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 للكومسيك الثالثيناألولى  الدورة اعتمدتها التي السياسة توصيات

 زيادة قدرات المؤسسات التي توفر خدمات التوظيف العامة في البلدان األعضاء من خالل تعزيز كفاءة
طوير البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المعنية ارد البشرية، وتالمو  وحجم

يف العامة فضالا عن ضمان الشراكة الفاعلة مع أصحاب المصالح ذوي الصلة في توفير بخدمات التوظ
 التدابير التنشيطية.

 األساس المنطقي:

لى إحالة برامج التدريب  تهدف خدمات التوظيف العامة إلى توفير الدعم الخاص بالبحث عن الوظائف، وا 
أن قدرات المؤسسات المسئولة عن خدمات إلى المنتفعين، وكذا إلى تشجيع ريادة األعمال. في حين 

، لذا تم اإلشارة أدناه إلى بعض التوظيف العامة في الدول األعضاء ال تكفي لتوفير هذه الخدمات
  المناحي التي يمكن من خاللها زيادة قدرات المؤسسات المعنية بخدمات التوظيف العامة:

 بالمؤسسات المعنية بخدمات التوظيف  الحاجة إلى تعزيز كفاءة وحجم الموارد البشرية الخاصة
 العامة.

 البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المعنية بخدمات  الحاجة إلى تطوير
التوظيف العامة من أجل امتالك نظام رصد متطور يرمي إلى رصد وضع المنتفعين في سوق 

 العمل.
 لمصالح ذوي الصلة في توفير التدابير الحاجة إلى ضمان الشراكة الفاعلة مع أصحاب ا

 التنشيطية في البلدان األعضاء من أجل توسيع نطاق خدمات التوظيف العامة.

 

طية من خالل وضع آلية شاملة النهوض بإشراك أصحاب األعمال في إعداد/ تنفيذ البرامج التنشي
المشاركة الفاعلة ألصحاب المصالح ذوي الصلة، وكذا من خالل إجراء مسوح ألصحاب األعمال  تضمن

 من أجل تحديد المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل.

 األساس المنطقي:

التي تضمن من المتطلبات واحدا يعد مد الخرجين من الشباب بالمهارات التي يحتاجها أصحاب العمل 
كبرى على تصميم البرامج التنشيطية في ضوء هذا الصدد، تعلق أهمية ريمة. وفي توظيفهم في وظائف ك

احتياجات أصحاب العمل. لذا، إن مشاركة أصحاب العمل في تصميم مثل هذه البرامج من الممكن أن 
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يسهم في الحد من عدم التوافق الذي قد يحدث بين مهارات الخريجين من الشباب واحتياجات أصحاب 
 بعض التدابير الهامة للنهوض بمشاركات أصحاب العمل مذكورة أدناه:د ونج العمل.

  وضع آلية مثل إنشاء هيئة لتنمية المهارات لضمان المشاركة الفاعلة لألصحاب المصالح ذوي
 الصلة، بما فيهم أصحاب العمل، في تصميم البرامج التنشيطية وتنفيذها.

  في تحديد المهارات التي يحتاجها سوق العمل.إمكانية استخدام المسوح الخاصة بأصحاب العمل 
 
 


