منظمـة العمـل العربيـة

التقرير الختامى
لورشة العمل الثانية
للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
( سلطنة عمان  19 – 18مارس  /آذار ) 2015

ورشة العمل الثانية حول مشروع الشبكة
العربية لمعلومات أسواق العمل
( سلطنة عمان  19 – 18مارس  /آذار ) 2015

تقديم :
فى إطار مساعى منظمة العمل العربية لمواجهة مشكلة تفشى البطالةة ىةى الة
العربية جهودها ىى النهوض بالتشغيل .
جاء مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العملل كأحة المشةر تاا الدةاد
ةوا

لتنظيم توىير البيانةاا المعلومةاا المةمةة لة تم المت اةاا الماةنولس تة

العمل م خم إنشةاء بةبكس معلوماتيةة متكاملةة تهة ل إلةى اإل ةها ىةى حةل مشةكلة
البطالة العمةل تلةى تطةوسر يا ةاا التشةغيل اإل ةتى ا ىةى الةوي العربة بغيةة
الوصو للتشغيل األمثل للي العاملة العربية ىقاً إلحتياجاا
منذ إيم مشر ع الشةبكة العربيةة لمعلومةاا
لمةةةتتمر العمةةةل العربة ة
خطةةةواا جةةةاد نيةةةو تنظةةةيم

القةةةاهر ي ةةةبتمبر

ةوا العمةل ىةى الة

)41

سلةةةو  2014اتىةةةذا المنظمةةةة

ا تمةةةل أليةةةرال اإلنتةةةا

المنظومة المعلوماتية للشبكة الت سب تلى ير

وا العمل .

الثم ةةةة للتعةةةرل تلةةةى

اليب تز س الشةبكة بالبيانةاا

المعلومةةاا كيفيةةة ا ةةتىرا التقةةا سر المةمةةة للماةةتى األ ا ة للشةةبكة ي كمةةا
تاى الفرسق المعنى بالشبكة ن تعق الو ا ىى جود األجهةز اإلحاةا

العربيةة

باتتبةةا نهةةا الدهةةاا الر ةةمية ىةةى بلبيةةة البل ة ان العربيةةة المنةةوب بهةةا إصةة ا اا
البياناا الر مية .
كما اتت المنظمة تق هذه الو بة ىقاً لمعيا التدانس بي ال

ىقةاً للبينةة

المعلوماتية المتوىر ل سها ي كذلك ت التو ع ىى إت اد المت بي ضماناً لوصو
المعلومةةة تيقيةةق الفا ةة المرجةةوه مةة تمليةةة التةة سب ي كةةةذلك الياةةو تلةةةى

1

الممحظةةاا

مقترحةةاا المشةةا كي ىةةى تطةةوسر العمةةل بالبوابةةة االكتر نيةةة

مةةا

ستعلق بالشبكة بشكل تا .
لةةذا تق ة ا المنظمللة

بةةة العمةةل الثانيةةة لاةةالل د

الىلةةيب العربيةةة لت ةةم

ماةةنولى المعلومةةاا البيانةةاا لةة ى ةا اا العمةةل العربيةةة كةةذلك لماةةنولى
إحاةةاءاا العمةةل بةةااجهز اإلحاةةا ية العربيةةة الاةةعى لتاةةمية تي س ة نقةةاب
اإل تكـــةةـاة الوينـةةـية "  ." )NFP( National Focal Pointsللعمةةل تلةةى
إسدةةاد نةةوع م ة التناةةيق التعةةا ن ىيمةةا بينهمةةا م ة جهةةة ي بةةي منظمةةة العمةةل
العربية م جهة خرى بمةا ساةات تلةى توحية ماة

المعلومةة ساةات تلةى

إناياب المعلوماا ت ىقها .
ب تو كرسمة م معالى الشيخ  /عبد اهلل بن ناصر البكرى – وزيلر القلوى
العاملة بسلطنة عمان ي تق ا منظمة العمل العربية

بة العمل الثانية للشةبكة

العربي ةة لمعلومةةاا ا ةةوا العمةةل بالتعةةا ن التناةةيق مةةع ةا

القةةوى العاملةةة

بالالطنة
أوالً  /أهداف الورشة -:
 )1إتخاذ الخطلوات الننييييلة لتفعيةل مشةر ع الشةبكة العربيةة لمعلومةاا

ةوا

العمل .
 )2بناء نظام عربي موحلد لمعلوملات أسلواق العملل سكةون اةاد اً تلةى مواجهةة
التي ساا التى تعاف بأ ضاع العمل العما .
 )3تحديد نقاط إرتكاز وطنية ( )NFPبال

