نحو تنسيق الجهود لتوفير خدمات
فعالة خاصة بالتوظيف وبمعلومات
ّ
سوق العمل في لبنان
معلومات أساسية
يواجه سوق العمل اللبناني تحديات بالغة األهمية.

وفقـاً لتقاريــر صــادرة يف اآلونــة األخــرة ،بلــغ معــدل البطالــة يف البــاد
 11يف املئــة ،مــع بقــاء الباحثــن عــن عمــل غالبـاً مــن دون عمــل ملــدة
تتجــاوز العــام .كــا أن معــدالت البطالــة مرتفعــة بشــكل خــاص يف
١
أوســاط النســاء ( 18يف املائــة) والشــباب ( 34يف املائــة).
ويتسم سوق العمل باآليت:
(أ) مســتويات منخفضــة لخلــق الوظائــف الســيام يف القطاعــات
ذات القيمــة املضافــة ،مــا يــؤدي إىل بــروز نقــص يف فــرص العمــل
املتاحــة؛
(ب) عدد كبري من العامل يعمل يف القطاع غري الرسمي؛
(ج) هجــرة داخليــة ونــزوح قــري مــن أجـزاء أخــرى مــن املنطقة،
الســيام من ســوريا؛
(د) هجرة اليد العاملة املاهرة اللبنانية الشابة إىل الخارج؛
(ه) مســتويات مرتفعــة مــن التمييــز املهنــي وعــدم مطابقــة
املهــارات املطلوبــة يف ســوق العمــل مــع مؤهــات الباحثــن عــن
العمــل.
يهدف هذا الموجز إلى تسليط الضوء على أهمية
تعزيز وظيفة الوساطة في سوق العمل لمواجهة
تحديات التوظيف الحالية في لبنان.

ويقــوم بدراســة التحديــات الرئيســية يف بيانــات ســوق العمــل الحاليــة،
وتحديــد ســبب حاجــة أصحــاب املصلحــة األساســيني يف ســوق العمــل،
عــى غــرار مــزودي خدمــات التوظيــف ،إىل هــذه املعلومــات .كــا
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 ،عــاو ًة
عــى ذلــك ،معلومــات حــول الســبل املمكنــة لتعزيــز قــدرة الحكومــة
اللبنانيــة عــى جمــع وتحليــل ونــر معلومــات ســوق العمــل ()LMI
يف الوقــت املناســب وبطريقــة موثوق ـاً بهــا.

ما الغاية من توافر معلومات سوق
العمل؟
ُيعتبـر توافـر معلومـات موثوقـة ومالئمـة ووافية
حـول سـوق العمـل عنصـراً أساسـياً فـي صناعـة
السياسـات ،والتخطيـط التعليمـي ،والتوجيـه
الوظيفـي ،واسـتراتيجيات الشـراكت.

وتوفــر أنظمــة معلومــات ســوق العمــل الراســخة معلومــات عــن
العــرض (املهــارات املتاحــة) والطلــب (املهــارات املطلوبــة) عــى ح ـ ّد
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 حيـزا ً كبـرا ً مــن األهميــة بالنســبة إىل عــدد مــن
أصحــاب املصلحــة مثــل :الطــاب الذيــن يختطــون ملســارهم الوظيفــي،
والباحثــون عــن العمــل الذيــن يحاولــون إيجــاد وظائــف مســتدامة،
والــركات التــي تســعى إىل املحافظة عىل قدرتها التنافســية يف الســوق،
والنقابــات العامليــة التــي تحتــاج إىل املعلومــات مــن أجــل متثيــل
مصالــح أعضائهــا بشــكل ج ّيــد .مــن ناحيــة أخــرى ،تحتــاج الــركات
إىل معلومــات تتعلــق مبــدى توافــر العاملــة املاهــرة ،وال ســيام إن
كانــت تــدرس إمكانيــة توســيع نشــاطها أو إضافــة منتجــات وخدمــات
جديــدة .وتُعتــر املعلومــات حــول الطلــب عــى مهــارات مع ّينــة مهـاً
بالنســبة إىل املؤسســات التعليميــة بهــدف تطويــر وتعديــل املناهــج.
يسمح تحليل خصائص الباحثين عن العمل باستهداف
أفضل للخدمات.

