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 جدول أعمال
 هاكسكيلز  –ندوة تأثير كورونا 

 دعم التنافسية والعدالة االجتماعية والصمود -مهارات ما بعد التعافي من فيروس كورونا 

 )توقيت وسط أوروبا( 12:45 – 10:00، 2020أكتوبر  27

 خلفية

أيًضا  المنشور ويتضمن فيروس كورونا على األبعاد االجتماعية واالقتصادية،تأثير  حول  انشرت مؤسسة التدريب األوروبية مؤخًرا منشورً 

تنمية تقييًما من قبل منظمات وطنية ودولية، وال سيما المفوضية األوروبية والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ومنظمة التعاون االقتصادي وال

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة األمم ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

المتحدة للطفولة )اليونيسيف(. ويوضح التقرير أن دول الجوار األوروبي ووسط آسيا ركزت حتى اآلن بشكل أساسي على إجراءات االستجابة 

ستقرار االقتصادي، بما في ذلك حزم دعم العمال والمؤسسات لمواجهة اآلثار المباشرة وتشمل هذه اإلجراءات استبدال الدخل واال قصيرة المدى.

 للموجة األولى من حاالت طوارئ فيروس كورونا.

 

 تضح بشكل كامل على االقتصادات والمجتمعات حتى اآلن.يومع ذلك، فإن تأثير أزمة فيروس كورونا لم 

٪ في عام 4.9-القتصادي العالمي )مع انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي المتوقع بنسبة تتوقع المنظمات الدولية تراجعًا في النشاط او

( مع وجود تأثيرات 2020، حسبما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي لشهر يونيو 2021٪ في عام 5.4، وتوقعات بنمو طفيف بنسبة 2020

استجابات السياسات وتأثيرها على االقتصادات ال إال أن تطور األزمة الصحية،  طويلة المدى على أسواق العمل والوظائف. وعلى الرغم من

اعية تزال غير متوقعة إلى حٍد كبير. وبناًء على ذلك، ستكون هناك حاجة إلى تدابير هيكلية لتحسين مرونة االقتصادات وتخفيف العواقب االجتم

الثورة الرقمية والمتطلبات األساسية لتخضير مجتمعاتنا تقدم فرًصا جديدة نحو مستقبل في الوقت ذاته، فإن وللمضي قدًما نحو مرحلة التعافي. 

 أفضل، كما أنها أصبحت محركات محتملة للتعافي.

اعلة ولذلك، فإن تحسين مرونة االقتصادات واالستفادة من الفرص الجديدة للتعافي والتنمية ستحتاج إلى جهود متواصلة من قبل جميع الجهات الف

( قدرة المواطنين على التكيف مع واقع الوظائف الجديدة وسوق العمل، 1تي تعالج مجموعة من السياسات، بما في ذلك المهارات التي تضمن )ال

 ( دعم الشركات في تبني نماذج أعمال جديدة وعمليات إنتاج وتقديم منتجات وخدمات جديدة.2و)

 

   



2 

 

، تعد 2020سية المستدامة والعدالة االجتماعية والمرونة" التي أطلقتها المفوضية األوروبية في يونيو في "أجندة المهارات األوروبية للقدرة التناف

تماعية تنمية المهارات وإعادة التأهيل وتحسين المهارات مكونًا أساسيًا من مكونات قدرة الدول والمجتمعات والمؤسسات على تلبية المطالب االج

 االبتكار والمرونة من خالل مواجهة التحديات واألزمات.والقدرة التنافسية المستدامة و

 على الرغم من االعتراف بأن المهارات تلعب دوًرا أساسًيا في  التعافي وتمثل فرصة لتحويل التحديات المجتمعية، إال أن األدلة توضح أنو

حيث تحسين المهارات وإعادة تأهيلها وتدابير القوة العاملة التكيفية األخرى أضعف في الوقت الحالي في االستجابة لسياسات فيروس كورونا. و

نمية نه قد أصبح من الواضح أن بعض القطاعات االقتصادية وأنماط اإلنتاج والتجارة لن تعود إلى حالة ما قبل األزمة، إال أن االستثمار في تإ

سيحتاج ورأس المال البشري بما في ذلك القدرة على التكيف والمرونة أصبح ضروريًا لتمهيد الطريق إلعادة انطالق األنشطة االقتصادية. 

خريجون الشباب والباحثون عن العمل والعمال الزائدون عن الحاجة والمجموعات األخرى المعرضة للضعف االجتماعي إلى دعم معزز ال

 لمواجهة حقائق سوق العمل الجديدة.