العربية تتولى القيةا بعمليةة إتة اد

توىير البياناا الوينيةة بمةا سيقةق تغذسةة الشةبكة بالمعلومةاا اإل ةتفاد بمةا
تتييس الشبكة م موا د معرىية .
 )4تيعيللل النعللاون بللين منن للى ومسللنخدمى البيانللات االح للا ية ل ة ى يةةرال
اإلنتةةا الثم ةةة خاصةةة ةا اا العمةةل األجهةةز اإلحاةةا ية ىةةى البلةة ان
العربية .
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 )5اإللنزام بالمعايير الدولية لإلح لاءات بهة ل توحية المفةاهيم الماةطلياا
الماتى مة .
ثانياً  /محاور الورشة -:
 )1التعرسف بمشر ع الشبكة العربية لمعلوماا

وا العمل .

 )2التعرل تلى البوابة اإلليكتر نية للشبكة العربية لمعلوماا
 )3الت سب تلى ير

وا العمل .

آلياا تز س الشبكة بالبياناا المعلوماا .
ااع البياناا الم جة بالشبكة .

 )4الت سب تلى إص ا تقا سر م

 )5مقترحاا المشا كي لتطوسر الشبكة.
ثالثاً  /ال هات المشاركة بالورشة -:
با ك ىى تما الو بة خماة د لة خليدية د لة األمةا اا العربيةة المتية –
مملكة البيرس  -المملكة العربية الاعودسة – د لة اطةر – ةلطنة تممةان ) بمجمةالى
مشةةا كي مةة
للىبةةراء

ةا اا العمةةل األجهةةز ااحاةةا ية بلةة

 )34مشةةا ك باإلضةةاىة

ى ة منظمةةة العمةةل العربيةةة ي بةةا ك س ةًا ىةةى تمةةا الو بةةة المركةةز

اإلحاا ى ل

مدلس التعــا ن ل

الىليب العربية مقره لطنة تممان ) .

ال لسة االفنناحية -:
تقة ا الدلاةةة ااىتتاحيةةة صةةباي سةةو األ بعةةاء المواىةةق  18مةةا  /آرا 2015
تيةةت تاسةةة ح ةةو سـللـعا ا الللدكنورا  /منللى ال ر انللى  -كيلةةة التعلةةيم التقنةةى
الت سب المهنى بةوةا
الوةا

القةوى العاملةة ح ةو سـلـعا ا  /حملد العلامرى  -كيةل

لشنون العمل ت دًا م الماتشا س بالوةا

.

اة

لقةةت الفاضةةلة منةةى ةةلطان اليةا ى  -المة سر الماةةات لة ا ر اإلحاةةاء

بةةوةا

التةةى بةةا ا ىيهةةا إلةةى هميةةة

القةةوى العاملةةة باةةلطنة تمةةان كلمةةة الةةوةا

مشر ع الشبكة العربية لمعلوماا
هذه الو بة المىااة ل

ةوا العمةل ترحةـيب الةوةا

بعقة

الىليب العربية تلى ض لطنة تممان .
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إ ت ةاىة

اة لقةةت السلليدا  /إيمللان أحمللد عبللد المق للو – مة سر إدا

اإلتةةم

التو يةةق

المعلومةةاا بمنظمةةة العمةةل العربيةةة المناةةقة لمشةةر ع الشةةبكة العربيةةة لمعلومةةاا
وا العمل كلمة تربت ىيهةا تة بةكرها تقة سرها لعقة

بةة العمةل بم ت ةاىة

كرسمة م معالى الشيخ  /عبد اهلل بن ناصلر البكلرى  -ةسةر القةوى العاملةة دتمةس
ماةةان تس لمنظمةةة العمةةل العربيةةة ي لهةةذا المشةةر ع القةةومى الرا ة ي كم ةا بةةا ا
لدهود ح ر صاحب ال اللة السلطان  /قابوس بن سعيد المعظم – حرصس تلةى
بناء نه ة اوسة ىى مدا تقنية المعلوماا إسدةاد ا ةتراتيدية ينيةة لتنميةة اة اا
المواينيي

مها تهم ىى التعامل مع تقنية المعلوماا تنا لت ىةى كلمتهةا المبةر اا

التى دتت المنظمةة إلةى تبنةى هةذا المشةر ع الهة ل منةس انعكا ةاتس تلةى يةرال
اانتةةا الثم ةةة تطلةةع المنظمةةة ألن سكةةون هةةذا المشةةر ع مركةةزاً للتو يةةف البينةةى
العرب ي تم

