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 التقرير الختامى

 حول الشبكة العربية  األولى دورة التدريبيةلل

 لمعلومات أسواق العمل 

 ( 0212نوفمبر / تشرين الثانى  02 - 11) الغردقة 

 : تقديم

مواجهة مشكلة تفشى البطالةة ىةى الة و  ل طار مساعى منظمة العمل العربيةإفى 

 العربية وجهو ها ىى النهوض بالتشغي  .

كأحة  المشةروتاا الجةا    مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمللجاء 

لتنظيم وتوىير البيانةاا والمعلومةاا المةمةة لة تم المت  ةاا الم ةنولس تة    ةوا  

 ةهام ىةى حة  مشةكلة إلمعلوماتيةة متكاملةة تهة ل إلةى ا سالعم  م  خم  إنشةاء شةبك

البطالة والعمة  تلةى تطةوير  يا ةاا التشةغي  واإل ةتخ ام ىةى الةوط  العربة  بغيةة 

 حتياجاا   وا  العم  .إلمث  للي  العاملة العربية وىقاً ألاالوصو  للتشغي  

   تةةنجف ىةةى رىةةر المشةةروم المتكامةة  لةة تم التشةةغي   المنظمللةوقةة  ا ةةتطاتا 

القملة والح  م  البطالةة الة ي يعتبةر مشةروم الشةبكة  حة  مشةروتاتس األ ا ةية إلةى 

(  9002 ) تةام التى تق ا ب ولةة الكويةا مطلةر جتماعيةإلقتصادية والتنموية وااإل

مةة  تلةةى  هميةةة التكا" إتةةم  الكويةةا الصةةا ر تةة  القمةةة " قرتةةس و كةة ا ىةةى  حيةة  

 9022شةةةرم الشةةةي   تمةةةاتى العربةةة  أ كمةةةا  كةةة ا تليةةةس قمتةةةىاالقتصةةةا ي واإلج

 . 9022والرياض 

نتةا  الثمثةة اإلتقة   وراا ت ريبيةة متتاليةة ألطةرال  المنظمةوبناء تليس إرتأا 

المعلوماتية للشبكة والت ريب تلى طر  و  اليب تةوي    للتعرل تلى المنظومة

الشبكة بالبيانةاا والمعلومةاا أ وإ ةتخرا  التقةارير الصةا ر  تنهةا أ و لة  مة  

 اإلنتةا خم  التعاو  مةر منتجةى وم ةتخ مى البيانةاا اإلحصةانية لة ي  طةرال 

 واألجهة  اإلحصانية المركةية .

للشةةبكة العربيةةة األولةةى ت ريبيةةة ال ور  الةة منظمللةال وىةةى هةة ا ال ةةيا  تقةة ا

 ي م ةةةنولى المعلومةةةاا والبيانةةةاا لةةةلتةةةى  ةةةما ا  ةةةوا  العمةةة  و لمعلومةةةاا

م ةنولى إحصةاءاا العمة  بةاالجهة  اإلحصةانية وةاراا العم  العربيةة وكة ل  

وبةي  أ للعم  تلى إيجا  نوم م  التن ي  والتعاو  ىيما بينهمةا مة  جهةة  العربية
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وحية  مصة ر المعلومةة    جهةة  خةري بمةا ي ةات  تلةى تمنظمة العم  العربيةة مة

 ن ياب المعلوماا وت ىقها .وي ات  تلى إ

 -:أهداف الدورة  /والً أ

تخةةا  الخطةةواا التنفي يةةة لتفعيةة  مشةةروم الشةةبكة العربيةةة لمعلومةةاا   ةةوا  إ (2

 العم  .

بنةاء نظةام تربة  موحة  لمعلومةاا   ةوا  العمة  يكةو  قةا راً تلةى مواجهةةة  (9

 التى تعصل بأو ام العم  والعما .التح ياا 

تة ا  إ( بال و  العربية تتةولى القيةام بعمليةة NFPتح ي  نقاط إرتكاة وطنية )  (2

 ةتفا   بمةا إلوتوىير البياناا الوطنيةة بمةا يحقة  تغ يةة الشةبكة بالمعلومةاا وا

 تتيحس الشبكة م  موار  معرىية .

نية لةة ي  طةةرال تفعيةة  التعةةاو  بةةي  منتجةةى وم ةةتخ مى البيانةةاا االحصةةا  (4

حصةةانية ىةةى البلةة ا  إلجهةةة  األنتةةا  الثمثةةة وخاصةةة وةاراا العمةة  واإلا

 العربية .