يم المشورة فيروس كورونا، أطلقت مؤسسة التدريب األوروبية العديد من مسارات العمل الجديدة لطرح تطورات فورية وتقد تفشيومنذ  

 المستهدفة أو مشاركة حلول مبتكرة في االستجابة للتغيرات التي يسببها الوباء في التعليم أو التدريب أو تحوالت سوق العمل والتوظيف.

ألزمات تتناول إحدى المسارات الديناميكيات االجتماعية واالقتصادية وتأثير وباء كورونا على سوق العمل واستجابات السياسات في سياق او 

لتكيف ومراحل ما بعد األزمة والتعافي، مع التركيز على دور برامج سوق العمل النشطة، خاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات وتعزيز القدرة على ا

 مع سوق العمل.

تم من خاللها تطوير  ويركز المسار اآلخر على االستجابات على مستوى المؤسسات وممارسات المؤسسات والمشاركة في تنمية المهارات التي 

. "المهارات األولية لتنمية المؤسسات" بهدف تلبية الحاجة إلى تكييف المهارات وتعزيزها لتمكين المؤسسات من االستجابة وإدارة التحديات

وابتكاًرا من منظور وتشمل التحديات التي تواجه المؤسسات األزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، والمساهمة في مجتمع أكثر خضرة وشمولية 

 طويل األجل.

 أهداف الفاعلية

تركز ندوة هاكسكيلز على تنمية المهارات في مرحلة التعافي ومرحلة ما بعد التعافي والتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقًأ في مجتمعات أكثر 

الذين يحتاجون إلى تكييف مهاراتهم لتناسب ( مهارات المواطنين 2( مهارات تنمية المؤسسات، و)1خصوصية وابتكاًرا. سيتم التركيز على )

 ظروف سوق العمل الجديدة.ستركز هذه الندوة وتلك التي تليها على:

 

دام توفير فرص للتعلم من الزمالء وتبادل األدلة والممارسات الجيدة حول المهارات كوسيلة لدعم التعافي من فيروس كورونا وبناء مستقبل مست

 السياسات واإلجراءات التي تنفذها الجهات االقتصادية الفاعلة. وتحقيق النمو واإلندماج في

طرح فرص لنقاش التحديات والممارسات الجيدة التي يمكن أن تدعم اإلجراءات على مستوى السياسة ومستوى المؤسسة من أجل اكتساب 

 المهارات وصقلها وإعادة صقلها.

 

ات أحد أصول المرونة واالبتكار واكتساب القدرة التنافسية المستدامة من خالل المنتديات تحديد الحلول والممارسات المبتكرة بحيث تكون المهار

 المفتوحة التي تجذب المبتكرين والشباب والجهات الفاعلة الناجحة في القطاعين العام والخاص.

 2020أكتوبر  27الثالثاء، 

10:00 – 
10:45 

 جلسة عامة 

 

 لماذا نحتاج ندوة هاكسكيلز؟ -تأثير جائحة كورونا في دول الجوار األوروبي ووسط آسيا  

 ، رئيس قسم العمليات، في مؤسسة التدريب األوروبيةأناستاسيا فيتسي 

 المفوضية واإلدماج، االجتماعية والشؤون للتوظيف العامة المديرية والمؤهالت، المهارات وحدة رئيس ،كراب أليسون

 األوروبية

 ، مدير مساعد في البنك األوروبي لإلنشاء والتعميربيلجانا رادونجيك كير ليندسي 
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 مدير إدارة سياسة التوظيف، منظمة العمل الدولية، سانغيون لي

 المديرة األوروبية للتعليم الدولي، لجنة االتحاد التجاري األوروبي للتعليم، سوزان فلوكن

 في مؤسسة التدريب األوروبية دينيس لوغرانبتيسير من  

 هناك مساران متوازيان بعد الجلسة العامة: 

المسار األول: سياسات التنشيط وتنمية المهارات في   
 سياق أزمة كورونا واالستعداد للتعافي

مؤسسة  فيإيونا جانكو وكريستينا ميريوتا بتيسير من 
 التدريب األوروبية

المؤسسات لدعم التنافسية المسار الثاني: مهارات تطوير 
 المستدامة والعدالة االجتماعية والمرونة

، مؤسسة التدريب مانويال برينا وديدييه جيلبرتبتيسير من 
 األوروبية

دور تنمية المهارات في دعم  -العرض التمهيدي  11:20 – 10:45
 التنشيط وعمليات التحول للتوظيف

العمل ، فرع المهارات والتوظيف، منظمة بول كومين

 الدولية
 

أولويات إجراءات سياسة المهارات  -كورونا وعالم العمل 
 وقابلية التوظيف

 الوكالة العمل، سوق سياسة رئيس ،سولجارد كريستيان

 والتوظيف العمل لسوق الدنماركية

االستجابة  واالبتكار في ة في السياساتالتغييرات الرئيسي
ألزمة فيروس كورونا. التركير على االستثمار في التعليم 

 وصقل المهارات.
 