تلى القيمة الم اىة لهذا المشر ع م خةم التة سب التعلةيم تة

بع .
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سير عمل ال لسات
عقدت ورشة العمل الثانية على مدى يومين عمل
جلسة العمل االولى  18 :مارس  /آذار 2015

ا تهلت الاي

إسمان حم تب المقاود الدلاة بةالتعرسف جهةود المنظمةة حةو

مشر ع الشبكة منذ ن كانت ىكر ىى تا  2009حتى صبل حقيقة تم إيماةس ىةى
الة

 )41لمةةتتمر العمةةل العربة تةةا  2014الىطةةواا التنفيذسةةة التةةى اتىةةذتها

المنظمةةة ىةةى ةةبيل إندةةاة الشةةر ع تنفيةةذه تلةةى ض الوااةةع التةةى تعتبةةر هةةذه
الو بة إح ى حلقاتس .
 ا ة الاةةي ال ة كتولمعلوماا

ىةةت ضةةوان الىبيةةر المىةةت

بمشةةر ع الشةةبكة العربيةةة

وا العمل مياضةره للتعرسةف بالمشةر ع تنةا

ىيهةا هة ال الشةبكة

مكوناتها الى ماا التى تق مها ي تقبها نقاا مفتوي حو الشبكة .
كما ت منت الدلاة ا تعراض مكوناا البوابة اإللكتر نية للشبكة .
 اــــا بتعرسف البوابة اإللكتر نية :األ اتذاإللكتر نية ا اــةـا الاــةـي الة كتو

داليــةـا كامةل الىبيةر المنفةذ للبوابةة
ىةت ضةوان بشةري تفاةيل لعناصةر

ابط البوابة اإللكتر نية آلياا إدخا المعلومةاا البيانةاا ي الهة ل مة كةل
هذه الر ابط مع إدخةا التعة سما المةمةة تلةى يةر إدخةا البيانةاا المعالدةة
اإللكتر نية لها به ل تاهيل ال خو
 -كما تولت األ تار

اا تى ا .

داليا كامل الىبير المنفةذ للبوابةة اإللكتر نيةة بالتة سب تلةى

ير إدخا البياناا بشكل تملى لكاىة المشا كي .
كما ت ةمنت الدلاةة منااشةاا مفتوحةة إبة اء الاةاد المشةا كي لمقترحةاتهم بشةأن
تاهيل العمل الشبكة كانت بمثابة جلاة تاف رهنى لتقرسب جهةاا النظةر ىيمةا ستعلةق
بالنقاب البت سة .
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جلسة العمل الثانية 2015 / 3 / 19:
تنا لت جلاة العمل الثانيةة التة سب تلةى إتة اد التقةا سر المةمةة مة
واء تلى الماتوى الوينى

الم جة تلى البوابة اإللكتر نية

ااةع البيانةاا

القومى ي كم تم الت سب

تلةى ا ةةتىرا البيانةةاا التقةا سر المطلوبةةة مة خةةم ا ةتعراض الاةةي الة كتو
ضوان األ تار

لة

ىةت

داليا كامل الىبير المنفذ للبوابة اإللكتر نية للشبكة .

كما اة مت الفاضةلة

ةعاد مبةا ك آ تبة الاةم – اإلحاةا ية بةالمركز اإلحاةا ى

مدلةةس تعةةا ن ل ة

الىلةةيب العربي ةة ترض ةاً حةةو المركةةز ه اىةةس نطةةا تملةةس

اختااصاتس .
ال لسة الخنامية
ـةةـعاد الماتشةةا

تق ة ا الدلاةةة الىتاميةةة بي ةةو

ةةعي ب ة

ناصةةر الاةةع ي

ماتشا معالى ةسر القوى العاملة لتىطيط القوى العاملة
وفى أطار النطبيل العمللى لهلي اللدورا وبعلد المناقشلات والملدالالت المسنيي لة
توصل المشاركون إلى جملة من المبا ئ والمنطلقات تناولت ما يلي :
 أهمية وجو آليات لتيفيز ال

تلى المشا كة توىير البياناا .

 ضلللرورا وجلللو آليلللات لنسلللوي للللدمات القيمةةةة الم ةةةاىة للشةةةبكة مةةةع د ا ةةةة
إمكانياا تاوسق البياناا اإلص ا اا الىاصة بالشبكة .
 أهميلللة وجلللو مركلللز منخ ل ل

ل ا ةةةاا بالمنظمةةةة ليتةةةولى تقة ة سم الىة ة ماا

اا تشةةا سة ي الى ة ماا القيمةةة الم ةةاىة ألت ةةاء المنظم ةة ىيمةةا سى ة

إدا

وا العمل .
 أهميللة الللنحكم فيمللا يعللر
احتياجاا ال

تلةةى الشابةةاا األ ليةةة  ) Dash boardىةةق

اهتماماتها.

