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-وبية ة التدريب األوراتجاهات السوق االقتصادية والعمل الجديدة في البلدان الشريكة لمؤسس
السياق

،الشرقيةةوالشراك،وتركياالبلقانغرب:مختلفةديناميكياتمنهاولكل،للغايةمتنوعةاألوروبياالتحادفيالجواردولتعتبر❑
منانيتعالبلدانمعظمفإن،الهائلةاإلمكاناتمنالرغموعلى،ذلكومع.الوسطىوآسيا  ،المتوسطاألبيضالبحروشرقوجنوب

.البشريةالمواردوخاصة،للمواردالفعالغيرواالستخداماإلنتاجيةانخفاض

وقد.COVID-19وباءبسببكبيربشكلتسارعوقد،للغايةمكثفالبشريالمالرأستنميةعلىالتكنولوجيالتغيرتأثيرإن❑

.2021و2020عاميبينسيماال،السنينمرعلىواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيالقطاعالمضافةالقيمةتوسعت

اتاالقتصادتخضيرنحوجديدةسياسيةوتوجهاتالخدماتنحوقويقطاعيتحولمع،عميقاتغيراالصناعيةالعالقاتتشهد❑

التوظيفاتلسياسجديدةتحدياتظهورإلىاالجتماعيلالستبعادالمتزايدةوالمخاطرالعملسوقوتقلباتاالقتصاديالتقلبيؤدي❑
.والتدريبالتعليموأنظمة(والنساءللشبابخاصة)
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النتائج-أشكال العمل الجديدة في البلدان الشريكة لمؤسسة التدريب األوروبية 

االستعانة بمصادر خارجية ، وظهور شركات ناشئة-العمل زيادة العمالة الذاتية ، والعمل الحر ، والعمل عن بعد ، وسياق❑
وأرمينيا صربيا ، وأوكرانيا ، ومقدونيا الشمالية ،-وطنية، ومجمعات تكنولوجية، وعدد متزايد من العمال على المعايير الدولية 

، والجبل األسود ، والبوسنة والهرسك ، وألبانيا ، ومصر ، وروسيا

انتشار . مولدوفاتزايد الشعبية في أذربيجان وجورجيا و. في أوكرانيا ، تليها بيالروسياالسائدة -دول الشراكة الشرقية : العملسياق❑

.  متزايد بقوة في أرمينيا وأذربيجان

ى األخرىمن العاصمة والمدن الكبر( تقسيم قوي بين الجنسين)الغالبية من الشباب المشاركين ، واألغلبية من الذكور المتعلمين ❑

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفنون الوسائط المتعددة والتصميم والكتابة والترجمة: العمل عن بعد❑

خدمات التوصيلطلب االصطحاب الى موقع محدد ، : في الموقع❑
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جالنتائ-أشكال العمل الجديدة في البلدان الشريكة لمؤسسة التدريب األوروبية 

الجنس/ المهارات العالية والمهارات المنخفضة : تعزيز مرونة سوق العمل والتجزئة❑

كل جيد اللوائح التنظيمية ليست مالئمة بشوفي معظم الحاالت ، االعتراف المحدود بالظواهر الجديدة في السياسات الحديثة ❑
ألشكال العمل الجديدة

الحوار االجتماعي ، صنع السياسات؟-الشركاء االجتماعيون غير موجودين تقريبا ❑

االجتماعيةالمزاياأوالخدماتوالتوظيفسياساتخاللمنمحدودةتغطية، االنتشار الواسع غير الرسمي❑

، اإلدارة الحسابيةالتطوير الوظيفي المحدود ❑

خرى ترتبط بدخل إضافي أعلى مما هو عليه في القطاعات األلكن باألحرى ، ال ترتبط أشكال العمل الجديدة بالدقة ، ومع ذلك ❑
ويمكن أن تصبح بديالً للهجرة
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-ة ينمو شكل جديد من العمل في البلدان الشريكة لمؤسسة التدريب األوروب
التداعيات

البنية التحتية والخدمات الرقمية: االتصال➢

أنظمة سوق العمل ، بما في ذلك حالة التوظيف والضرائب-ظروف العمل ➢

(بما في ذلك اآلثار المترتبة على أنظمة التعليم والتدريب)استراتيجيات المهارات لتلبية الطلب على المهارات ➢

التعلم أثناء العمل-ولكن فرص تنمية المهارات التطوير الوظيفي المحدود ، ➢

االقتصادهاجفي دعم االنتقال إلى التوظيف ومن وظيفة إلى وظيفة في من PESو  ALMPsدور ➢

العمل الحر، منهاج العمل قد يصبح طريقًا للعمل من أجل العاطلين عن العمل أو العمالة الناقصة: الوصول إلى المعلومات

اإلرشاد والتوجيه المهني وخدمات الدعم األخرى: الوصول إلى الخدمات

هاج العمل مالحظة أو عدم مالحظة من-الحاجة إلى توسيع نطاق المعرفة والفهم ، التي لم يتم التقاطها بواسطة اإلحصاءات التقليدية ➢

أو المعامالت المستقلة
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-األوروبية نمو شكل جديد من العمل في البلدان الشريكة لمؤسسة التدريب 
تداعيات على المهارات

المهارات الرقمية❑

واالتصاالت ، فنون وتصميم الوسائط المتعددة ، محو ( ICT)وتكنولوجيا المعلومات ( STEM)العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ❑

كتابة والترجمةال-األمية 

المهارات اللغوية ، اإلنجليزية والروسية على وجه الخصوص❑

ريادة األعمال وتوجيه العمالء ومهارات التنظيم الذاتي❑

المهارات التحليلية وحل المشكالت❑

العرض الذاتي والتنظيم والتواصل❑

اإلدارة المهنية وتعلم التعلم❑
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هاداتتنمية مهارات الكبار ، واالعتراف بالمهارات ، والتحقق من الصحة ، وإصدار الش: اآلثار المترتبة على التعليم والتدريب



(2021)منشورات مؤسسة التدريب األوروبية األخيرة 

منهاج العمل: أشكال جديدة للتوظيف في دول الشراكة الشرقية-مستقبل العمل 

تطلب فهم المهارات في البلدان المجاورة لالتحاد األوروبي: تغيير المهارات من أجل عالم متغير

Open space: https://openspace.etf.europa.eu/pages/future-work-new-forms-
employment-and-platform-work

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/future-work-new-forms-employment-eastern-partnership
https://openspace.etf.europa.eu/pages/future-work-new-forms-employment-and-platform-work
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للعاملين الرقميينمهارات 

