
جدول األعمال (مسودة)

سیاسات سوق العمل النشطة وتنمیة رأس المال البشري
تعزیز االبتكارات واإلجراءات المؤثرة للتعافي

أوروبا)وسط(توقیت12:00-2021،10:00أبریل28

المقدمة

في سیاق أزمة كورونالتبادل المعرفة والخبرة حول التوظیف وتنمیة المھاراتتواصل مؤسسة التدریب األوروبیة سلسلة الفعالیات المخصصة
وجدول أعمال التعافي.

أزمةسیاقفيسیماالالعمل،سوقتدخالتوفعالیةاالبتكارعلىیركزبحثًیاإجراًءاألوروبیةالتدریبمؤسسةأطلقت،2020عامفي
المال البشري وتحسین أداء سوقالقادم من السیاسات والتدابیر التي تستھدف تنمیة رأسكورونا، بھدف تحدید الدروس والرسائل الرئیسیة للجیل

سوقلسیاساتالمبتكرةالممارساتتحدید)2و(األزمةبعدومااألزمةفيالنشطةالعملسوقسیاساتفعالیةتقییم)1(العملتضمنالعمل.
ودول جوار االتحاد األوروبي وبلدان آسیا الوسطى.العمل النشطة بین الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

یلي:توجد نتائج البحث في مسودتین لتقریرین یتناوالن ما

الشریكة لمؤسسةالعمل في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدولاالتجاھات واالبتكارات الجدیدة المتعلقة بتدخالت سوق-
لتخفیف األثركالً من إجراءات التنشیط والدعم السلبي التي تم نشرھاالتدریب األوروبیة في سیاق أزمة كورونا، والتي تغطي

االجتماعي واالقتصادي للوباء،
العامة وتكییف طرق التقدیم،االستمراریة في ظل القیود الوبائیة لتقدیم خدمات التوظیف-
على سبیلعرضة لخطر البطالة، من خالل تقدیم تدریب ھادف ومبتكر،دعم االنتقال الوظیفي للعمال النازحین والمجموعات األكثر-

المثال تطویر المھارات وإعادة تطویرھا عبر اإلنترنت،
سیاقات األزمة ماحول فعالیة سیاسات سوق العمل النشطة، مع التركیز علىنظرة عامة على المعلومات األساسیة القائمة على أدلة-

االقتصادیةسوق العمل النشطة التي تظھر أفضل الوعود لمواجھة التحدیاتبعد األزمة، بما في ذلك المراجعة المستھدفة لسیاسات
مع األخذ في االعتبار سیاقھا المؤسسي المحدد،التي تواجھھا الدول الشریكة لمؤسسة التدریب األوروبیة،

مع مراعاة التحدیاتتطبیقھا في الدول الشریكة لمؤسسة التدریب األوروبیة،تحلیل التحدیات المتعلقة بتقییم التدابیر التي یمكن-
االقتصادیة التي تمت مواجھتھا في فترة التعافي،

(مثل انخفاضوالتي قد تكون مفھومة بشكٍل مختلف في سیاقات مختلفةمراجعة نقدیة لفكرة فعالیة سیاسات سوق العمل النشطة،-
الطلب، والطابع غیر الرسمي، وارتفاع معدل المخاطر االجتماعیة).

لمراجعة سیاساتھاللنظر فیھا من قبل الدول الشریكة لمؤسسة التدریب األوروبیةطرحت األبحاث العدید من التوصیات السیاسیة المحتملة
ومعالجة تحدیاتبشكل أفضل مع اضطراب سوق العمل الناجم عن جائحة كوروناالخاصة بالتوظیف وتنمیة المھارات وتقدیم الخدمات للتعامل

المدى والتدخالتالحاجة إلى تحقیق توازن بین تدابیر مكافحة الحرائق قصیرةالبیئة الخضراء وفرصھا والتعافي الرقمي، بما في ذلك
االستراتیجیة طویلة المدى.
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یھدف االجتماع إلى تحقیق األھداف الرئیسیة التالیة:

سیاسات سوقتدعمھا مؤسسة التدریب األوروبیة حول االبتكار وفعالیةعرض ومناقشة النتائج األولیة المنبثقة عن الدراسات التي-
العمل النشطة في سیاق األزمة وما بعد األزمة،

للتنشیط وسیاسات (إعادة) تطویر المھارات.النظر في أولویات اإلصالح وتقییم اآلثار طویلة المدى-
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2021إبریل28األربعاء،

الوقت

10.00-10.10

جلسة االفتتاح

تنظیم الفعالیة

وتطویرھا، مؤسسة التدریب األوروبیةكلمة االفتتاح - مانویال برینا، رئیس وحدة تحدید المھارات

سوق العمل النشطة وخدمات التوظیفالجلسة األولى - بعد مرور عام: تأثیر الوباء على برامج10.10-11.00
العامة

الرئیسیة والتوصیاتإصالحات سیاسات سوق العمل النشطة وابتكارھا - النتائج

األوروبیةالُمیّسر: إیونا جانكو، أخصائي سوق العمل، مؤسسة التدریب

العرض.1

، كبیر الخبراء، مؤسسة جیاكومو برودولینيإیمون دافیرن

المشاوراتبتیسیراألوروبیة،التدریببمؤسسةالبشري،المالرأستنمیةأخصائیةیانسوفا،إیفاقامت.2

التعلیق على النتائج والخطوات التالیة

األوروبیة،التدریببمؤسسةالشرقیة،للشراكةالمحوریةالنقطةلروسیا-القُْطریةالمنسقةكریستاني،فرانكاقامت.3
بتیسیر حلقة النقاش

االجتماعیة في غرب البلقان، بمجلس التعاون اإلقلیمي، قائد الفریق، منصة التوظیف والشؤونأمیرة رامھورست

للجوار ومفاوضات التوسع، المفوضیة األوروبیة، مسؤول التعاون الدولي، المدیریة العامةیوخن شمیدت

سیاسات سوق عمل نشطة أكثر تأثیًراالجلسة الثانیة - إعادة البناء بشكل أفضل: كیفیة تعزیز11.00-11.55

- النتائج والتوصیات الرئیسیةفعالیة سوق العمل النشطة في األزمة وما بعد األزمة

التدریب األوروبیةالُمیّسر: كریستینا میریوتا، أخصائیة سوق العمل، مؤسسة

العرض.1

، خبیر أول، مؤسسة جیاكومو برودولینيلوكاس شینكیفز

المشاورات.2

المشاوراتقامت إیفا یانسوفا، بمؤسسة التدریب األوروبیة، بتیسیر

التعلیق على النتائج والخطوات التالیة

النقاش:حلقات.3

والعمل والشؤون االجتماعیة، منظمة التعاون، خبیر اقتصادي أول، مدیریة التوظیفثیودورا زینوجیاني
االقتصادي والتنمیة

المدیریة العامة للتوظیف والشؤون االجتماعیةمسؤول السیاسات - العالقات الخارجیة والتوسع،كمیل فالیكا،
واإلدماج، المفوضیة األوروبیة

الخالصة، الخطوات التالیة، مؤسسة التدریب األوروبیة11.55-12.00
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