وقــد تســاهم معلومــات خاصــة بالباحــث عــن العمــل ،عــى غــرار
املســتوى التعليمــي ،واملهــارات ٢،والعمــر ٣،والجنــس ،وخــرة العمــل
الســابقة ،ومــكان الســكن ،ودرجــة التنقــل الوظيفــي يف ســوق العمــل،
ومــدة البحــث بجديــة عــن عمــل ،والتدخالت/الخدمــات املقدمــة
ســابقاً لــه ،يف تحديــد أفضــل وســيلة ملســاعدته .ومــن شــأن تحليــل
دقيــق للبيانــات امل ّوحــدة أن يســاعد مقدمــي خدمــات التوظيــف عــى

– )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).

 .٢ال يت ّم إثبات جميع املهارات عرب الشهادات .قد يرغب الباحثون عن موظفني يف االستعانة بأدوات اختبار سهلة االستخدام مشابهة لتلك املتاحة عرب اإلنرتنت عىل موقع .Bayt.com
 .٣مثالً ،ميكن للقوى العاملة املس ّنة أن تدل عىل احتياجات توظيف محتملة.
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تخطيــط نشــاطهم بأكــر دقــة وتصميــم التدخــات األكــر مالءمــة يف
ســوق العمــل ملســاعدة عمالئهــم.
يسـاعد توافـر البيانـات حـول الشـراكت علـى فهم
أنشـطتها ،واحتياجاتهـا الوظيفيـة ،واالتجاهـات
الاكمنـة علـى صعيـد االقتصـاد والتوظيـف.

ميكــن ملراكــز خدمــات التوظيــف والــوكاالت واملنظــات األخــرى،
املعنيــة بتقديــم خدمــات توظيــف ،املســاهمة يف توفــر معلومــات
هامــة تتعلــق بالطلــب يف الســوق .ويشــمل ذلــك عــدد املؤسســات
العاملــة ضمــن الرقعــة الجغرافيــة ملكتــب التوظيــف ،ونــوع األنشــطة
املدرجــة وفق ـاً للتصنيــف الصناعــي الــدويل املوحــد لجميــع األنشــطة
االقتصاديــة ( ،)ISICوعــدد 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 إج ـراء التحليــل عــى املســتوى
املؤســي أو القطاعــي أو وفــق املنطقــة الجغرافيــة التــي تغطيهــا
مراكــز خدمــات التوظيــف.
مـن شـأن النفـاذ إلـى تحليـل موثـوق لمعلومـات
يمكـن األفـراد مـن تحديد
سـوق العمـل ( )LMIAأن
ّ
خيـارات التوظيـف المناسـبة واالسـتعداد بشكل
مالئـم لوظيفتهـم المختـارة.

إن فهــم عــامل العمــل يتطلــب وجــود نظــام متطــور ،عــى غـرار نظــام
املعلومــات املهنيــة ( )OISالــذي يوفــر معلومــات مهنيــة دقيقــة
تتعلــق بتوصيــف الوظيفــة ورشوط العمــل والتقــدم الوظيفــي يف
مجــاالت مهنيــة محــددة .وقــد أعــ ّدت الحكومــة اللبنانيــة نظــام
التصنيــف املهنــي الوطنــي ( )NOCاســتنادا ً إىل التصنيــف الــدويل
٤
املوحــد للمهــن ( ، )ISCO-88ومســودته املبنيــة عــى (.)ISCO-08
ومتــى ت ـ ّم اعتــاده ،قــد يشــكل هــذا النظــام ،الــذي يقنــن ويصــف
املهــن الشــائعة يف االقتصــاد اللبنــاين ،قاعــدة لتطويــر نظــام املعلومــات
املهنيــة الوطنيــة ( .)NOISوســيتطلب ذلــك تحديثــات منتظمــة مــن
جانــب جميــع مؤسســات خدمــات التوظيــف ومؤسســات البحــوث
داخــل البــاد.
وبالتــايل ســيوفر نظــام مامثــل ،إن جــرى تطويــره ،معلومــات قيمــة
حــول الفــرص املتاحــة للباحثــن عــن العمــل ملســاعدتهم عــى اتخــاذ
ق ـرار وا ٍع بشــأن مســارهم الوظيفــي .ويُعتــر حصــول الــركات عــى
هــذه املعلومــات رضوريـاً مــن أجــل املحافظــة عــى قدرتهــا التنافســية
يف الوقــت الــذي تضــع فيــه رشحــاً دقيقــاً للوظائــف املتوافــرة يف
رشكاتهــا ،وتقديــم رشوط عمــل الئقــة ،ومــلء الوظائــف الشــاغرة
مــن خــال توظيــف املرشــحني املناســبني الذيــن يتمتعــون باملعــارف
واملهــارات املؤاتيــة ،ومــن شــأن كل مــا ســبق أن يســاعد عــى التخفيــف
مــن مخاطــر حركــة دوران املوظفــن وعــى زيــادة اإلنتاجيــة.
 .٤انظروا