رعبالمنصةعملفيتطويرهايتمالتيالمهارات

اإلنترنت

0% 20% 40% 60% 80%

المهارات الفنية األساسية

الحصول على عمل على المنصات

الحصول على عمل على المنصات

مهارات التعلم

"العمل عبر اإلنترنت"

مهارات التواصل

التصرفات الشخصية

المهارات التنظيمية

مهارات تحليلية

محو األمية الحاسوبية

Microworkers Online freelancers

تطوير ومطابقة المهارات في 

تاقتصاد المنصة عبر اإلنترن

ورقة ابحاث

تطوير المهارات في اقتصاد 

المنصة

عمال المايكرو العاملون لحسابهم الخاص عبر االنترنت
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مطابقة المهارات

ب التعليم والتدري

المهني

تكامل سوق 

العمل

التطوير المهني 

المستمر

على صانعو السياسات التعاون مع المنصات لتجربة •

.في منصة العملالمدعوم " التدريب الجزئي"

العمل الجماعيسياسات لتعزيز المهارات في 

تقديم دورات ( VET)على مقدمي خدمات التعليم والتدريب المهني •

تياجات احتدريبية وورش عمل قصيرة عبر اإلنترنت والتي تلبي 

.لعمال الحشود" في الوقت المناسب"التعلم 

ظيم تحسين مهارات وقدرات وعقليات التعلم ذاتية التنالتركز على •

.لألشخاص

.في التعليم الرسميالرقمية المهاراتاستمرار التركيز على •

فين ضع في االعتبار اعتماد وظائف المحفظة المحمولة للسماح للموظ•

.وخبراتهم/ ونقل مؤهالتهم / واإلعالن عن / بعرض 

اجز التي االتصال بشركات المنصات الستكشاف طرق للتغلب على الحو•

تحول دون إمكانية النقل عبر األنظمة األساسية



التحديات العالمية لالنتعاش           
الجنسانيوالتوظيف المراعي للمنظور 

Christine Hofmann, ILO Team Lead Skills for Social Inclusion

Date: 28 October 2021

للنوعالمستجيبةالسياساتحلولهيما:الجنسينبينوالمساواةالتعافي:الثانيةالجلسة

؟التفاوتاتتعميق لمعالجةاالجتماعي



المحتوى                           

Date: 28 October 2021

.Iآثار الهوية الجنسية للوباء

.IIدور سياسات سوق العمل في التخفيف من اآلثار

.III ًأولويات السياسة لبناء مستقبل أكثر عدال

.IVأمثلة البلدان
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النسبة المئوية للتغير في معدل التوظيف بسبب الوباء

مليون وظيفة ، 54، وهو ما يمثل انخفاًضا قدره في المائة 4.2انخفض توظيف النساء بنسبة ، 2020و 2019على الصعيد العالمي ، بين عامي 

عجز عالمي قدره -مليون وظيفة 30وباإلضافة إلى ذلك ، لم يتم خلق . مليون وظيفة60، أو في المائة 3انخفض توظيف الرجال بنسبة في حين 

.مليون وظيفة144

.Iآثار الهوية الجنسية للوباء



وفاقمت أوجه عدم المساواة القائمة-بشكل غير متناسب على النساء  COVID-19أثرت أزمة 

جاريةالتواألنشطةالعقارات؛والتجزئةالجملةتجارة،والطعاماإلقامةخدمات: كانت المرأة ممثلة تمثيال زائدا في القطاعات التي تأثرت بشدة

.والتصنيعواإلدارية

مقارنة في المائة من النساء بشكل غير رسمي 42في القطاعات األكثر تضرراً كانت أعلى ما بين النساء ، حيث تعمل العمالة غير الرسمية كما أن 

.في المائة من الرجال32بـ 

ذا هو ولم يكن هبدوام كامل ، العمل عن بعد بسهولة أكبر إلى ( التي يشغلها الرجال في الغالب)يمكن أن تتحول الوظائف ذات األجور المرتفعة 

.، مثل البيع بالتجزئة والمبيعات والضيافةالحال بالنسبة للعديد من النساء في الوظائف منخفضة األجر 

وقع ة التداعيات على الصحة الجسدية والعقليمع ( المرض وإغالق المدارس)الجائحة إن العبء اإلضافي ألعمال الرعاية غير مدفوعة األجر أثناء 

(.دقيقة للرجل ، قبل الجائحة23دقيقة يوميا في المتوسط   للمرأة مقابل ساعة واحدة و 25ساعات و 4)أيضا بشكل كبير على النساء 

.وبالفعل في فترة ما قبل الجائحة-تتمتع النساء بفرص أقل للحصول على الحماية االجتماعية 

 .جعلت من الصعب على المرأة االحتفاظ بوظائفها مقارنة بالرجلكما أن زيادة العنف والتحرش 



تؤثر الفجوة الرقمية على المرأة بشكل أكثر حدة وتعيق تعافيها من فرص العمل

وخدماتالمهاراتذلكفيبما،والخدماتاألعمالرقمنةنحوالضغطمن Covid-19فيروسزاد

.العالممستوىعلىالتوظيف

.، وقد يتم إعطاء األولوية للرجالمشاركة األجهزة الرقمية على مستوى األسرة غالبا ما تتم 

ال ج ، ، وبينما يمكن أن تكون التكنولوجيا أداة لإلدماخدمات رقمية لديها أيضا خدمات التوظيف العامة 

.تزال الفوارق قائمة 

لفيات للشباب من خالمهارات الرقمية المنخفضة عقبة خطيرة أمام الوصول إلى الخدمات يمكن أن تكون 

.  ضعيفة ، وال سيما للشابات

Advancing social justice, promoting decent work
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/documents/publication/wcms_814289.

pdf



تبدأ عدم المساواة في التوظيف في التعليم والتدريب

ائق التي تحول دون بسبب العوبالتعليم والتدريب التقني والمهني في التحاق النساء الفوارق المستمرة بين الجنسين •

.االقتصاديةوالقيود االجتماعية والثقافية واالقتصادات الريفية وغير الرسمية التعليم والتدريب ، ال سيما في 

يا والهندسة وانخفاض تمثيل المرأة في موضوعات العلوم والتكنولوج، جنسانيا  متحيزة المهنيةوالفرص الخيارات تظل 

