / الوظائف، غري أنه يوفر نوع من نظرة متبرصة 
الباحثن  الشباب  يساعد  الحارض، وقد  الوقت  اللبناين يف  العمل  لسوق 

عىل وضع خطة عمل مدروسة للتحضري ملسريتهم املهنية.

املؤسسات  لهيمنة  تعود  مواجهتها  تتم  التي  الرئيسية  التحديات  إن 
يف  الرسمي  غري  والعمل  الحجم  واملتوسطة  والصغرية  الصغر  املتناهية 
االقتصاد اللبناين؛ والنزوح والهجرة الكثيفن للعامل ؛ وخدمات التوظيف 
غري املناسبة التي يتم تقدميها ؛ ومامرسات التوظيف التي تقّيد عملية 
جمع املعلومات عن سوق العمل ؛ وندرة البيانات املوثوقة التي تعيق 
الفجوات  من  والحد  املهنية  القطاعات  بشأن  دقيقة  توقعات  تكوين 
يف العاملة. وبصورة خاصة، تجدر اإلشارة إىل أن مارسة االعتاد عىل 
والعاملن  واألرسة  األصدقاء  من  للباحثن عن عمل  املبارشة  الرتشيحات 
املوجودين بدالً من استخدام الخدمات املتاحة من مجموعة متنوعة من 
واملنظات  لاستخدام  الوطنية  املؤسسة  مثل  التوظيف  مراكز خدمات 
املدى  عىل  فعالة  تبدو  قد  الخاصة  االستخدام  ووكاالت  الحكومية  غري 
القصري. غري أن عدم التعاون مع مكاتب التوظيف هذه قد يكون له، مع 
مرور الوقت، تأثري كبري فيا يتعلق بكمية ونوعية املعلومات املتاحة عن 
سوق العمل. وذلك من شأنه أن يؤثر أيضاً عىل قدرة مؤسسات التدريب 
الحالية  املهارات  من حيث  واملستقبلية  الحالية  االحتياجات  تلبية  عىل 
بشكل دقيق يف املناهج الدراسية التي تقدمها، وأن يعيق التوجيه املهني 
وكذلك  الوظيفية،  املسارات  يف  ينخرطون  الذي  للشباب  الجودة  ذي 
للباحثن عن عمل من جميع األعار الذين يرغبون يف القيام بتغيري يف 

سوق العمل. 

إن هـذا التأخـري مـن حيـث جمـع البيانـات عـن سـوق العمـل يشـكل 
مشـكلة مبـا أنـه مـن غـري املرجـح أن ميثـل التأثـري الـكيل لألزمـة املالية 
أزمـة  تأثـري  الالحقـة كـام وأنـه ال يعكـس  الوظائـف  العامليـة وأزمـة 
الالجئـن السـورين يف لبنان. وهناك أيضاً بعـض التناقضات بن البيانات 
التـي تنتجهـا منظات مختلفـة، وال سـيا البيانات بشـأن البطالة. حتى 
اآلن، مل يكـن هنـاك تركيـز مهـم عىل جميـع البيانات بشـأن الطلب عىل 
العـال بشـكل فعـال. ويف حـن أنـه مـن املمكـن جمـع بيانـات مهمـة 
بشـأن جانـب الطلـب، ال توجـد حاليـاً طريقـة متسـقة للقيـام بذلـك 
عـىل أسـاس منتظـم، وتجـري العديـد مـن املنظـات تقيياتهـا الخاصة 

لتحديـد احتياجـات العمـل ذات الصلـة بعملهـا. 

المعلومات عن سوق العمل في لبنان

1. توفـري بيانـات منتظمة ومتسـقة ودقيقة عن سـوق العمل من خالل 
نظـام معلومـات راسـخ عن سـوق العمل. ينبغـي جمـع املعلومات عن 
سـوق العمـل وتحليلهـا وتوزيعهـا عـىل أسـاس منتظـم مـن أجـل تقييم 
السـوق وفهـم االتجاهـات بشـكل أفضـل. ويحسـن ذلـك  احتياجـات 
خدمـات التوجيـه املهنـي ويعالـج عـدم تطابـق املهـارات، مـا يـؤدي 
إىل زيـادة فـرص العمـل للباحثـن عـن عمـل. ويشـكل توقـع املهـارات 
التوقـع  إن  العمـل.  أوسـع عـن سـوق  نظـام معلومـات  عنـارص  أحـد 
املنتظـم لاحتياجـات مـن حيث املهـارات رضوري لتوجيه نظـام التعليم 
والتدريـب مسـبقاً إلنشـاء برامـج تدريبيـة مناسـبة. ومـن خـال توقـع 
االحتياجـات مـن حيث املهارات، ميكن تطوير االسـتجابات االسـرتاتيجية 
ملواجهـة مختلـف التحديـات عـىل صعيـد املهـارات ومنـع عـدم تطابـق 