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/
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الرســم  :1من هم المخبرون الرئيسيون في سوق العمل؟

• منظامت العامل وأصحاب العمل
• غرف التجارة
• اللجان القطاعية
• الوزارات الحكومية
• الوكاالت اإلحصائية
• الحكومات املحلية
• الوكاالت الدولية والتنمية املحلية
• املنظامت الغري الحكومية
• وكاالت االستخدام والتوظيف العامة والخاصة
• املؤسسات التعليمية يف جميع مراحل التعليم
• التعداد السكاين العام
إن نهــج دائــم لإلرشــاد يدعــم الخيــارات الوظيفيــة
ويســاعد علــى تحســين مطابقــة الكفــاءات مــع
الوظائــف المتاحــة.

عــاد ًة مــا تقــدم املؤسســات التعليميــة املشــورة إىل الشــباب يف خضــم
التخطيــط ملســارهم األويل نحــو تحديــد توجههــم املهنــي ،يف حــن
يضطلــع مقدمــو خدمــات التوظيــف غالب ـاً بــدور أســايس يف مســاعدة
الباحثــن عــن عمــل ،مبــن فيهــم الخريجــن الجــدد ،لالنتقــال يف ســوق
العمــل طيلــة مســرتهم املهنيــة .ففــي لبنــان ،يفتقــر املوجهــون
يف املــدارس يف كثــر مــن األحيــان عــى التدريــب املالئــم للعمــل
كمرشــدين مهنيــن ،يف حــن أن نطــاق املؤسســة الوطنيــة لالســتخدام
( )NEOمحــدود.

مطابقة الوظائف في لبنان
علـى العكـس ،إن غيـاب معلومات وتحليالت سـوق
العمـل ( )LMIAفـي لبنـان يجعـل تحليـل الماضـي
أو فهـم الحاضـر أو التخطيـط للمسـتقبل أمـراً
مسـتحيال .
ً

يعــود تاريــخ اإلحصــاءات الرســمية ،كاســتطالعات رأي األرس وعمليــات
املســح العنقــودي ودراســات القطــاع ذات الصلة ،إىل فــرة ،2011/2009
أي قبــل بــروز األثــر الكامــل لألزمــة املاليــة العامليــة وانــدالع األزمــة
الســورية التــي أســفرت عــن تدفــق غــر مســبوق لالجئــن .تجــدر
اإلشــارة إىل أن البيانــات املتوافــرة غــر موزعــة عــى نحــو ٍ
كاف بــن
جميــع أصحــاب املصلحــة الذيــن قــد يســتفيدون مــن هــذه املعلومات.
كــا ال ميكــن حاليــاً مقارنــة البيانــات الصــادرة عــن مؤسســات
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مختلفــة مثــل إدارة اإلحصــاء املركــزي ( ،)CASواملؤسســة الوطنيــة
لالســتخدام ( ،)NEOواملنظــات غــر الحكوميــة ،واملنظــات الدوليــة
غــر الحكوميــة ،ومعاهــد بحــوث ســوق العمــل ،ومقدمــي خدمــات
التوظيــف ،وغريهــا .ويف بعــض الحــاالت ،يجعــل التبايــن يف وتــرة جمــع
البيانــات إج ـراء املقارنــات صعب ـاً .ويقــوم مقدمــو خدمــات التوظيــف
العاملــة يف لبنــان بجمــع بيانــات عــن امللفــات التعريفيــة للباحثــن
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 .عــاو ًة عــى ذلــك ،يقــوم عــدد قليــل فقــط
مــن الــركات التــي تقــدم خدمــات توظيــف بتصنيــف الباحثــن عــن
العمــل وفق ـاً للتصنيــف املعيــاري الــدويل للمهــن ( ،)ISCOحتــى أن
عــددا ً أقــل منهــا حتــى يقــوم بتســجيل أصحــاب العمــل مــن عمالئهــا
اســتنادا ً إىل التصنيــف الصناعــي املعيــاري الــدويل لكافــة األنشــطة
االقتصاديــة ( ،)ISICمــا 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.