(.  STEM)والرياضيات  

.أعلى في برامج التدريب التي يهيمن عليها الذكور ، وأعلى معدل خالل الجائحةمعدالت تسرب النساء •

.أقل إنتاجية وأجرا أقلتؤدي برامج التدريب التي تهيمن عليها النساء في كثير من األحيان إلى وظائف •
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https://www.ilo.org/skills/pubs/

WCMS_244380/lang--

en/index.htm

على الرغم من التقدم في التعليم والتدريب-٪ على مستوى العالم 19ال تزال فجوة األجور بين الجنسين تبلغ 

الماضيةالثالثةالعقودمدىعلىمئويتيننقطتينبمقدارفقطتقلصقدو

التأثير األكبر بسبب األجور المنخفضة تُدفع مقابل عمل ذي قيمة متساوية وبسبب الفصل المهني بين الجنسين



تأثير طويل األمد على عمالة اإلناث COVID-19يمكن أن يكون ألزمة 

:هناك خطر عكس مكاسب المساواة بين الجنسين التي تحققت في العقود األخيرة وتعميق الالمساواة القائمة بين الجنسين في سوق العمل 
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.هو آلية تقنين عندما تكون الوظائف شحيحةالنوع االجتماعي •

للمرأةالتوسع في العمالة غير المستقرةيمكن أن يؤدي الضغط من أجل مرونة سوق العمل وإلغاء الضوابط إلى •

.األجرمدفوعةغيرالرعايةعمليزدادماعادةو،وظائفهاالمرأةتفقدعندما•

الذكورعليهايهيمنوالتيالعمالةكثيفةالقطاعاتدعميتم :القطاعيةاإلنعاشسياساتفيالنساءتُتركماغالبا•

.الرعايةخدماتمثلاإلناثعليهاتهيمنالتيالقطاعاتحسابعلىعادةً 

ة ، وخاصمخاطر أكبر في عمالة األطفال نتيجة إلغالق المدارس وفقدان دخل األسرة ، واجه العديد من األطفال •

.بالنسبة للفتيات الصغيرات



.  عفاءدعم الدخل للعمال الضالبلدان النامية على مخططات الحماية االجتماعية بما في ذلك إعانات البطالة ، قدمت االقتصادات المتقدمة ركزت بينما

التعامل مع تسريح العمال أو اإلجازات أو جداول العملفي مساعدة العمال وأصحاب العمل على كانت سياسات وبرامج سوق العمل ذات أهمية حاسمة 

.19-نتيجة لفيروس كوفيد المخفضة

لمجموعة عناصر أساسية كانت وال تزال - (PES)التي يتم تقديمها غالبا من خالل خدمات التوظيف العامةو- (ALMPs)سياسات سوق العمل النشطة

ي ذلك العمال بما فالحفاظ على الوظائف والمهارات ، وتسهيل التوظيف في اإلنتاج والخدمات األساسية ، وإبقاء الناس على اتصال بالعملأدوات السياسة في 

.المحرومين في االقتصاد غير الرسمي واألشكال الجديدة من العمالة

Advancing social justice, promoting decent work
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II .دور سياسات سوق العمل في التخفيف من اآلثار

تدابير لمنعهن من فقدان وظائفهن ، وال سيما من خالل الوباء ، كان أداء النساء أفضل بكثير في البلدان التي اتخذت 

خالل استحقاقات االحتفاظ بالوظيفة



III  .وره اإلنسانأولويات السياسات لبناء مستقبل أكثر إنصافا لتحقيق انتعاش مح

العاملة للحفاظ على المرأة في القوىدمج االهتمامات الجنسانية في المهارات الوطنية وسياسات وتدابير التوظيف 

.وتسهيل عودة المرأة إلى العمل

.أمام المهارات والوظائفالحواجز المميزة للنساء والرجال تقييم وفهم 

مع،واإلبداعالةبالعماالحتفاظتدعمبطرقالكليالطلبتعزيزفياالستمرارإلىبحاجةالكلياالقتصادتحفيزمزحُ 

.إيراداتهاوالمرأةعملعلىخاصبشكلالتركيز

لتكنولوجيا افي جميع القطاعات ، وال سيما في المجاالت التي تعتمد على المهارات الشاملة والتعلم مدى الحياة تعزيز 

.  ن؛ وخلق بيئات تدريب تراعي الفوارق بين الجنسيوالعمل االجتماعي والرعاية للرجال ، المكثفة للنساء 

عتراف ، واالالمستجيبة للنوع االجتماعي ، بما في ذلك اإلرشاد والتوجيه ونماذج األدوار اإليجابية  ALMPsتعزيز 

(.RPL)بالتعلم المسبق 

االستثمار في خدمات الرعاية
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---

gender/documents/publication/wcms_814499.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_814499.pdf


IV . الجنسانيأمثلة قُطرية على حلول السياسات المراعية للمنظور

.رة محددةمقابل ضمان لتجنب الفصل خالل فتإعانات لألجور قدمت الحكومات في األرجنتين وبوتسوانا ، 

.نساءعلى الموظفين الجدد ، مع معدالت دعم أكبر للإعانات األجور ، تم تطبيق كولومبيا وشيلي في 

حصصتحديدتمو،نطاقهاوسعتأوالعامةالتوظيفبرامجالناميةوالدولالمتقدمةالبلدانمنكلأنشأت

. المكسيك وكينيافي البرامجهذهمنالنساءاستفادةلضمان

.الدعم لرائدات األعمالقامت كولومبيا والسنغال بإنشاء أو تعزيز 

م لربط دعالمراكز المهنية للنساء عملت دائرة الخدمات العامة بشكل وثيق مع جمهورية كوريا ، في 

قديم البحث عن العمل والتدريب بعالوة خاصة إلجازة األمومة وإعانات رعاية األطفال ، باإلضافة إلى ت

.إعانات رب العمل لالحتفاظ بها
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شكرا لكم 

hofmann@ilo.org



Covid-19برنامج االتحاد األوروبي للتضامن بشأن 

"من خالل تعزيز ريادة األعمال لدى النساء19-محاربة كوفيد "