رتباطةس إو 9002ت ليط ال وء تلى آلية التصنيل العربة  المعيةاري للمهة   (5

 بتنظيم   وا  العم  العربية .

لتةام بالمعايير ال وليةة لححصةاءاا بهة ل توحية  المفةاهيم والمصةطلحاا إلا (6

 خ مة .الم ت

 

 -محاور الدورة : /ثانياً 

 

 . العربية لمعلوماا   وا  العم  التعريف بمشروع الشبكة (1

 للشبكة العربية لمعلوماا   وا  العم  . التعرف على البوابة اإلليكترونية (0

 تلى طر  وآلياا تةوي  الشبكة بالبياناا والمعلوماا . التدريب (3

 تلى إص ار تقارير م  واقر البياناا الم رجة بالشبكة . التدريب (2

 للمه  وإرتباطس بتنظيم   وا  العم  العربية . التصنيف العربي المعياري (5
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 المشاركيي  لتطوير الشبكة. مقترحات (6

 -:الجهات المشاركة بالدورة  /ثالثاً 

 ةبعة  لمشر  والمغةرب العربة  وقة  شةار  ىيهةاخصصا ه ه ال ور  ل و  ا

 –دوللة فلسلطين  –جمهوريلة السلودان  –المملكة االردنيلة الهاشلمية  تربية و  

  ةما أ حية  المملكلة المغربيلة  –جمهورية مصر العربية  -الجمهورية اللبنانية 

راا العم  العربيةة واألجهةة  اإلحصةانية باإل ةاىة إلةى ااثنى تشر مشاركاً م  وة

 كتور   ر ىةا وال ةي  الة ةنيل العربيةاصةال ي  المهنة      حمة  مصةطفى خبيةر الت

 ص بالشبكة العربية لمعلوماا   وا  العم  .ر وا  الخبير المتخ

 الجلسة االفتتاحية 

نةوىمبر   تشةري   22تق ا الجل ةة االىتتاحيةة للة ور  صةبام يةوم الثمثةاء المواىة  

العةمم والتوثية  حي   لقا ال ي      إيما   حم  تب  المقصةو  مة ير  إ ار   9024الثانى 

والمعلوماا كلمة معالى ال ي     حم  محم  لقما  الم ير العام لمنظمة العم  العربية نيابة 

 تنس .

 وراا الت ريبيةةة الةةا ةةته  معةةالى ال ةةي    المةة ير العةةام كلمتةةس بترحيبةةس بعقةة   ولةةى 

ىى إطةار  ءجا للشبكة العربية لمعلوماا   وا  العم  مشيراً إلى    التوجس إلنشاء الشبكة

ى للة و  العربيةة ىةى مشةكلة البطالةة و تةم التشةغي  البينةم اتى المنظمة لح هام ىى ح  

المعلومةاا الحاصةلة ىةى العةالم بأ ةره أ  اظ  اال تفا   م  الطفر  التكنولوجية وتكنولوجي

وق  ا تعرض معالى ال ي    الم ير العام اهتمةام المنظمةة بتطةوير النشةاط اإلحصةانى مة  

طةةوير الكتةةاب الةة وري إلحصةةاءاا العمةة  باتتبةةاره النةةواه األولةةى للشةةبكة العربيةةة خةةم  ت

تلةى المعلومةاا ال قيقةة ب ةبب الحصةو  لمعلوماا   وا  العم  الىتاً النظر إلى صةعوبة 

نقصها  و غيابها وك ل  ت م ا تخ ام   لة موح   مفهر ة وااللتةام بتصنيل موح  للمه  

. 

العةام كلمتةس بةأ  الهة ل الرني ة  وراء متابعةة الحصةو  وختم معةالى ال ةي  المة ير 

تلى معلوماا هةو االتتمةا  تلةى  رقامنةا العربيةة ومصةا رنا العربيةة التةى تنةتت البيانةاا 

واألرقةةام العربيةةة للحةة  مةة  اللجةةوء للمصةةا ر ال وليةةة أ باإل ةةاىة إلةةى إيجةةا  تن ةةي  بةةي  

 قتهةا والعمة  تلةى البيانةاا و ر األجهة  اإلحصانية ووةاراا العم  ل ما  توحية  مصة

م ىةى نهايةة كلمتةس إلةى  نةس يأمة  ها أ وقة   تةرب معةالى ال ةي    المة ير العةاان يابها وت ىق

