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UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

المـقـــــدمـة

جديدةهوشراكة(الوظائفمطابقة)برنامجإن•
البرنامجمعوالرياضةالشبابوزارةبين

واولالعراق،مكتب-المتحدةلالمماالنمائي
.الطرفينبينالموقعةالتفاهمثمارمذكرة

يتيحتوظيفيبرنامجهو،فالوظائمطابقة•
سعيبالالشغوفينالشبابمنلمجموعةالفرصة
فيلالعمخاللمنلهماقتصاديتمكينلتحقيق

مشاريعهمتاسيساوالخاصالقطاعشركات
الرؤيةمستثمرين.محافظاتهمفيالخاصة

وحكومةوالرياضةالشبابلوزارةالمشتركة
متحدةاللالمماالنمائيوالبرنامجالمحليةكربالء

ابالشبتمكينفيوالمتمثلةالعراقمكتب–
نميةالتأهدافلتحقيققدراتهمفيواإلستثمار
.مجتمعاتهمفيالمستدامة



UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

رؤية البرنامج

الخاصةالقضاياالبرنامجهذاعالجي
الجيد،التعليم)17&8&4باالهداف

عقدواالقتصاد،ونموالالئقالعمل
اهدافمن(االهدافلتحقيقالشراكات

لتمكيناعلىتركزوالتيالمستدامة،التنمية
والبالقتعزيزإلىباإلضافةاالقتصادي،

الخاصالقطاعبانشطةالخاصةالنمطية
،لهاالمعطاةوالقيماألنشطةهذهوتحليل

شكالألخلقمفتاًحاأيًضاتكونأنيمكن
الىوديقالذياالقتصاديالتمكينمنجديدة

.المجتمعياالبتكار



رؤية المشروع

منثالثةمقاصدلدعمالوظائفمطابقةمشروعجاء
:وهيأالالمستدامة،التنميةأهداف

الجيدالتعليم

اإلقتصادونموالالئقالعمل

األهدافلتحقيقالشراكاتعقد

تالشراكاوالقدراتبناءعلىاألهدافهذهتركزحيث
ةخطوتكونأنيمكنكماالخاص،القطاعدوروتعزيز

الىوديقالذياإلقتصاديالتمكينمنجديدةأشكاللخلق
.المجتمعياالبتكار
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الفرص المتاحة

ي تتطلب عمالة باستمرار-
ى الت  كات الكبر ي كربالء العديد من الشر

.يشمل القطاع الخاص ف 

ي لالمم المتحدة -
نامج االنمائ  .مكتب العراق–توقيع مذكرة تفاهم بي   وزارة الشباب والرياضة مع البر

وع- ي دعم المشر
ي كربالء لديها إرادة قوية واستعداد للمشاركة ف 

. السلطة المحلية ف 
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اهداف البرنامج

.لالعمسوقبمتطلباتمعرفتهموزيادةاقتصادياالشبابتمكين•

الكلياتمعاونبالتعصياغتهيتمللشبابتخصصيتدريبيمنهاجتوفير•

علىالمنهاجهذايساعدبحيثالصلة،ذاتاالكاديميةوالمعاهد

.حافظاتهممفيالمستدامةالتنميةأهدافلتحقيقإمكانياتهمفياإلستثمار

قطاعالشركاتفيالتوظيفمتطلبات/العملأطرعلىالشبابإطالع•

هذهداخلللعمللهمالفرصةإتاحةمعوالكبيرةالمتوسطةالخاص

.الشركات



أهداف البرنامج

ة وتعريفهم بعالم ريادة االعمال االفتراضي وكيفية تنميINpointتعريف الشباب بالمنصة االلكترونية  
.قدرات الفرد والتعرف على المهتمين بذلك

كاء إتاحة الفرصة للشباب لتكوين عالقات مهنية واقتصادية مع الراعين لهذا البرنامج والعمل مع شر
.محليين ودوليين

ة تسهم في توفير فرصة للشباب لإلستفادة من مصادر التمويل لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول واقعي
.تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم



تنفيذ المشروع

:تضمنت الخطوات التنفيذية للمشروع الجوانب التالية

بالءكرمحافظةفيوالكبيرةالمتوسطةالشركاتمعالعملسوقلمتطلباتإحتياجاتتقييمإجراء.

المطلوبةاإلختصاصاتلمعرفةالمشاركةالشركاتمعالتنسيق.

بابالشدائرة)الشريكةالحكوميةالجهاتمنالعملعنالعاطلينالشبابأسماءقوائمعلىالحصول
.االجتماعيةوالشؤونالعملودائرةكربالءومحافظةوالرياضة

الشركاتفيالمطلوبةاإلختصاصاتحسبالمستلمةالقوائممنالمستفيدينإختيار.

منهافادةاإلستالخاصالقطاعلشركاتيمكنالعمل،سوقإحتياجاتوفقالمؤهلينبياناتقاعدةتأسيس
.التوظيفعملياتفي



تنفيذ المشروع

 تدريب الشباب، حيث تضمن مرحلتين:

ي محافظة تم إعطاء التدريب النظري في مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ف: مرحلة التدريب النظري

–مهارات التواصل–إجراء مقابالت العمل –كتابة السيرة الذاتية )أيام حيث تضمن 7كربالء ولمدة 

(المخاطبات الرسمية وغيرها

ع  الخاص خالل هذا التدريب تم إستضافة الشباب المتدربين في شركات القطا: مرحلة التدريب العملي

.الشريكة في البرنامج لمدة ثالثة اشهر مدفوعة االجر من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



الجهات الحكومية–الجهات الشريكة 



شركات القطاع الخاص -الجهات الشريكة 



منجزات المشروع

 شاب و شابة على وظائف مستدامة في شركات القطاع الخاص الشريكة في 50حصول أكثر من
.المشروع

 ي وتطوير قدراتهم المهنية تبعاً لمتطلبات التوظيف ف( ذكر74انثی و76)شاب وشابة 150تدريب
.شركات القطاع الخاص المتوسطة والكبيرة

تعزيز قدره  الشباب على التواصل المهني مع الجهات الشريكة في المشروع.

التنمية ساهم مشروع مطابقة الوظائف على تعزيز الرؤية القائمة على مساهمة القطاع الخاص في تحقيق
.معياإلجتماعية مما سيساهم مستقبال في خلق أشكال جديدة التمكين اإلقتصادي و اإلبتكار المجت

بناء شراكات جديدة مع جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية في محافظة كربالء.



الدروس المستفادة

 أهمية  القطاع الخاص في ترسيخ مبدئ السلم المجتمعي

إستثمار طاقات الشباب في بناء مجتمعات محلية مستدامة

 أهمية  ربط المناهج النظرية و العملية تبعاً إلحتياجات سوق العمل

من اجل تبادل المعلومات  وقواعد البيانات بين كل أصحاب المصلحة  في محافظة كربالء
اطالق االبتكار المجتمعي 



مشروع مطابقة الوظائف في محافظة كربالء

Thankyou…



شكرا لحسن استماعكم