أرمينيا-الناس المحتاجون 

(NGO)منظمة غير حكومية -دار حقوق المرأة 



فكرة المشروع

لهمومداخيوظائفهمفقدواأسرهنأفرادوكذلكوالفتياتالنساءمنالعديدألننظرا

منللمرأةاالقتصاديالتمكينتدعمالمشاريعفإن،COVID-19لـنتيجةاألخرى

.المالياستقاللهنوضمانبهنالخاصةاألعمالريادةتعزيزخالل



عملية اختيار المستفيدين

مختلفاللخمناإلعالناتتوزيعتم،اإلنترنتإلىالوصولإمكانيةلديهمليسالذينأولئكوإعالمأكبروصولولضمان
الخاصةالفيسبوكصفحةوعلىاالجتماعيةالشبكاتعلىنشرهاوكذلك،النشطةوالمجموعاتالحكوميةغيرالمنظمات
.بالمنظمة

بسببوظائفهنفقدنالالئي،Shirak"شيراك"منطقةمنوالفتياتالنساءمنالمشروعهذامنالمستهدفةالمجموعةكانت

أوخ،إل،والتطريز،والخياطة،اليدويةالحرفمثلمعينةمهاراتلديهنولكن،آخردخللديهنليسأو،كورونافيروس

.تجاريةأفكارلديهن



ي مجموعات ، فقد تم إجراء ثمانية
ن
ي قدمن طلباتهن بشكل فردي أو ف

ن الالئ  دورات لبناء القدرات من بالنسبة ألولئك النساء الثالثي 

ي مجال األعمال
ن
ة ف ن ذوي خبر .قبل متخصصي 

ي تشك. تعلمت النساء بعض أساسيات إدارة األعمال والتسويق وتحليل السوق وما إىل ذلك
ن
يل العقلية لريادة وقد ساعد التدريب ف

ي االعمال التجارية الخاصة
ن
.  األعمال الناشئة وتفهم ما هو مفقود ف

.فقط النساء اللواتي أكملن جميع دورات بناء القدرات مؤهالت لمسابقة المنح الفرعية



النتيجة

ن  ي الدورات وقدموا مشاري    ع أعمال محتملة ، تم اختيار 30من بي 
منهم وحصلوا عىل ما يصل إىل 13مشاركا شاركوا فن

ي 700000
.لبدء أعمالهم التجارية الخاصة( دوالر أمريكي 1400حواىلي )AMDدرام أرمينن

وع بأكملها ة المشر كات الناشئة خالل فبر ي مجال األعمال بتدريب الشر
ن
..يقوم المتخصصون ف



أفكار العمل المختارة
ن للخياطةمصنعإنشاء"1. ي البعيدةاألماكنبي 

هوفهانيسيانجوهر-"األطفالمفروشاتإلنتاج(Ashotsk)تسكأشو و (Hatsik)هاتسيكفن
(Gohar Hovhannisyan).بابيكيانتمارا(Tamara Papikyan).

Lena)هوفهانيسيانلينا-"لبيئةباالضارةغب  األكياس"إنتاج.2 Hovhannisyan).
ي "بيديكصديقك"رزمة.3

Narine)ميناسياننارين-الدميةلصنعمصورا دليال ستتضمنوالنر Minasyan).
Narine)دافتياننارين-"والمانيكب  الشعرتصفيفصالون".4 Davtyan)
Tamara)فرزديانتمارا-"األرمنية(gata)الجاتةمعجناتإنتاج".5 Farzadyan).
Tanya)هاكوبيانتانيا-"الوظائفمتعددةمرجعيةعالماتإنتاج".6 Hakobyan).
ي التوسع".7

Anahit)فاروسيانأناهيت-"يدوياوالمصنوعةلبيئةباالضارةغب  واإلكسسواراتوالحقائباأللعابإنتاجفن Varosyan).
يانأنجيال–"النباتيةالشوكوالتةإنتاج".8 Angela)دزفاكب  Dzvakeryan ).
Anna)خاتشاتريانآنا-لألطفالالنفسي التطوير مركز .9 Khachatryan).

ها القماشمنوأقنعة(Gyumri)كيومريتاري    خونقللحملأكياسإنتاج".10 وسيانسوزانا-"الملحقاتمنوغب  Susanna)مارتب 
Martirosyan).

ي النحلتربيةخاللمناألخرىالمفيدةواألصنافالعسلإنتاج.11
ي قريةفن وسيانهربسيك-"(Jrapi)جرائر Hrpsil)ببر Petrosyan).

Zoya)جيفورجيانزويا-"والتطريزاليدويةالحرف".12 Gevorgyan).
Kaxasunk"الفطرإنتاج".13 Zina)مانوكيانزينة- Manukyan).



Gohar hovhannisyanهوفهانيسيانجوهر 
Tamara Papikyanبابيكيانتمارا 

وعيساعد ❑ ي الماهرةالريفيةللمرأةثابتدخلمصدر توفب  عىلالمشر
ن
 وتدر ،الخياطةف

ا
بسببينقطعال دخل

.الوباء
كةنفذت❑ ي اإلنتاجتنظيمخاللمنمبتكرا نهجا الناشئةالشر

ن
عالمةوتمارا ر جوهأسسوقد .مختلفةمواقعف

ي تعملتجارية
ن
لمنوتعملمختلفةمجتمعاتف ن .المبن

.الالزمةوالمواد الخياطةبآالت النساءتزويد تم❑

اك،باستمرار اإلنتاجتوسيعالمخططمن❑ ن بإشر ي األخرىالمجتمعاتمنجدد موظفي 
ن
اكشمنطقةف .ب 

https://www.facebook.com/hrane.sw

https://www.instagram.com/hrane_sewing_workshop/?fbclid=I wAR35ymqSF98k_Rw3iqp-_n6KO-mS4-
ZGsqnL0NIV4xzn-li-p

.

https://www.instagram.com/hrane_sewing_workshop/?fbclid=I






ثقافتنايقدرونو،اإلمكانقدربيئيينيكونواأنعلىالمحيطينتشجعأنشأنهامنسوزاناصنعتهاالتيالمنتجات❑

.البلدانختلفمفيالواسعاألرمنيالشتاتبينوكذلكأرمينيافيمرتفعطلبذاتالمنتجاتهذهوكانت.وتاريخنا

.ةالبالستيكياألكياسالستخدامالقادمالحظرمتطلباتتلبي،القماشأكياسمثل،المنتجاتبعض❑

.رىأخودولأرمينيافيبالفعلبيعهاتمالتيالجاهزةالمنتجاتوتصنعبنفسهاالصورترسمسوزانا❑

SUSANNA MARTIROSYAN مارتيروسيانسوزانا 

https://www.instagram.com/suicoarts
tudio/

https://www.instagram.com/suicoartstudio/




.التقاعدسنفياللواتيوكذلكالشاباتالمشروعيدعم❑

في(Hripsik)هريبسيكتنوي،نحلخليةلعشرينوامتالكهاالنحلتربيةفيالخبرةمنسنوات10بعد❑

لىعوالحصولصحيعسلإلنتاجعائلتهاأفرادوإشراكأعمالهانطاقتوسيععمرهامنالخمسينياتأواخر

ً ذلكوكان،كبيربحماسالدروسجميعحضرتلقد.ثابتدخل .اآلخرينمنللعديدمثاالً وكان،للغايةملهما