املهارات.13

املهـارات مـن خـالل تعزيـز جمـع  2. ينبغـي معالجـة عـدم تطابـق 
البيانـات، كونـه يخلـق ارتفـاع يف التكاليـف االقتصاديـة واالجتامعيـة 
عـى جميـع املسـتويات – األفـراد والـركات والحكومـة – وهـو عـى 
حـد سـواء نتيجة وسـبب مسـاهم للبطالـة الهيكلية. ويف حـن أن بعض 
اإلحصـاءات متوفـرة، ال يتـم إجـراء بعـض الدراسـات لسـوق العمل عىل 
أسـاس منتظـم، مـا يعرقـل إجـراء تحليـل دقيـق لوضـع سـوق العمل. 
وتشـمل هـذه الدراسـات دراسـات اسـتقصائية لقـوة العمـل ودراسـات 
للقطـاع  ودراسـات  املؤسسـات  أو  الـركات  ملهـارات  اسـتقصائية 
ودراسـات تتبـع بـن خريجـي برامـج التدريـب ودراسـات اسـتقصائية 
بشـأن االنتقـال مـن املدرسـة إىل العمـل، مـن بن أمـور أخـرى. وينبغي 
تطبيـق هـذه الدراسـات أو فصلها عىل املسـتويات القطاعيـة واإلقليمية 
والوطنيـة. ومـن أجـل تحقيـق نتائـج موثوقـة ومفيـدة،، ، ينبغـي أن 
تشـارك مؤسسـات مختلفـة يف نظـام املعلومـات عـن سـوق العمـل وأن 
تتمتـع بالقـدرة عىل جمـع البيانات ونرهـا وتحليلها. ويجـب أن تكون 
وظائفهـا مكملة لبعضها البعض ومنسـقة بشـكل أفضـل. ويفصل اإلطار 

3 عـىل أهميـة توقـع املهـارات واألسـاليب التـي ميكـن اسـتخدامها.

13. منظمة العمل الدولية : توقع املهارات واملطابقة بينها وبن فرص العمل، مذكرة توجيهية، 2015.
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العرض والطلب في لبنان

عى  الطلب  تطور  يف  تؤثر  التي  العوامل  من  عدد  معالجة  يجب   .3
لتجنب  والدميوغرافية،  التكنولوجية  التغريات  مثل  وعرضها،  املهارات 
زيادة عدم تطابق املهارات يف املستقبل. وينبغي أخذ هذه العوامل بعن 
العالة وتصميم وتقديم  االحتياجات من حيث  النظر يف  االعتبار عند 
معايري الكفاءة، باإلضافة إىل مناهج التدريب لتلبيتها - يف نهاية املطاف 
من أجل تحسن استخدام املهارات وتنمية رأس املال البري. وتتطلب 
نسبة كبرية  الشباب  الدميوغرافية، حيث يشمل  التغريات  العوامل مثل 
من الداخلن الجدد، أن يتمتع الشباب مبهارات مناسبة من شأنها جذب 
االستثارات )خلق فرص العمل(، بينا يواصل العال األكر سناً التعلم 
من  واملزيد  تزايد  يف  العلمي  التحصيل  أن  ويف حن  مهاراتهم.  وتطوير 
املواهب متاحة ألصحاب العمل، سيواجه العال األقل مهارة صعوبات 
يف العثور عىل وظائف يف سوق عمل تنافسية عىل نحو متزايد. إن العوملة 
الثقافات  بن  التواصل  مثل  املتنقلة،  املهارات  عىل  الطلب  من  تزيد 
التكنولوجيات  عىل  والحفاظ  التكيف  عىل  والقدرة  األجنبية  واللغات 
العمل  التسويق وضان الجودة. إن تنظيم  الجديدة، وكذلك يف مجال 
آخذ يف التغري، ومعه، فإن الطلب عىل العمل الجاعي واملبادرة والقيادة 
يف  آخذ  والثقافات  اآلخرين  مع  االتصال  ومهارات  اإلدارية  واملهارات 
االزدياد. ويثري االبتكار التكنولوجي الطلب عىل املهارات الرفيعة املستوى 
وتكنولوجيا  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف 
املعلومات واالتصاالت بن العاملن من ذوي املهارات العالية والعاملن 
املاهرين. وتتخطى هذه القضايا أيضاً الصناعات ذات التكنولوجيا العالية 
أيضاً  العماء. ويؤثر  الخدمات وخدمة  وتؤثر عىل قطاعات أخرى مثل 
تغري املناخ والتحول إىل االقتصاد األخرض عىل الطلب عىل املهارات، ما 
زيادة  املهارات، مع  واحتياجات جديدة من حيث  يخلق مهن جديدة 