 . العاشر م  الكتاب اإلحصانىالع   ص ار الجمير إل تعاو 
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 سير عمل الجلسات 

 : عقدت الدورة التدريبية األولى على مدى ثالثة أيام عمل

  0212/  11/  11جلسة العمل االولى :

الشةةبكة العربيةةة لمعلومةةاا  مشةةرومالةة كتور   ر ىةةا ر ةةوا  تعريةةل ال ةةي   قةة م -

تهةةا والخة ماا التةةى تقة مها أ ىةةى ا  ةوا  العمة  تنةةاو  ىيهةا  هةة ال الشةبكة ومكون

مفتةةوم  و تقبهةةا نقةةا  9024   22   22اىةة  الفتةةر  الصةةباحية مةة  الثمثةةاء المو

 حو  الشبكة .

كمةةا قةة م ال ةةي  المهنةة      حمةة  مصةةطفى خبيةةر تنميةةة المةةوار  البشةةرية الجل ةةة  -

الم ةةانية حةةو  التصةةنيل العربةة  المعيةةارو للمهةة  و وره وتطبيقاتةةس العلميةةة ىةةى 

مت  ةةاا  ةةو  العمةة  مةة   جةة  تنظةةيم العمةة  المهنةةى أ و تقبهةةا نقةةا  مو ةةر 

بينس وبي  التصنيل  والتميةوم تفيض حو  التصنيل وا تخ اماتس و وجس التشابس 

 ال ولى المعياري للمه  .

 

  0212/  11/  11:الثانية جلسة العمل 

الجل ةةةة الثانيةةةة التةةة ريب تلةةةى طةةةر  آليةةةاا تةويةةة  الشةةةبكة بالبيانةةةاا ت ةةةمنا 

 وإحصاءاا العم  .

قةةام بتعريةةل البوابةةة اإللكترونيةةة الخبةةراء الموىةة ي  مةة  قبةة  شةةركة  ةةا  المنفةة    -

 للشبكة وهما :للبوابة اإللكترونية 

 من   تطوير قوات  البياناا بالشبكة  –اال ات      اليا كام   -2

 تطوير إحصاءاا العم  .م نو   –تةمى  ميرال ي      -9

وق  قام ال ي  الة كتور   ر ىةا ر ةوا  بشةرم تفصةيل  لعناصةر وروابةط البوابةة  -

وابط مةر اإللكترونية وآلياا إ خا  المعلوماا والبياناا أواله ل م  كة  هة ه الةر

إ خةةا  التعةة يما المةمةةة تلةةى طةةر  إ خةةا  البيانةةاا والمعالجةةة اإللكترونيةةة لهةةا 

 واال تخ ام .به ل ت هي  ال خو  

كمةةا تولةةا اال ةةتا     اليةةا كامةة  خبيةةر  شةةركة  ةةا   بتةة ريب المشةةاركي  تلةةى  -

إصةة ار تقةةارير مةة  واقةةر البيانةةاا الم رجةةة بالشةةبكة  ةةواء مةةا يخةةص  احصةةاءاا 

 وات  البياناا .العم   و ق

بشةرم تفاصةي  إصة ار التقةارير والغةرض  وق  قام ال ي  ال كتور   ر ىا ر ةوا  

أ وقةة  قةةام بت ةةجي  الممحظةةاا للتعةة ي  وت ةةهي  إصةة ار معهةةا منهةةا وم ةةتوياا التعامةة  

 التقارير  .
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  0212/  11/   02:الثالث جلسة العمل 

وإبةة اء ال ةةا   المشةةاركي  تقةة ا جل ةةة العمةة  الثالثةةة إلجةةراء مناقشةةاا مفتوحةةة 

لمقترحاتهم بشأ  ت هي  العم  الشبكة وكانا بمثابة جل ة تصل  هنةى لتقريةب وجهةاا 

 النظر ىيما يتعل  بالنقاط البترية .

