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ارات تحليل    مؤشرات سوق العملم
نامج  داف ال   أ

نامج   :  دف ال   إ
ـــــوق العمل ومكوناته وآليات عمله، ت - وم ســــــ تلفة، و التعرف ع مف ا ا عاد ــــــوق العمل والتنمية بأ ـ ــ ن ســ حديد العالقة ب

شـــــطة وغ  ــــياســـــات ســـــوق العمل ال ــــتخدام سـ ا، و كيفية اسـ ــــ براز خصـــــائصـ ية و اقع أســـــواق العمل العر يص و ــــ ـ و 
شطة.   ال

مي - ــــــوق العمل وأ ــــــرات العمل وكيفية إعداد  عرض مكونات نظم معلومات ســ ا، و عرض نماذج لتحليل مؤشــ ة وكيفية بناء
ا. شأ  توقعات 

ــــتخـدام   - ـــ ـ ــ ـات التوظيف واإلنتـاجيـة، و بيـان كيفيـة اســ ــــــــتو ز مســــ ــــــــوق العمـل لتعز ــــــالحـات ســــ ـات ومتطلبـات إصــــــ تحـديـد اتجـا
انية ومسوحات القوى العاملة  بناء قاعدة بيانات لتحليل أداء سوق  ناء السياسات،   املسوحات الس  العمل و

ز  - لية.  عز شغيل  إطار السياسات ال ارات تقييم سياسات سوق العمل وآلية دمج سياسات ال   م
دفة    الفئات املس

: ن  نامج العامل دف ال   س
شغيل والبطالة. - دارات إحصاءات العمل، ومجال مسوحات ال   وزارات العمل، و
افة  - كومية ومؤسسات النفع العام.إدارات التوظيف     املؤسسات ا
دمة املدنية. -   النقابات العمالية، وديوان ا
ن الشباب واملرأة. -   مؤسسات تمك
  مجال اإلعالم االقتصادي، ومجال شؤون سوق العمل. -

سية نامج الرئ ات ال   مكونات ومحتو
ور األول   وم التنمية الشاملة.  ا   عالقة سوق العمل بمف

ي ور الثا ارات رسم سياسات سوق العمل.  ا ارات تحليل مؤشرات سوق العمل وم   م
ور الثالث ذه األسواق.  ا املية  ية وت اقع وخصائص أسواق العمل العر   و
ع ور الرا سية.  ا   مدلول مؤشرات سوق العمل الرئ

امس ور ا ارات تقييم سياسات سوق    ا لية.نظام معلومات سوق العمل وم ا  إطار السياسات ال   العمل وتضمي
ور السادس عداد التوقعات املستقبلية.  ا   نماذج تحليل مؤشرات سوق العمل و

ع ور السا شغيل.  ا رامج ال ارات استخدام مؤشرات سوق العمل  رسم سياسات و   م
ور الثامن ز التوظيف   ا   واإلنتاجية.إصالحات سوق العمل لتعز

  معلومات أخرى 
  