.(Shirak)شيراكبمنطقة(Jarpi)جرابيقريةفيالنحلتربيةتتم❑

https://www.facebook.com/arpi.honey

Hripsik Petrosyan بتروسيانهربسيك 

https://www.facebook.com/arpi.honey




Anna Khachatryan خاتشاتريانآنا 
ي أحد أحياء مدينة  ❑

ن
وع المقدم إىل آنا (Gyumri)كيومريتم افتتاح مركز تنمية الطفل ف ولديها ( . Anna)بدعم من المشر

خاء ، وتمارين األلعاب التنموية ، باإلضافة إىل  مجموعات فصول وخدمات مختلفة ، مثل تطوير الكالم ، وعالجات االسبر
.  الرقص والغناء ومجموعات الفنون المشحية وما إىل ذلك

قات فراغ مفيدة يهدف المركز إىل ضمان التنمية الشاملة لكل طفل يحضن إىل المركز ، واكتشاف قدرات الطفل ، وتنظيم أو ❑
.لألطفال

ن ❑ .نظرا لوجود طلب كبب  ، يوفر المركز فرص عمل للشباب المتخصصي 

https://www.facebook.com/ՀայLEGO-112197554302245 

https://www.facebook.com/




Zina Manukyan .مانوكيانزينة 

.أنتجت الفطر في قبو منزلها❑
كت المختلفة في البداية كانت تخطط لبيع الفطر من المنزل ومن ثم التعاون مع المتاجر ومحالت السوبر مار❑

( . Gyumri)كيومريفي 
.ليإن الهدف الرئيسي من المشروع هو أن يكون لديك عمل تجاري خاص والحصول على االستقالل الما❑

❑https://armenia.peopleinneed.net/en/growing-mushrooms-zinas-new-
business-plan-7898gp

https://armenia.peopleinneed.net/en/growing-mushrooms-zinas-new-business-plan-7898gp




ي مركز الحوار اإلعالمي لتقديم 
ن
ي مباشر ف

كة ناشئة13عقد مؤتمر صحفن شر

كة ناشئة ناجحة ولتعزيز المبيعات13تم تنظيم معرض بيع لدعم  شر





نبذة عن الجمعية◆

بموجبجمعيةهيالمغربيةاإلجتماعيةالمقاولةجمعية

جواالندمااالجتماعياالبتكارتعززالمغربيالقانون

،البالدفيللشبابوالمهنيواإلقتصادياالجتماعي

.2017عامتأسست

منسلسلةتقدموطنجة،الرباطمستوىعلىموجودة

للشبابمهني-السوسيولالدماجالمخصصةالخدمات

تنشطمكاتب،عدةخاللمناالجتماعيةاألعمالوريادة

قادمينالمينئالدااالستشاريينمنالعديدويديرهايومكل

.والمقاوالتاألعمالعالممن

منذالمغربفيموجودةٕايطاليةحكوميةغيرمنظمة

االدماجوبرنامجالصحةعنبرنامجخاللمن2003

.المهني
حاضنة ألعمال 

اجتماعية عالية 

في التأثير، تشترك

ٕادارتها منظمتان



HUBs ESMarocمكاتب 

www.free-powerpoint-templates-design.com

،مقاول الذاتيمكتب ال
مبسطةعملخطةوضعفياألشخاصيدعم

الذاتي،المقاولبطاقةعلىوالحصول

يلتموعلىوالحصولالدعمٕالىباإلضافة

.مغربيدرهم5000و3000بينيتراوح

مكتب الجمعيات،
غيرالصغيرةالجمعياتقدراتلتقوية

ونياإللكترالتعلممدرسةخاللمنالمهيكلة،

ES.Maroc.أنشأتهاالتي HUB

مكتب ٕادماج المستخدمين،
القطاعفيالشبابودمجاختياريسهل

الداخليالتدريبخاللمنالعامأوالخاص

.األجرالمدفوع

مكتب المقاولة الجماعية،
5و3بينالشبابالمشاريعقادةمنمجموعاتتدعم

ضعوتحتشركةٕانشاءفييرغبونالذينأشخاص

SARLكانيةٕاممعأعمالهمخطةلتحقيقتعاونية،أو

ماعةوالمتابوالتمويلاالحتواءبرنامجٕالىالوصول

.اإلنتقاءبعدسنوات3تستمروالتياإلنشاءبعد

مكتب المعلوميات،
المعلومياتفيمجاناشهرمدةدورةويقدم

وتدخلالشغلعالمفيالشباباندماجتسهل

.الرقميةاألميةمحوإطارفي

مكتب التوجيه والمعلومات،
ودةالموجالخدماتمختلفٕالىالشبابيوجه

.والشركاءHUBsفي

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


www.free-powerpoint-templates-design.com

م يوم مخصص للمقابلة وااللقاء أما

لجنة تحكيم من الخبراء واالنتقاء 

.  النهأيي

أشهر 3البدء في برنامج المرافقة الشخصية الذي يمتد على مدى 

والذي يتضمن ورش عمل جماعية مع مستشارين من داخل 

HUB ES.Morocco دراسات )كل أسبوع طوال الدورة

كيفية  BPتصميم نموذج العمل التجاري،  BMCالسوق، 

عن ٕانشاء نموذج خطة العمل، تحديد المواقع التنافسية، البحث

دوى شركاء، استراتيجية االتصال، تقييم األثر االجتماعي والج

(.  ذلكاالقتصادية، والبحث عن تمويل بديل أو تكميلي، وما ٕالى

ذين االنتقاء األولي لحاملي المشاريع ال

.  يستوفون معايير البرنامج

حةالمفتواأليامتنظيم

ةالمستهدفالمناطقفي

الدعمبرنامجلتقديم

ةأسٔيلعلىواإلجابة

.المشاريعحاملي

رللتعبيدعوةٕاطالق

لقادةاالهتمامعن

الجماعيةالمشاريع

5ٕالى3من)

