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 األجندة
 سياسات تنمية المهارات وتنشيطها في األردن 

 مواجهة التحدي المتمثل في عدم تطابق المهارات 

 ( بتوقيت األردن)الساعة العاشرة الى الواحدة والنصف من     2020آذار   31

 عمان -فندق كراون بالزا تواجد في الفعالية هجينة: ال

 https://linktr.ee/etf.europa.euعبر اإلنترنت:  المشاركةو

 ة ــدمـقــمـال

قياس حاالت عدم تطابق المهارات في البلدان بهدف  أطلقت مؤسسة التدريب األوروبية مبادرتين    2020في عام  

 .  سوق العملفي تدخالت للفعالية المؤسسة وكذلك تقييم االبتكار ولالشريكة ل

إطار عمل لحساب مؤشرات بتطوير  مؤسسة التدريب األوروبية  ت قامت  لمهارالدم تطابق  وجود عفيما يتعلق بو

الفئات العمرية ذات الصلة ) مثل لدى  عدم تطابق المهارات األساسية مع التركيز على عدم التوافق الرأسي واألفقي  

قام والى جانب ذلك المهني(. غير عليم مقابل البالغين( وأنواع التعليم )التعليم والتدريب المهني مقابل التفي الشباب 

التعليم والتوظيف بشكل أفضل البيانات إلعالم سياسات  تفسير  في  االبتكار  بتقييم  تتوفر اآلن مجموعة  و  .البحث 

تعريفات يات والنهجالمومع توافر البيانات  نسجم  لقياس عدم تطابق المهارات في األردن بما يمعيارية  مؤشرات  

، العمل الدولية واالحصاءات األوروبية واحصاءات منظمة منظمة العمل الدولية، مثل الدولية واألوروبية )القياسية 

 ووكالة االتحاد األوروبي لتطوير التعليم والتدريب المهني ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية(.

بهدف تحديد الدروس والرسائل الرئيسية للجيل كورونا  تدخالت سوق العمل في سياق أزمةباالعتبار البحث وأخذ 

( 1العمل )وشمل  .  تنمية رأس المال البشري وتحسين أداء سوق العملهادفة لال  جراءاتواالالقادم من السياسات  

( رسم خرائط للممارسات المبتكرة  2األزمات وما بعد األزمات و)  لة حافي  سياسات سوق العمل النشطة  تقييم فعالية  

 تم وقد  .  بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول المجاورة لالتحاد األوروبيالعمل النشطة    سياسات سوقل



2 

ي األردن ومولدوفا ومقدونيا الشمالية لعرض إمكانات اإلصالح في مختلف هبلدان  ثالثة  تطوير تحليالت تركز على  

 . السياقات االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية

البيانات األردنية ) قواعد باستخدام المهارات )أ( تقديم النتائج األولية لحساب عدم تطابق  :االجتماع هيأهداف هذا 

العاملة القوى  مسح  لتدخالت سوق    ، (أي  القطري  التحليل  عن  المنبثقة  والتوصيات  النتائج  مسودة  مشاركة  )ب( 

 . الجديد/ توسيع المعرفة وكذلك بناء القدرات ، و)ج( مناقشة النقاط الرئيسية إلجراءات السياسة أو البحثالعمل

في   العمل  العربية واإلنجليزيةهذا االجتماع  لغات  فندق )في  يا  حضور :  شكل مزدوجبجتماع  االهذا  يعقد  و  .هي 

 .  وعبر اإلنترنت( عمان -كراون بالزا

 2022 آذار 31الثالثاء 

10.00-10.30 
 التسجيل والقهوة الترحيبية

 الجلسة االفتتاحية  10.30-10.45

 معالي السيد نايف زكريا استيتيه، وزير العمل في المملكة االردنية الهاشمية

، المدير المؤقت في المؤسسة االوروبية للتدريب، مدير دائرة المعرفة في المؤسسة  السيد جافير ماثيو

 االوروبية للتدريب )عن بعد(

مسؤول   -ضمان جودة التعليم والتدريب المهني  -رأس المال البشري منير باتي، خبير أول في تنمية 

 االتصال القطري في األردن 

 السلطات األردنية يممثلممثل/ 

 قياس عدم تطابق المهارات  10.45-11.40

 لجوانب المنهجية الرئيسية والمؤشرات ونتائج الحساب في األردن تقديمي عرض 

 : ونشاركالم

 باديسكو، إحصائي تنمية رأس المال البشري، مؤسسة التدريب األوروبيةميرسيا 

 بن كريشيل ، باحث أول، شركة إيكونوميكس لألبحاث واالستشارات، ألمانيا

 ةبجوأوأسئلة 

11.40-12.00 
 استراحة قهوة

 االبتكار في مجال سياسات سوق العمل النشطةالقدرة على الفعالية و  12.00-12.50

سياسات سوق العمل  عرض النتائج واالستنتاجات الرئيسية لتقرير مؤسسة التدريب األوروبية حول فعالية 

 وإمكانيات االبتكار في األردن النشطة 

 : ونشاركالم

 ة سياسات سوق العمل النشطة خبراء تنمية رأس المال البشري، منسق ةكريستينا ميريوتا، كبير

 برودوليني جياكومو  مؤسسة  وطني، خبير ب، الشيا  نوح الدكتور

 أسئلة وأجوبة  
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 ة الرئيسية والخطوات المستقبلية السياسيرات ث تأ 12.50-13.20

 الرئيسية الحتياجات صنع السياسات وبناء القدرات تأثيراتال

 مناقشة مفتوحة 

 الجلسة الختامية  13.30- 13.20

 الخالصة، الخطوات التالية 

 السلطات األردنية

 التدريب األوروبيةمؤسسة 

 
 الغداء واختتام الفعالية 

 