الحاجة إىل االحتفاظ باملهارات املوجودة وتحسينها.14 

مطابقة المهارات في لبنان

4. ينبغي أن تركز الجهود عى القطاعات ذات النمو املحتمل والطلب 
روابط  إىل  حاجة  مثة  األعامل.  لتطوير  فرص  العاملة، وعى خلق  عى 
وثيقة بن قطاع األعال والتعليم املهني والفني من أجل وقف تدفق 
العال اللبنانين املؤهلن اىل الخارج والحد من الحاجة إىل استقدام عال 
من دول أخرى لتلبية الطلب عىل الفنين املؤهلن. ويجب بناء التآزر بن 

لسوق  الشاملة  االحتياجات  لدعم  كوسيلة  الرئيسية  الوزارات  مختلف 
العمل وضان أن الركات الجديدة ميكنها االعتاد عىل هذا النوع من 
يف  االستثار  ينظر  أن  وينبغي  أعالها.  لتنمية  الازمة  املاهرة  العالة 
الوطنية  املستويات  عىل  لاستدامة  قابلية  األكرث  االقتصادية  القطاعات 
عمل  عن  الباحثن  قدرات  لبناء  حاجة  أيضاً  ومثة  واملحلية.  واإلقليمية 
إمكانات  أكر  لديها  التي  القطاعات  يف  الوظائف  إىل  وصولهم  لتسهيل 

للنمو واستيعاب الوظائف الجديدة. 

5. يجب وضع اسراتيجيات فعالة لسوق العمل من أجل خدمة جميع 
أن  ينبغي  املستضعفة.  الفئات  سيام  وال  عمل،  عن  الباحثن  فئات 
الجدد  والخريجن  املدارس  من  الترب  عىل  االسرتاتيجيات  هذه  تركز 
واملجتمعات املحلية التي لديها معدالت فقر مرتفعة والنساء واملعوقن، 
يف  النظر  ينبغي  ذلك،  إىل  باإلضافة  املستضعفة.  الفئات  من  وغريهم 
اسرتاتيجيات تعميم مراعاة ملنظور الجندر )النوعي( يف تقديم خدمات 
التوظيف، وتقديم املشورة والتوجيه املهني، وبرامج سوق العمل النشطة. 
من الناحية املثالية، فإن هذه االسرتاتيجيات ينبغي وضعها باالشرتاك مع 
الوزارات الرئيسية والركاء االجتاعين واملؤسسات التعليمية، فضاً عن 

مقدمي خدمات التوظيف واملنظات غري الحكومية.

اإلطار 3 : توقع االحتياجات من حيث المهارات ؟ ما الهدف من ذلك ؟

الفاعلـة يف  يهـدف توقـع املهـارات إىل توفـري معلومـات لجميـع الجهـات 
مـن  املحتملـة  املسـتقبلية  واالختـاالت  االحتياجـات  حـول  العمـل  سـوق 
حيـث املهـارات، حتـى يتمكنوا مـن اتخـاذ القرارات ووضـع التدابـري واتخاذ 
اإلجـراءات، وذلـك بهـدف تلبيـة االحتياجـات مـن حيـث املهـارات وتجنـب 
االختـاالت. ويركـز توقـع املهـارات عىل االسـتعداد واملرونة، وتوفـري التوجيه 

ودعـم سـوق عمـل أكـرث فعالية. 
والنتائـج  االتجاهـات  لتحديـد  األسـاليب  مـن  مزيـج  اسـتخدام  وميكـن 

يـي: مـا  األسـاليب  هـذه  تشـمل  وقـد  املحتملـة.  املسـتقبلية 
•  توقعـات التوظيـف الكميـة بحسـب القطـاع واملهنـة )توقعـات قامئة عى 

؛ منوذج( 
•  مجموعـات تركيـز، وموائـد مسـتديرة، ومقابالت مع الخـرباء، ورؤى ووضع 

؛ سيناريوهات 
• الدراسات االستقصائية بشأن أصحاب العمل ؛

•  دراسـات التتبـع والدراسـات االسـتقصائية بشـأن االنتقـال من املدرسـة إىل 
العمل. 

14. منظمة العمل الدولية : توقع املهارات واملطابقة بينها وبن فرص العمل، مذكرة توجيهية، 2015.



تم إعداد هذا املوجز من قبل دونا كولتز Donna Koeltz، وهي كبرية أخصايئ خدمات التوظيف سابقة يف منظمة العمل الدولية، ومتت مراجعته من 
قبل باتريك دارو Patrick Daru، كبري أخصايئ املهارات وقابلية التوظيف يف املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل الدولية، وطارق حق 
Tariq Haq كبري أخصايئ سياسات التوظيف، مع مدخات من السيدة أنابيا سكوف Annabella Skof، والسيدة رانيا حكيم، والسيدة فرجينيا ليب 
Virginia Leape، استناداً إىل األبحاث التي أجريت من قبل رشكة تطوير املعرفة )KDC(، يف إطار مروع منظمة العمل الدولية »متكن التكييف 

الوظيفي وحاية رشوط العمل الائق يف املجتمعات الريفية املترضرة من أزمة الاجئن السورين يف شال لبنان«.

ملزيد من املعلومات، االتصال:
منظمة العمل الدولية
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