لكلأشخاص

.(مجموعة

.أو تعاونية SARLشركات جماعية -جزءا من نظام دعم واسع للمساعدة على ٕانشاء مقاوالت ES.Marocعد برنامج ي

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


50.000منتمويلمنح

درهم100.000ٕالىدرهم

.المختارةللمقاوالت

يقومسنوات،3لمدةومواكبةتتبع

بدعمالمركزمستشاروخاللها

المتعلقةالجوانبفيالمقاوالت

فيالمواقعتحديدالتسويق،باإلدارة،

ىٕالوماالرقمي،والتسويقالسوق،

لزياراتالتخطيطيتمكماذلك،

.دوريةميدانية



مع إمكانية للمقوالين الذاتيين وأرباب المقاوالت التواصل والتشبيكHUB ES.MAROCيوفر 

:  شركاء اخرين ورواد أعمال مختلفين وذلك من خالل

نمومقدمةمختلفةمواضيعحول
.ليينودومحليينأكفاءخبراءقبل

تنظيم ندوات ومؤتمرات

منالمحتضنةالمقاوالتباقيمع
L’HUBطرف

تقاسم الخبرات
المنظمةالمتنوعةوالتظاهرات

أوالعامالقطاعشركاءطرفمن
.الخاص

المشاركة في المعارض

-E''والتشبيكالتشغيلمعرض'منصةإلىالمجانيوالولوجلمشاركةا

SALON DE L’EMPLOIتنظمهالذيESMAROC,ORGمع

المقاوالتبينالجمعإلىيهدفوالذي.سنةكلSOLETERREمنظمة

عننوالباحثيالحكوميةغيروالمنظماتالناشئةوالمقاوالتوالدوليةالوطنية

.الشراكةفرصخلقوكذلكجديدةعالقاتوربطالعمل



آلناعليهاتشتغلالتي،المستوىعاليةعملومشاريعالبرامجمنمجموعةعنأثمرقدذكرهسبقماكل

Es.Maroc.Orgمحليينشركاءمع،القنيطرة-سال-الرباطجهةوكذلكالحسيمة-تطوان-طنجةجهةفي

:بينهامننذكرواألجنبيالعربيالمستوىعلىودوليين



:اإلشكالية األساسية•

سوقفيالنساءإلدماجالمتاحةالفرصلمحدوديةنظرا

اعأوضفيهنممنالنساءدمجلالمبادرةاتخاديبقىالشغل،

هناندماجتيسيروإلىاألعمالريادةعالمفيلالنخراطهشة

مدرةأنشطةإنشاءعلىقدراتهنتعزيزخاللمنالمهني

.للدخل

يعرف،2015سنةالمحدثالذاتيالمقاولنظامأنإال

ساتالمؤسقلةوالتحسيس،التوعيةكقلةالمشاكلمنمجموعة

جمعيةعملتالمنطلقهذاومن،...المواكبةالمختصة

ES.MAROC.ORGنظامخاللمنالخصاصتغطيةعلى

الفئة،هذهلمواكبةمتكامل



46% 56% 27%

نساء مستفيدات من 

حصص تحسيسية

نساء مستفيدات من الدعم 

والتوجيه والمواكبة

نحمن الممستفيداتنساء

نسبة النساء المستفيدات من خدمات الجمعية



قبل اإلنشاء

التكوين والتوعية،-

المواكبة والتوجيه،-

تسهيل اإلجراءات القانونية -

والحصول على بطاقة المقاول 

الذاتي،

االستفادة من منح،-

ورشات تحسيسية،-



أثناء اإلنشاء
يتضمنوالذيأشهر3مدىعلىيمتدالذيالشخصيةالمرافقةبرنامج•

HUBداخلمنمستشارينمعجماعيةعملورش ES.Maroc

شركاءطرفمنالمنظمةالمتنوعةوالتظاهراتالمعارضفيالمشاركة•

.الخاصأوالعامالقطاع



بعد اإلنشاء

3لمدةومواكبةتتبع

خاللهايقومسنوات،

بدعمالمركزمستشارو

الجوانبفيالمقاوالت

باإلدارة،المتعلقة

اقعالموتحديدالتسويق،

والتسويقالسوق،في

ذلك،إلىوماالرقمي،

التخطيطيتمكما

.ةدوريميدانيةلزيارات





https://entreprisesocialemaroc.org/+212 537 762 872

https://www.facebook.com/entrepr
isesociale/

contact@entreprisesocialemaroc.org



سوق العمل ومهارات نظم المعلومات                           -الجلسة الثالثة 

؟ALMPSكيفية التقاط السياق االجتماعي واالقتصادي المتغير في تصميم 

ENO NGJELA

فعيل تدابير ت( إعادة)في البحثنتائجوأنعكاستحديات وأساليب دراسة سوق العمل واتجاهات المهارات في سياقات األزمات والتعافي

.وخدمات التدريب

.

اخصائي برنامج 

النمو االقتصادي والعمالة 

UNDP  البانيا



ةالمنتظمالعملسوقإشاراتتم نشر 

ةالرئيسيالمؤسساتمعومشاركتها

ةالمراقبخاللمن،المانحةوالوكاالت

وقسفيالمتغيرللسياقالمستمرة

التباعدسياساتبسببألبانيافيالعمل

.واإلغالقاالجتماعي

، والسلطات (MOFE)استفادت وزارة المالية والتعليم ❑

التحليل المحدثالعامة األخرى، ومجتمع المانحين من، 

توالتي غذ  والموجز لمؤشرات سوق العمل الرئيسية

.تصميم سياساتهم

التوظيف "وأدائه بشأن (IPMG)عملتحسن❑

بسبب معلومات تحليل سوق العمل حول " والمهارات

، باإلضافة إلى المدخالت COVID-19تأثير أزمة

م ، وتحسين التعلي( (NESSاألخرى المتعلقة برصد تنفيذ

.وما إلى ذلك( VET)والتدريب المهني

Session 3  - Labour market and skills information systems

في تحليل سوق العمل( UNDP)مشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

:ونتيجة لذلك
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تصميم برامج سوق العمل النشطة