وتشـمل املؤسسـة الوطنيـة لالسـتخدام ( ،)NEOومراكـز خدمـات
التوظيـف يف األونـروا ٥،ومختلـف املنظمات غير الحكوميـة العاملة مع
املجتمعـات .أمـا املنظامت ،عىل غـرار منتدى املعاقني يف لبنان الشمايل،
وجمعيـة أرك آنسـيل ( ،)Arc-En-Cielواتحـاد املقعديـن اللبنانيين
( ،)LPHUفتقـدم خدمـات خاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة .فضلاً عن
ذلـك ،مثـة العديـد مـن الـوكاالت الخاصة التـي تعمل يف مجـال توظيف
العمال عىل املسـتوى املهني و/أو العامل املسـتعدين للعمل يف الخارج.
وكما هـي الحـال يف العديـد من البلدان ،يسـتطيع الباحثـون عن العمل
والشركات اللجـوء أيضـاً إىل بوابـات الوظائـف عبر اإلنرتنـت واإلعالنات
اإللكرتونيـة .علاو ًة على مـا سـبق ،هنـاك العديـد مـن الـوكاالت داخـل
لبنـان التـي تُعنـى مبسـاعدة العمال املهاجرين.
إن عـدم وجـود تفويـض المؤسسـة الوطنيـة
لالسـتخدام ( )NEOللتنسيق واإلشـراف على واكالت
التوظيـف الخاصـة وتلـك التي ال تسـعى الربـح يؤثر
سـلباً علـى تماسـك عمليـة مطابقـة الكفـاءات مع
الوظائـف المتاحـة علـى المسـتوى الوطنـي.

يف لبنــان ،ال تشــمل مهــام املؤسســة الوطنيــة لالســتخدام ()NEO
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 يتـ ّم التحقــق مــن
صحــة املعايــر التــي تســتخدمها هــذه الــوكاالت.
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لم الحاجة إلى نهج منسق؟
في الكثير من األحيان ،من الممكن أن يساهم أصحاب
المصلحة نفسهم ،الذين سيستفيدون من أنواع
معينة من إحصاءات سوق العمل ،في توفير بيانات
قيمة إلى نظام معلومات سوق العمل كلك.
ّ

قـد تقـدم الشركات والنقابات معلومـات مهمة حول املهـارات املطلوبة
حاليـاً يف قطاعاتهـا ،فضلاً عـن االتجاهـات الناشـئة الدالة على املهارات
التـي سـتحظى بالطلـب األكرب يف املسـتقبل .وسـتمكّن هـذه املعلومات
مؤسسـات التدريـب مـن إعـداد دوراتهـا التدريبيـة مبـا يتناسـب مـع
الطلـب املتوقّـع .يف املقابـل ،سـيتيح ذلـك أمـام الخريجين الجـدد يف
املسـتقبل الفرصـة التخـاذ قراراتهـم يف مـا يتعلـق بالخيـارات التعليميـة
ذات الصلـة بالسـوق .وعلى نحـو مامثـل ،تجـد مؤسسـات التدريـب
نفسـها يف موقـع ممتـاز لتوفير تفاصيـل حـول عـدد الطلاب املرتقـب
أن يتخرجـوا مـع مهـارات مع ّينـة ،ما يسـ ّهل عملية التوقعات املتوسـطة
األجـل على صعيـد العـرض يف سـوق العمـل.
إن الخدمات التي تقدمها مراكز خدمات التوظيف
العامة ( )PESوغيرها من الجهات ُتعتبر تكميلية.