 

العرض التمهيدي: المشكالت الرئيسية والفرص 
المعرضة للخطر بعد التعافي من فيروس كورونا 

   واآلفاق المستقبلية للمؤسسات.

 عروض كلمة االفتتاح بواسطة

التي يقع مقرها رئيس مجلس إدارة انومر  ، سيرين إلجي

 في باريس
 
 

التحديات والفرص التي تواجه المؤسسات خاصة فيما 
 يتعلق بالمهارات

 
 

قسم  -مدير بحوث أول ، ستافروال ديمترياديس 

 التوظيف، بيوروفوند

تصور االتحاد األوروبي حول تأثير أزمة كورونا 
 والتحديات التي تواجه الشركات

 
 

 

حالة عدم اليقين والصدمات االجتماعية التعامل مع  12:10 – 11:20
 واالقتصادية. اإلجراءات )ردود األفعال( والتحديات

 

 ، نائب وزير المالية واالقتصاد، ألبانياداجنا سورنسن

 

، القائم بأعمال نائب المدير في وكالة نينو فيلتوري

 التوظيف الحكومية، جورجيا

والعمل  مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، حمدي عبد الواحد

 المستقل، تونس )لم يحدد بعد(

 مركز تنمية القوى العاملة، كازاخستان )لم يحدد بعد(

كيف استجابت المؤسسات؟ وكيف يمكن أن تجعل 
 المهارات بمثابة رصيد لها في المستقبل؟

 

سسات حلقة نقاش ودراسة تأثير جائحة كورونا على المؤ 
 وتدابير الدعم والمهارات واإلجراءات المستقبلية

 6غرفة غرب البلقان  

 منتدى االستثمار )لم يحدد بعد(

 

 أصحاب العمل في أرمينيا ، رئيس اتحادجاجيك ماكاريان

 

 ، مدير أسوبينيفت، إيطاليا راؤول كاروزو 
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إصالحات سياسات سوق العمل النشطة والتحديات الرئيسية 
للتنشيط وتنمية المهارات في سياق األزمات وما بعد األزمة 

 في البلدان الشريكة لمؤسسة التدريب األوروبية

الخبراء في مؤسسة جياكومو كبير ، إيمون دافيرن

 برودوليني

تقديم الدعم لمعالجة اضطراب سوق العمل، وتحدي التنفيذ، 
 وتقديم سياسات سوق العمل النشطة خالل الجائحة

 

 جورجيا جمعية مزارعي، نيكولوز مسخيشفيلي

 

 االردن مطاعم، جمعية اليانا جنينة 

 االستعداد لمرحلة ما بعد التعافي من أزمة كورونا 12:45 – 12:10

حلقة نقاش ودراسة التحديات الناشئة وأولويات العمل في 
 سياق أزمة كورونا والتعافي

رئيس فريق في منصة التوظيف والشؤون ، ناند شاني

 االجتماعية في غرب البلقان، مجلس التعاون اإلقليمي

كبير المستشارين اإلقليميين في قسم التنمية ، شارناسعيد 

  االقتصادية والتوظيف، االتحاد من أجل المتوسط

كبير المستشارين اإلقليميين، في مكتب ، نينا فيرينسيك

 اليونيسف اإلقليمي في أوروبا وآسيا الوسطى

 مهارات تطوير المشاريعالتعاون الدولي:   

عرض إجراءات فيروس كورونا والفرص المستقبلية  
 للتعاون الدولي واإلبداع المشترك.

  ، منظمة األمم المتحدةريكاردو سافيجليانو 

 للتنمية الصناعية  

 )اليونيدو(

  

 المركز الدولي للقطاع الخاص ، جوخان ديكمينر 

في   لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في التنمية التابع 

 لمستقبل شامل" مهارات " إسطنبول

 

 من أجل المتوسط االتحاد، محمد الرزاز

 

، حيث ستعقد المناقشات 2020ديسمبر  11إلى  10جلسة عامة نهائية؟ في غير هذا اليوم! ترقب الندوات التالية في الفترة من  المشاركة في هل تبحث عن 
 ويسمح بالكثير من الممارسات وتطرح فرص للتفاعل. إذا كنت تريد أن تشارك كمتحدث، اتصل بنا!

 