5
ALMPsتمت الموافقة على 

التوظيف المجتمعي

تركيز واضح على تدريب القوى العاملة ، وهو مصمم 

لوضع خبرة العمل المقدمة بالقرب من سوق العمل بما 

يتماشى مع فرص العمل المحلية والجغرافية وبالشراكة 

المنظمات / مع المجتمع والمنظمات غير الحكومية 

.التطوعية

العمل الحر 

ابدأ ببرنامج األعمال الذي يوفر منحة مالية 

وتوجيها للعاطلين الباحثين عن العمل  والذين 

لديهم فكرة وخطة عمل قابلة للتطبيق وقابلة 

.للتسويق

فترة  التدريب

ضمان االنتقال السريع إلى سوق العمل للخريجين 

الجدد ، في نفس مجال دراسة الخريج أو ما شابه ، 

.أشهر6لمدة 

التدريب في العمل 

لين يهدف إلى تدريب الباحثين عن العمل من غير الحاص

4على أي مؤهل في مقر العمل ، وتقديم إعانة لمدة 

أشهر لجميع أنواع المهن ، بناًء على خطة تدريبية

.معتمدة ، ويشرف عليها مدرب صاحب العمل

التوظيف

عقد عمل مدعوم لمدة عام واحد، تتوافق احتياجات 

ويحدد. الباحثين عن العمل مع ملف صاحب العمل

ق صاحب العمل األجر بناًء على معدالت أجور السو

.  لوظيفة معينة

جديدة لمجموعات محددة مع  ALMPsتطوير 

نقاط ضعف إضافية

اجم الدافع أو النالعرض الفرديلضمان عملية تنفيذ

عن جانب االقتصاد المعني بإنتاج وتوزيع السلع

ALMPsوالخدمات لـ 

تنويع تصنيف شركاء التنفيذ

تحسين إجراءات االستهداف

ن عن تلبية االحتياجات المحددة للعاطلين الباحثي

العمل

لماذا

مراجعة 

ALMPs

بناء  على التحليل الذي، (UNDP)األمم المتحدة اإلنمائي قام برنامج 

لية تم إجراؤه على العاطلين الباحثين عن العمل بمساعدة وزارة الما

(MOFE ) خمسة برامج نشطة لسوق العملفي صياغة.
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تحويل المعرفة إلى الذكاء أثناء األزمة

الجنس

الفئة العمرية

سنوات الخبرة

المهن

المناطق

القطاعات االقتصادية

برنامج سوق 

العمل النشط

ولحاإلحصائيةالمعلوماتمنالعديدتحليلتم

.الجائحةأثناءالعملسوقأداء

ياناتالبتحليلعنالناتجةاإلشاراتترجمةتمت

.القرارلصانعيرؤىإلى

تحليل متغيرات البيانات اإلحصائية
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تحويل المعرفة إلى الذكاء أثناء األزمة

ا تتبع أداء سوق العمل بشكل عام أسبوعي

.وشهريا

فهموظائفقدواالذينلألشخاصالسريعالتوظيف▪

اإلغالقبعد

من سوق العمللرؤىا

Drill down 

Economic Sectors
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تحويل المعرفة إلى الذكاء أثناء األزمة

تحليل أداء العمالة في كل قطاع اقتصادي

القطاعاتهي(المالبس)والتجهيزاتالخدمات▪

.تضررااألكثراالقتصادية

من سوق العمللرؤىا

Drill down 

Age-Group
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تحويل المعرفة إلى الذكاء أثناء األزمة

.تحليل أداء العمالة المتأثرة بالجائحة مصنفة حسب الفئة العمرية

علىأمعولكنالعمالتسريحمنتضررااألكثرهمالشباب▪

السياحةبسببتوظيفمعدل

األجورذوياألشخاص،فأكثرعاما55العمريةالفئة▪

ىعلالمتأثراتوالنساء،(الرسميينغيرالعمال)األقل

.أعلىنطاق

من سوق العمللرؤىا

Drill down 

Occupations
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تحويل المعرفة إلى الذكاء أثناء األزمة

.تحليل أداء الوظيفة حسب المهنة

العاطلينأكثرهماألوليةوالمهنالخدماتموظفو▪

.المفقودةالوظائفمنقدرأكبرمعالعملعن

من سوق العمللرؤىا

تمت صياغة

ALMPs
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تصميم برامج سوق العمل النشطة لالنتعاش 

.المستندة إلى الهدف ALMPsتم استخدام تحليل أداء سوق العمل أثناء الجائحة لتقديم الـ

تدابير سوق العمل النشطة

بشأن اإلجراءات والمعايير 29.07.2020بتاريخ 608قرار مجلس الوزراء رقم 

وطرق التنفيذ لبرامج سوق العمل النشطة التي تستهدف العاطلين الباحثين عن العمل 

.مؤخرا بسبب فيروس كورونا

مليون دوالر أمريكي2

مدة البرنامج 

أشهر 4-12

الدخل

3
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تصميم برامج سوق العمل النشطة لالنتعاش

من سيستفيد ؟              

:  الباحثون عن العمل هم 

 COVID-19الذين أصبحوا عاطلين عن العمل نتيجة 
.2020ديسمبر 31-مارس 10خالل الفترة من 

؟من يقدم الطلب

:أرباب العمل الذين

ام المسجلين قانونيا وليس لديهم انتهاكات ألحك✓

قانون العمل في العامين المنصرمين قبل أزمة
covid -19

يعرض عمال بدوام كامل✓

؟ALMPsفوائد 

أشهر 4-برنامج طويل  

(الحد األدنى لألجور)من دعم األجور شهرين

.ملمن اشتراكات التأمين االجتماعي والصحي اإللزامية ألصحاب العأربعة أشهر 

أشهر 8–برنامج طويل 

(الحد األدنى لألجور)من دعم األجور أربعة أشهر 

من اشتراكات التأمين االجتماعي والصحي اإللزامية ألصحاب ثمانية أشهر 

..العمل

شهر 12–برنامج  طويل 

من االشتراكات اإللزامية في التأمين االجتماعي والصحي ألصحاب شهرا 12

نهم يستهدف البرنامج األفراد الذين يعلنون عن أنفسهم بأ. العمل والموظفين

.  عمال غير رسميين
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قوة تحليالت البيانات والمرئيات

منوالعديدالتحليليةالتقاريروكانت.العملسوقبأداءالمتعلقةالبياناتعنرؤى(UNDP)اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجأنتج

.القرارصنعبعمليةصلةذاتالتصورات

ملخصات البيانات ملخصات السياسات العامة المالحظات الفنية
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الدروس المستفادة

تمكين الناس من العمل مع البيانات

كن على علم بقيود البيانات
سلبية المحتملة استفسر بنشاط عن النقاط العمياء واآلثار ال. تقييم الثغرات والمخاطر والتحيز في استخدام البيانات