 النظر ىى إمكانية تطلوير أسللو إ للال البيانلات لياةمل بالتنزسةل الكامةل لكاىةة
البياناا المطلوبة لمر

ىق كل اا مةة بيانةاا ) حتةى سمكة الةتيكم

اح

الايطر ىى تملية اإلدخا .
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 أهمية وجو تقرير ت ناب ا تكما البياناا لكةل د لةة للمعا نةس ىةى ماةات
ال

تكما بياناتها .

تلى

 إ ارا النقارير الثابنة بطرسقة دسناميكية ي بما س م التي سث الماتمر لها .
 وجو إشعارات بنحديث البيانات التقا سر تلى القات تر ل للنقطة المركزسةة
بال لة .
 أهمية راسة إمكانية تانيف بياناا ال
باو

خاصة ىق معيا

ينيي

تامة د

مدلس التعا ن الىليد

اى س ) .

 أهميللة وجللو مرجعيله للبيانللات اليوقيللة  ) Metadataلتلتةةز بهةةا ال ة

ىةةى

توىير بياناتها تلى القات .
 أهميللة النظللر والنللدقي فللى الن للنييات الماةةتى مة بالشةةبكة بةةاألخ

بالناةةبة

لتانيف الو ا ف لى مة ا اسا تنقل العمالة العربية .
 أهمية االتياق على آلية مراجعة تي سث البياناا الموجود ىى القات .


عللوا منظمللة العمللل العربيللة ل ا ةةة التناةةيق مةةع المركةةز اإلحاةةا ى ل ة
مدلةس التعةةا ن الىليةةيب العربيةة ىةةى ضةةوء مةا سقةةو بةةس المركةز اإلحاةةا ى مة
تدميع بياناا

وا العمل ىى ال

الميو سة ىى ال

الات إمكانية ايامس ب

واء بالكامل

نقاب اا تكاة

جز ياً .

 ان تقو منظمة العمل العربية بمىايبةة الة

العربيةة لاةرتة ايةا بوضةع آليةة

تشةةا ك ىيهةةا الةةوةا اا العمةةل األجهةةز اإلحاةةا ية بةةااى األجهةةز المىتاةةة
بالمعلوماا لتاهيل مراجعة ت ايق تي سث بياناا الشبكة
 العمل على تسوي مشر ع الشةبكة العربيةة لمعلومةاا
ال

ةوا العمةل ىةى جميةع

المت ااا العربية راا الالة .

ىةةى ختةةا الدلاةةة لقةةت السلليدا  /إيمللان أحمللد عبللد المق للو – مة سر إدا

اإلتةةم

التو يق المعلوماا كلمة ختامية تربت ىيها ت تق سرها لما لماتس م تدا ب تفاتةل
م الااد المشا كي

اا تفاد م ما ب ه م مقترحةاا ايمةة ياةعى الفرسةق الىةا

بالشبكة لأل تفاد منها ا

تواىق األمر مع آلياا الشةبكة مراتةا ى ةل التطبيقةاا لهةذه

المقترحاا للوصو للفا

المرجو م هذا المشر ع .
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كمةةا تربةةت ىيهةةا ت ة تق ة سرها لمشةةا كة المركةةز اإلحاةةا ى ل ة

الىلةةيب مباد تةةس

بتوليس مهمة تز س الشبكة بالبيانةاا المعلومةاا اتتبةا ه نقطةة اا تكةاة الىاصةة بة
الىلةةيب العربيةةة دخولةةس ىةةى تماةةة تعةةا ن تناةةيق مةةع منظمةةة العمةةل العربيةةة ىةةى هةةذا
الدانب.
كمةةا اامةةت بتوجيةةس الشةةكر التق ة سر لدهةةود المىلاةةة التةةى اامةةت بهةةا ةا

القةةوى

العاملة بالطنة تممان ىى بيل إنداة هذه الو بةة تلةى النيةو الم ةق األكمةل مة خةم
إدا تها المعنية .

وفى لنام ال لسة تم تسليم شها ات تقديرية للسا ا المشاركين تقديراً
ل هو هم فى الدورا وتحييزاً لهم على العمل ومواصلة العطاء .

أيمان
 /هشام
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