فاملهام التي تتوالها هي األوسع نطاقاً ،إذ تندرج يف إطار توفري الخدمات
إىل كل من الباحثني عن العمل والرشكات عىل الصعيد الوطني مجاناً.
وميكّنها ذلك من تطوير قاعدة بيانات كبرية حول العرض والطلب .ومع
وجود عدد كبري من العمالء ،من املحتمل أن تكون قادرة عىل فهم سوق
العمل الوطني ،غري أنها ال متلك ال الوقت وال املوارد الالزمة إلجراء تحليالت
معمقة .تجدر اإلشارة إىل أن الرشكات التي تدفع لقاء خدمات التوظيف
هي أبرز عمالء وكاالت التوظيف الخاصة .إذ إنها تركّز عاد ًة عىل قطاع
مهني محدد (مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) ،أو عىل مستوى
مهارات معني (كاملهنية أو أعىل منها) التي تُبدي الرشكات استعدادها
للدفع للحصول عليها ،أو عىل منطقة جغرافية معينة .وبالتايل ،يُعترب
الرسم  :2أمثلة مهمة ستجمع خاصة بمعلومات حول سوق العمل
معلومات مفيدة تتعلق بجانب الطلب في ســوق العمل تتضمن:

• عدد ونوع الوظائف الشاغرة
• إحصاءات األجور
• األعامل املبتدئة  /اغالق هبوطاً
• توقعات التوظيف (قصرية ،متوسطة وطويلة املدى)
• مهارات يف الطلب وفائضا

معلومات مفيدة تتعلق بجانب العرض في ســوق العمل ما يلي:

• عدد الداخلني الجدد والعائدين إىل سوق العمل
• عدد الخريجني الجدد يف مهارات مختلفة املجاالت سنوياً
• أنواع من برامج التدريب املتاحة
• عدد من املؤسسات التعليمية  /املهنية

 .٥وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) هي وكالة ت ُعنى باإلغاثة والتنمية البرشية (.)www.unrwa.org
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نطاق تركيزها أضيق من مراكز خدمات التوظيف العامة ،ما ميكّنها من
تطوير فهم أكرب لقطاع سوق العمل التي تعمل فيه .من ناحية أخرى،
تركز املنظامت غري الحكومية والوكاالت غري الربحية يف املقام األول عىل
تصب اهتاممها عاد ًة عىل فئة
احتياجات الباحثني عن العمل ،علامً بأنها ّ
مستهدفة معينة ،مثل الشباب أو النساء العائدات إىل سوق العمل أو
األشخاص ذوي اإلعاقة .ويُعترب نطاق تركيز هذه املنظامت أضيق من
مراكز خدمات التوظيف العامة ،لكنها طورت يف املقابل قدرة أكرب عىل
معرفة وفهم احتياجات فئاتها املستهدفة.
فـي ظل غياب سـلطة مركزيـة ،سيسـمح إتباع نهج
منسـق بمـلء الفراغ الحالـي على صعيـد معلومات
وتحليالت سـوق العمل.

