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مذكرة معلومات

مقدمة من ش
م�وع تشغيل الشباب ف ي� البحر األبيض المتوسط ()YEM
األورو� وتنفذه اليونسكو
بتمويل من االتحاد
بي

مقدمة عن الدورة
يعتـ بـر فهــم األهميــة واألدوات الرئيســية لتحديــد االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية مــن المهــارات
واالختــاالت ف ي� ســوق العمــل قضيــة مركزيــة ف ي� جميــع أنحــاء العالــم.
ي ت
لماذا؟ :عند االنتهاء من الدورة ،ســيكون لدى المشــار ي ن
ال� تؤثر عىل
ك� فهم جيد لمحركات
التغي� ي
المهارات المطلوبة ويدركون سبب حدوث االختالالت ف ي� سوق العمل وعواقبها.
مــاذا؟ :ستســاعد هــذه الــدورة عــى فهــم أصحــاب المصلحــة المعنيـ ي ن
ـ� المعالــم الهامــة واألســئلة
واألهــداف ومكونــات معلومــات ســوق العمــل ( )LMIواألدوار والمســؤوليات المؤسســية.
مــن؟ :مقدمــو الخدمــات والمســتخدمون والفئــات المســتهدفة لتوقــع احتياجــات المهــارات لســوق
العمــل.
كيــف؟ :ســيتعلم المشــاركون عــن األســاليب الكميــة والنوعيــة ،وأدوات توقــع احتياجــات المهــارات
ومطابقــة العــرض والطلــب عــى المهــارات ف ي� ســوق العمــل.

من حيضر هذه الدورة؟

ً
ســتوفر الــدورة مجــاال للتفكـ يـر ف ي� كيفيــة التغلــب عــى التحديــات الحاليــة ف ي� هــذا المجــال لسلســلة مــن
أصحــاب المصلحة:
ً
•صانعــوا السياســات والمستشــارون الفنيــون لــوزارات العمــل ووزارات التعليــم ،فضــا عــن الــوزارات
األخــرى العاملــة ف ي� مجــال تنميــة المهــارات والتعليــم والتدريــب التقـن ي والمهـن ي ؛
ن
ن
والمه� أو المؤسســات
التق�
•أعضاء مجالس المهارات ،والســلطات الوطنية للتعليم والتدريب
ي
ي
المماثلة؛
ف
ن
ك� ي� توقــع المهــارات القطاعيــة أو اإلقليميــة
•ممثلــو منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل المشــار ي
أو الوطنيــة؛
ف
ن
ن
والمه�؛
التق�
الخ�اء والموظفون الفنيون العاملون ي� مجال التخطيط للتعليم والتدريب
• ب
ي
ي
•الموظفــون ذوو الصلــة مــن خدمــات التوظيــف العامــة والمؤسســات األخــرى المشــاركة �ف
ي
المطابقــة؛
ن
والف� للمؤسسات المسؤولة عن جمع وتحليل معلومات سوق العمل؛
•الكادر اإلداري
ي
ف
ن
ن
ن
•موظفــون مــن وكاالت التعــاون الـ ي
ـدول العاملـ يـ� ي� مجــال التعليــم والتدريــب التق ـ ي والمه ـ ي
وتنميــة المهــارات.
يشــمل المســتفيدون النهائيــون مجموعــة واســعة مــن األف ـراد المســتفيدين مــن معلومــات ســوق
العمــل ( )LMIوبرامــج التدريــب ذات الصلــة ،بمــا ف ي� ذلــك عــى ســبيل المثــال الباحثــون عــن عمــل
ي ن
ـ�؛ الطــاب الحاليـ ي ن
مــن جميــع األعمــار والخلفيــات ،وال ســيما الشــباب والخريجـ ي ن
ـتقبلي�
ـ� والمسـ
والمخططـ ي ن
ـ� ف ي� تنميــة المهــارات والتعليــم والتدريــب التق ـن ي والمه ـن ي وقطاعــات التعليــم؛ موظفــو
مراكــز التعليــم والتدريــب التق ـن ي والمه ـن ي ؛ مطــورو المناهــج .خدمــات التوظيــف؛ خدمــات التوجيــه
ت
ش
ن
ـأ� هــذه الــدورة ف ي� إطــار مـ شـروع تشــغيل الشــباب ف ي� البحــر األبيــض المتوســط
المه ـ ي والــركات .تـ ي
األورو�.
( )YEMالــذي يمولــه االتحــاد
بي
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األهداف
الهــدف الرئيــ� مــن هــذه الــدورة هــو مســاعدة المشــار ي ن
ك� عــى فهــم األهميــة المركزيــة لتحديــد
ي
ف
احتياجــات المهــارات الحاليــة والمســتقبلية واالختــاالت ف ي� ســوق العمــل ي� إطــار سياســة أوســع،
واكتســاب المعرفــة األساســية.
ً
عند االنتهاء من الدورة ،سيكون المشارك قادرا عىل:
•فهــم جيــد لدوافــع التغيـ يـر الـ ت يـ� تؤثــر عــى الطلــب عــى المهــارات وأســباب االختــاالت ف ي� ســوق
العمــل وعواقبهــا.
•مناقشــة المعالــم الهامــة واألســئلة واألهــداف والمســتفيدين والمجموعــات المســتهدفة لتوقــع
االحتياجــات مــن المهــارات لســوق العمــل.
ت
ال� تحتاج إىل توقع.
•فهم المبادئ األساسية والمناهج المختلفة للمهارات ي
ت
وال� يمكن استخدامها
•تحليل األساليب واألدوات المختلفة المتعلقة بالطرق ف الكمية والنوعية ،ي
لتوقع احتياجات المهارات ومطابقة العرض والطلب ي� سوق العمل.
•مناقشة المناهج المؤسسية المختلفة واآلثار ت
الم�تبة عىل إقامة أنظمة التوقع.
•اكتســاب فهــم أفضــل لكيفيــة تحليــل وترجمــة البيانــات مــن تماريــن التوقــع إىل صنــع السياســات
والتخطيــط المالئمـ ي ن
ـ�.