 الجلسة الختامية

بعةة  المناقشةةاا والمةة اخما الم تفي ةةة ووىةةى  طةةار التطبيةة  العملةةى لهةة ه الةة ور  

 والمنطلقاا تناولا ما يل  : المبا ئم  توص  المشاركو  إلى جملة 

 :دعوة الدول العربية إلى  .1

 

البيانةاا المةمةة بمعنيةة  ااجهةالىى ك   ولة ت م  التأكيد على إقامة نقاط بؤرية -2

 .و ل  لتحقي  الفان   المرجو  منها  لتغ ية الشبكة

إلى اتتما  التصةنيل الة ولى المعيةاري للتعلةيم كمرجعيةة ىةى  دعوة الدول العربية -9

 ( 0211آسكيد توياا التعليم ) التحصي  العلمى تح ي  م 

الصةا ر تة  األمةم المتحة   ىةى  ISIC اعتماد التصنيف الدول المعيلارى الصلناعى -2

 تصنيل قطاتاا النشاط االقتصا ي وما يتبر  ل  م   بواب وىصو  وىناا .

ىةى التوظيةل تة  بعة  مة  خةم   عتبار التجربة المصرية األردنيلةاآلخذ بعين اال -4

الربط اإللكترون  لعملية انتقا  العمالة المصرية للمملكة األر نية الهاشمية والعم  

 تلى اال تفا   منها كنمو   للتعاو  بي  ال و  ىى مجا  التشغي  .

 

  إلى دعوة منظمة العمل العربية .0

 

نقةةاط البتريةة ىةةى كةة   ولةةة مةةر تو ةةيف اللتح يةة  وت ةةمية  مخاطبلة الللدول العربيللة .2

جة او  البيانةاا المطلوبةة ا مرىقةاً بهةالمعايير المطلوبة له ه النقاط والغرض منهةا 

أ و لةة  تمهيةة اً لتوقيةةر بروتوكةةوالا تعةةاو  مةةر وةاراا العمةة  العربيةةة للشةةبكة 

 إ   مك   ل  . واألجهة  اإلحصانية العربية

لمعلومةاا   ةوا  العمة  خاصةة مةر  متقدمة للشلبكة العربيلةعقد دورات تدريبية  .9

 ة باإل اىة ل ما  التراكم المعرىةىإطم  إص اراا ج ي   لنظام معلوماا الشبك

والتعرل تلى الصعوباا والمعوقاا التى ق  تعو  النقاط البترية ت    اء تملها 

ولةى ل ةما  .ويف   مشاركة الحاصلي  تلةى شةها   اجتيةاة الة ور  الت ريبيةة األ

 التواص  واال تفا   .

لمعلوماا   وا  العمة  بهة ل تح ية   اللةة   Glossary إعداد مسرد مصطلحات .2

 . وإ اىتس للشبكة ك  مصطلف بناء تلى مرجعياا معتم ه
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مة  حية  ىةتف الفصةو   9002للمهة   متابعة تحديث التصلنيف العربلي المعيلاري .4

المغلقة إ اىة إلى ما ي تج  م   تما  ىى  وء التغيراا التقنية ىى  و  العمة  

وانعكا اتها تلى التوصيل المهنةى للعمة  مةر إصة ار النشةراا ال ةنوية الخاصةة 

 به ا التح ي  .

واختبةةاراا م ةةتوي المهةةار  ىةةى المهةة  المنظمةةة واختيةةار  إعللداد معللايير مهنيللة .5

 راكة اختباراا متف  تليها وإتتما ها بي  ال و  المر لة والم تقبلة للعمالة .م

التعة يما المطلوبةة تلةى البوابةة االلكترونيةة للشةبكة بهة ل  اآلخذ بعلين االعتبلار .6

ت ةةهي  تمةة  الم ةةتخ مي  والم ةةتفي ي  مةة  الشةةبكة مةةر التأكيةة  تلةةى إصةة ار  ليةة  

  ( User Guide)ـبكة ا ترشا ي ال تخ اماا وتطبـــيقاا الشـــ

 اا العمقةةة الممولةةة لل را ةةاا إلنتةةا  احصةةاءاا  تنسلليق ملله الهياللات الدوليللةال .7

لخ مة ال و  باطراىها الثمثة ولخ مةة  غةراض الشةبكة العربيةة لمعلومةاا   ةوا  

 العم  .

معمة  لتحلية  الواقةر االحصةانى كة  تةامي  مة   متابعة إصلدار تقريلر معلوملات  .2

 واقر البياناا والمعلوماا الم رجة بالكتاب اإلحصانى ال ي يص ر ت  المنظمة .

 

 

 

تم تسليم شهادات تقديرية للسادة المشاركين تقديراً  وفى ختام الجلسة

 . لجهودهم فى الدورة وتحفيزاً لهم على العمل ومواصلة العطاء

 

 ايمان

 ط/ هشام