.  الستخدام البيانات

.  بيانات وفهمهاتزويد األشخاص بالمهارات التقنية ومهارات المعرفة بالبيانات ليكونوا قادرين على العمل بفعالية مع ال

.  دعم الحكومات والمجتمعات المحلية وشركاء المجتمع المدني لتعزيز البيانات والقدرات اإلحصائية

: بشكل عام 

:في السياق االجتماعي واالقتصادي

ALMPsاستخدام دعم البيانات في الوقت الفعلي، يعني استهداف أفضل لـ 

تولد األدلة على اتجاهات مهارات سوق العمل معلومات مدركة لدعم عملية صنع القرار بشكل 

أفضل
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…وماذا بعد

تعقبأداةبتطوير(UNDP)اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجيقوم

.((EDTالرقميةاالقتصاديةالتنمية

ستجمعالتيالحكومةلدعماإلنترنتعبرمنهاجاEDTسيكون

كيزالترمعالمؤشراتمنالعديدحولوتحللهااإلحصائيةالبيانات

.العملسوقعلى

((LMIOالعملسوقمعلوماتمرقبقدراتEDTلدىسيكون

.القرارواتخاذالسوقاتجاهاتعنأفضلمعلوماتلدعم

صنع البيانات# 

كن منطقي#
الوظائف

مستودع البيانات تحليالت  متقدمة  عرض مرئي 

للمعلومات

تكامل وسائل 

التواصل 

االجتماعي

دعم اتخاذ القرار



حماية البيانات الشخصية
لة الهوية قبل احصل على موافقة مستنيرة وتأكد من أن البيانات مجهو. في جميع ممارسات البيانات" الخصوصية حسب التصميم"تضمين 

. النشر

التمسك بأعلى المعايير األخالقية

. لصالح العامضمان أن عمليات البيانات والشراكات تخدم ا. إرساء ممارسات البيانات في ميثاق األمم المتحدة واألطر الدولية لحقوق اإلنسان

اجعل البيانات مفتوحة بشكل افتراضي
للبياناتإدخاراجعل البيانات متاحة على أوسع نطاق ممكن، ال  ’

إدارة البيانات بمسؤولية
مؤسسية ذات ممارسة اإلشراف الفعال على البيانات والحوكمة لضمان جودة البيانات السليمة واألمن والمساءلة وفقا للسياسات واللوائح ال

.  الصلة

خطة إلعادة االستخدام وقابلية التشغيل التوافقي

وحة والتنسيقات التي استفد من المعايير المفت. تحقيق أقصى قدر من  قيمة بياناتنا من خالل التأكد من أنها قابلة لالستخدام في مجاالت متعددة

.يمكن لآللة قراءتها من أجل تحسين إمكانية التشغيل البيني

تمكين الناس من العمل مع البيانات
م الحكومات دع. تزويد األشخاص بالمهارات التقنية ومهارات المعرفة بالبيانات ليكونوا قادرين على العمل بفعالية مع البيانات وفهمها

.  والمجتمعات المحلية وشركاء المجتمع المدني لتعزيز البيانات والقدرات اإلحصائية

توسيع حدود البيانات
 ناقصا من خالل جمع استكشاف الممارسات الناشئة والتقنيات المبتكرة لزيادة توافر البيانات وتوسيع نطاق تغطية الفئات الممثلة تمثيالً 

.البيانات التوافقية

كن على علم بقيود البيانات
.  ستخدام البياناتاستفسر بنشاط عن النقاط العمياء واآلثار السلبية المحتملة ال. تقييم الثغرات والمخاطر والتحيز في استخدام البيانات



سوق العمل ونظم معلومات المهارات في 

سياق اجتماعي واقتصادي متغير

Nora Condonكوندوننورا 

وحدة بحوث المهارات وسوق العمل 
(SLMRU)

2021أكتوبر 28



نظرة عامة

سياق سوق العمل في أيرلندا•

تحديات ذكاء سوق العمل في الوباء•

فهم التأثير على سوق العمل•

تحديد فرص العمل•

إعالم سياسة مهارات •

عوامل النجاح•



سياق الكالم

كانت أيرلندا تعمل بشكل جيد، COVIDقبل •

مستويات التوظيف•

تراجع البطالة •



19ظهور كوفيد 

...  آالف العاطلين عن العمل •

وال دخل . …

(PES)إدخال مدفوعات جديدة لدعم الدخل من قبل خدمات التوظيف العامة •



وتيرة التغيير السريعة: LMIالتحديات التي تواجه 

2021أغسطس -2020األشخاص الذين يتلقون مدفوعات بطالة وبائية ، مارس 
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قضايا البيانات: LMIالتحديات التي تواجه 

التأخر الزمني  التعريفات المتغيرات



فهم التأثير

مسح القوى العاملة

Q4 2019

توقعات االقتصاد

الكلي

دعم دخل

PES

أبحاث أخرى

مخاطر التشغيل اآللي

(OECD)العمل عن بعد

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

(Rexit)



تحديد فرص العمل

إعالنات الوظائف 
الشاغرة

صعوبة ملء 

االستبيان

صاحبإرتباط

العمل 

سياسة الحكومة

على سبيل المثال جدول)
( أعمال تغير المناخ

فسرت في السياق



مواءمة توفير المهارات مع طلب المهارات: سياسة اإلعالم

تحديد الفئات 
الضعيفة

الشباب•

المهن التي تتطلب •
مهارات أقل

قطاعات معينة •

تحديد المهارات 
المطلوبة

المهن المطلوبة•

نقص المهارات •

توفير التدريب 
المستنير

الوظيفة الخاصة•

(المستعرضة)عرضي •



مثال: سياسة المهارات المستنيرة بالبيانات

مهارات للمنافسة 

التدريب المستهدف

المهارات 
المستعرضة  

والرقمية

المهارات في 
مجاالت 

الطلب المحدد

التوجيه 
والدعم

مجموعة 
الرقابة

الموفرون 
الحكومة 
الممولين 



عوامل النجاح للسياسة المستنيرة بالبيانات في هذا الوباء

inc)الجمع بين البيانات الجديدة والحالية  Qual  و( Quantum

الروابط مع أرباب العمل وممثلي أصحاب العمل

قسم الحماية االجتماعية ، وقسم إدارة المشروع والتجارة )التعاون بين اإلدارات 
(والتوظيف ، والمجلس االستشاري لسوق العمل ، إلخ



شكرا لكم

nora.condon@solas.ie