الوحدات
تتكون هذه الدورة من الوحدات التعليمية التالية:
الوحــدة  .1تق ـ�ي ومطابقــة المهــارات
•المفاهيم والتعاريف
التغي�
•دوافع
ي
تقص ومطابقة المهارات
األساط� والحقائق حول
•
ي
ي
•المبادئ األساسية للمهارات تحتاج إىل توقع ومطابقة
الوحــدة  :2توليــد وتحليــل بيا نــات ســوق العمــل
•أنواع البيانات
•مصادر البيانات
•تحليل سوق العمل ،العرض والطلب واالختالالت وعدم التوافق
•المؤسسات المشاركة ف ي� جمع معلومات سوق العمل ،بما ف ي� ذلك خدمات التوظيف العامة
الوحــدة  :3منا هــج ومنهجيــات لتنبيــه احتيا جــات المهــارات
ت
ال� يمكن اإلجابة عليها مع توقع المهارات
•األسئلة الرئيسية ي
والتقص
•األساليب الكمية والنوعية للتنبؤ
ي
•النهج الوطنية ودون الوطنية والقطاعية
•مزي ــج من األساليب واألدوات
•دراسات الحالة
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الوحــدة  :4اآلليــات المؤسســية وأدوار مختلــف الفاعلـ ي ن
ـ� مــن أ جــل التوقــع والمطابقــة
•أنظمة التوقع المختلفة وفائدتها ف ي� بيئات وسياقات مختلفة
•معلومات سوق العمل  LMIوأنظمة التوقع
االجتماع
•الحوار
ي
•تنسيق السياسات
•الحوكمة :النهج الوطنية واإلقليمية
الوحــدة  :5المنا هــج القطاعيــة
•عقالنية للنهج القطاعية لتنمية المهارات
•اآلليات المؤسسية القطاعية
•نهج وعملية منظمة العمل الدولية STED
الوحــدة  :6ال�ت جمــة في� السيا ســة والممارســة
•ترجمة النتائج إىل السياسة والتخطيط
• ت
معاي� وبرامج تدريبية
ال�جمة إىل
ي
ئ
ن
ـا�
الوحــدة  :7التعيـ يـ� النهـ ي
•تطوير المهمة النهائية.

الشكل واملنهجية

ً
ت ن
و� المبتكــرة هــذه وفقــا لنهــج يركــز عــى المتعلــم مــن أجــل شإ�اك
تــم تصميــم دورة التعلــم اإللكــر ي
المشــار ي ن
ك� بشــكل أفضــل وإبقائهــم متحفزيــن .إنهــا تفاعليــة وجذابــة للغايــة ،باســتخدام طــرق مختلفــة
ً
ً
ف ي� األج ـزاء الســبعة مــن الــدورة لجعــل المحتــوى ممتعــا ومالئمــا.
سيحصل المشاركون الذين أكملوا الدورة بنجاح عىل شهادة اإلنجاز.

اللغات

يز
سـ ُـيطلب مــن المشــار ي ن
اإلنجل�يــة أو الفرنســية أو العربيــة
ك� أن يكــون لديهــم معرفــة جيــدة باللغــة
ت
المكتوبــة ،حيــث ســتتوفر مــواد التدريــب عــى المنصــة اإللك�ونيــة بهــذه اللغــات الثــاث.
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للمزيد من املعلومات

يـ ج
ـر� االتصــال
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