يف الوقت الراهن ،ما من جهة مخولة مبهمة جمع وتحليل ونرش هذه
املعلومات سوى إدارة اإلحصاء املركزي ( ،)CASالتي توفر يف الدرجة
األوىل البيانات لتلبية حاجات الحكومة اإلحصائية .إن بيانات هذه
اإلدارة غري قادرة عىل إعطاء صورة دقيقة ومتعمقة لسوق العمل تكون
كافية للمساعدة عىل اختيار الوظيفة واتخاذ القرارات املهنية التي من
شأنها أن تؤدي إىل توفري عمل مستدام .كام أن املعلومات املتوافرة حالياً
ال تتيح ملقدمي التدريب الفرصة لوضع مناهجهم بشكل أفضل لتلبية
متطلبات سوق العمل ،أو للرشكات ضامن توفر العامل يف حال قررت
توسيع أعاملها أو االستثامر يف أنشطة جديدة داخل البلد.
توصيات فورية
حتـى اآلن ،مل تـؤ ِد الخطـوات ،التـي تـ ّم اتخاذهـا لتعزيـز التعـاون بين
بعـض مقدمـي خدمـات التوظيـف الرئيسـيني ،إىل إجـراء أي تحليلات
إضافيـة لسـوق العمـل وال إىل زيـادة نطـاق خدماتهـم .وبالتـايل ،ال بـ ّد
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مـن أن تشـمل التوجيهـات املسـتقبلية مـا يلي:
 )1وضـع اللمسـة األخيرة لنظـام التصنيـف املهنـي الوطنـي (،)NOCS
واعتماده مـن قبـل جميع أصحـاب املصلحـة الذين يعملون يف أنشـطة
التوظيـف ،والتوصـل إىل اتفـاق بشـأن أسـاليب ومعايير جمـع البيانات
مـن شـأنه أن يشـكل األسـاس لوضـع نظـام آيل رسـمي لتحليلات
ومعلومـات سـوق العمـل ( )LMIAواملحافظـة عليه ووضعـه يف متناول
الجميـع .هـذا وال بـ ّد من أن يضـ ّم معلومات محددة ،عىل غـرار ملفات
تعريفيـة مهنيـة ،ونرشات منتظمة خاصة بسـوق العمل ،وقوائم تشـمل
الوظائـف املتوافـرة حاليـاً وتلـك التـي قـد تحظـى بإقبال يف املسـتقبل.
 )2مثـة حاجـة إىل تعزيـز التعـاون لزيـادة املـوارد املتاحـة إىل أقىص ح ّد،
وتبـادل املعلومـات التـي تـ ّم جمعهـا ،ووضـع نظـام إحالـة الوظائـف
الشـاغرة مـن أجـل تبسـيط الخدمـات بالنسـبة إىل الشركات والباحثين
عـن العمـل على السـواء .واملطلـوب اآلن تعزيـز التعـاون بين مقدمـي
خدمـات التوظيـف والجمعيات الصناعية والنقابـات ومنظامت أصحاب
العمـل ٦على صعيـد إعـداد امللفـات التعريفيـة املهنيـة وغريهـا مـن
األدوات .كما ت ُعتبر االستراتيجيات املشتركة رضوريـة لتلبيـة احتياجات
فئـات مسـتهدفة محـددة مثـل النسـاء ،والشـباب ،وكبـار السـن مـن
العمال ،والخريجين الجـدد ،واألشـخاص ذوي اإلعاقـة.
 )3كما يتعين أن يكـون ملـزودي خدمـات التوظيـف نطـاق عمـل أكبر
ليطـال رشكات رسـمية وغير رسـمية ،فضلاً عـن مجموعـة واسـعة مـن
الخدمـات اإلضافيـة ،التـي تشـمل معـارض الوظائف الخاصـة بقطاعات
محـددة ،واألنشـطة الرتويجيـة التـي تتنـاول تحفظـات الباحثين عـن
العمـل بشـأن بعـض املهـن ،والدعـم التقنـي لتلبيـة احتياجـات العمال
ذوي اإلعاقـة ،٧وبنـاء قـدرات وظائـف املـوارد البرشيـة يف الشركات
البالغـة الصغـر والصغيرة الحجـم ،واختبـار وإصـدار شـهادات للباحثني
عـن العمـل تُظهـر كفاءاتهـم الرئيسـية.

تـم إعـداد هـذا املوجـز مـن قبـل دونـا كولتـز  ،Donna Koeltzوهـي كبيرة أخصـايئ خدمـات التوظيـف سـابقة يف منظمـة العمـل الدوليـة ،ومتت
مراجعتـه مـن قبـل باتريـك دارو  ،Patrick Daruكبير أخصـايئ املهـارات وقابلية التوظيـف يف املكتب اإلقليمي للـدول العربية التابـع ملنظمة العمل
الدوليـة ،مـع مدخلات مـن السـيدة أنابيلا سـكوف  ،Annabella Skofوالسـيدة رانيا حكيم ،والسـيدة فرجينيا ليـب  ،Virginia Leapeاسـتنادا ً إىل
األبحـاث التـي أجريـت مـن قبـل رشكـة تطويـر املعرفـة ( ،)KDCيف إطار مرشوع منظمـة العمـل الدولية «متكين التكييف الوظيفـي وحامية رشوط
العمـل الالئـق يف املجتمعـات الريفيـة املتضررة مـن أزمة الالجئني السـوريني يف شمال لبنان».
ملزيد من املعلومات ،االتصال:
منظمة العمل الدولية
املكتب االقليمي للدول العربية
أريسكو سنرت  -شارع جوستنيان  -القنطاري
ص.ب 11 -4088 .رياض الصلح  1107-2150بريوت  -لبنان
هاتف - +961 1 752400 :فاكس+961 1 752405 :
بريد الكرتوين - beirut@ilo.org :شبكة انرتنتwww.ilo.org/arabstates :
تابع منظمة العمل الدولية يف الدول العربية عىل تويرتiloarabstates@ :
 .٦مبا يف ذلك غرف التجارة وجمعية الصناعيني اللبنانيني والنقابات املهنية األخرى.
 .٧للحصول عىل أمثلة حول املامرسات الجيدة يف لبنان ،راجعوا http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_232973.pdf

