ِٕظّـت اٌؼّـً اٌؼسبيـت

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

ورقة المعلومات األساسية

وزشت اٌؼًّ اٌثأيت حىي ِشسوع اٌشبىت
اٌؼسبيت ٌّؼٍىِاث أظىاق اٌؼًّ
( ظٍطٕت ػّاْ ِ 19 – 18ازض  /آذاز ) 5115

حمديُ :
فً إطاز ِعاػً ِٕظّت اٌؼًّ اٌؼسبيت لمُاظٍح مشكلح ذفشّ الثؽالةح ىةّ الة َ
العرتٕح َظٍُدٌا ىّ الىٍُض تالرشغٕل .

ظاء ِشسوع اٌشبىت اٌؼسبيت ٌّؼٍىِاث أظىاق اٌؼّلً كأحة المشةرَتاخ العةادج
لرىظٕم َذُىٕر الثٕاوةاخ َالمعلُمةاخ المةمةح لة تم المإصضةاخ المضةنُلً تةه صةُا
العمل مه خم ئوشةاء بةثكً معلُماذٕةح مركاملةح ذٍة ل ئلةّ اإلصةٍا ىةّ حةل مشةكلح
الثؽالح َالعمةل تلةّ ذؽةُٔر صٕاصةاخ الرشةغٕل َاإلصةرى ا ىةّ الةُؼه العرتةٓ تغٕةح
الُصُ للرشغٕل األمصل للٕ العاملح العرتٕح َىقاً إلحرٕاظاخ صُا العمل .

َق اصرؽاتد إٌّظّت ن ذىعح ىّ رىع الثروامط المركامل ل تم الرشغٕل َالحة
مةةةه الثؽالةةةح الةةةمِ ٔعرثةةةر مشةةةرَر الشةةةثكح حة ة مشةةةرَتاذً األصاصةةةٕح ئلةةةّ اٌمّلللت
اإللخصاديت واٌخّٕىيت واإلجخّاػيت الرّ تق خ ت َلةح الكُٔةد مؽلةع تةا ( ) 9002
حٕس قرذً َ كة خ ىةّ " إػلنْ اٌىىيلج اٌصلادز ػلٓ اٌمّلت " تلةّ ٌمٕةح الركامةل
االقرصادِ َاإلظرماتّ العرتٓ .

َىةّ الثىة الىةةاح تالحة مةةه الثؽالةةح ن كة الثٕةةان تلةةّ " رىةةع قة راخ العىصةةر
الثشرِ تاترثاري الصرَج األصاصٕح َرىع مضةرُِ الرعلةٕم ن َرتؽةً تاحرٕاظةاخ الرىمٕةح
َدتةةةم تةةةرامط الرإٌٔةةةل َالرةةة رٔة َالرشةةةغٕل للعمالةةةح تمةةةا ٔحةةة مةةةه الثؽالةةةح ىةةةّ
اإلقرصةةادٔاخ العرتٕةةح َرىةةع كفةةاءج َئوراظٕةةح القةةُِ العاملةةح العرتٕةةح لرفةةّ تمرؽلثةةاخ
صُا العمل َذُىٕر المزٔ مه ىرح العمل ىّ القؽاتاخ اإلقرصادٔح المىرلفح " .
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َق ة ك ة خ اٌمّللت اٌخّٕىيللت اإللخصللاديت واإلجخّاػيللت تعمٍُرٔةةح مصةةر العرتٕةةح
تشةةر الشةةٕم تةةا  9022تلةةّ ٌمٕةةح اإلرذقةةاء تمعٕشةةح المةةُاؼه العرتةةٓ َمضةةرقثلً
َالعمل تلّ ذمكٕه المر ج مه داء دَر ىعا َ صاصّ ىّ المعرمعاخ العرتٕةح َالحة
مه الفقر َمكاىحح الثؽالح َاإللرزا تاذاحح الفرح ما الشثاب العرتٓ لرمكٕةىٍم مةه
المشاركح الفاتلح ىّ المعرمع َذُىٕر ىرح العمل لٍم .
كمةةةا ئترمةةة " إػلللنْ اٌسيلللا

" الصةةةادر تةةةه اٌمّلللت اٌخّٕىيلللت اإللخصلللاديت

واإلجخّاػيلللت الرةةةّ تقة ة خ تالمملكةةةح العرتٕةةةح الضةةةعُدٔح تةةةا (  ) 9022ذُصةةةٕاخ
المإذمر العرتٓ حةُ ذىفٕةم األٌة ال الرىمُٔةح لللفٕةح للرحةرل العرتةٓ المؽلةُب ىةّ
تا (  ) 9022لثلُرج رؤًٔ ترتًٕ ذضاٌم ىّ َظع الرؤٔةً العالمٕةح ألٌة ال الرىمٕةح
المضةةر امح الع ٔ ة ج لمةةا تع ة تةةا ( َ ) 9022خاصةةح ذلةةج العٍةةُد الرامٕةةح لرعزٔةةز
رىإٌةةح الفةةرد َالمعمُتةةح تثةةر ومةةاغ مرضةةأَح َتصةةُرج مضةةر امح َذعزٔةةز الرىمٕةةح
الشةةةاملح َئٔةةةمء المزٔةةة مةةةه اإلٌرمةةةا تالقعةةةأا الىاصةةةح تثؽالةةةح الشةةةثاب َىنةةةح
ذَِ الحاظاخ الىاصح َخلق ىرح العمل المئق كأٌ ال محُرٔح ترتٕح .
هللرا ولللد أوللد إػللنْ اٌسيللا

الصةةادر تةةه إٌّخ لـدي اٌؼسب لـي اٌثأ لـً ٌٍخّٕيللت

واٌخشغيً " ٔحى حّايت إجخّاػيلت وحّٕيلت ِعلخداِت " الةمِ تقة تالمملكةح العرتٕةح
الضعُدٔح ذحد رتأح المغفُر لً تاذن اهلل خةاد الحةرمٕه الشةرٔفٕه -الملةج  /تثة اهلل تةه

تث العزٔز آ صعُد َالمِ تق ذً مىظمةح العمةل العرتٕةح تالرعةاَن مةع َةارج العمةل
تالمملكح َ تالرعاَن َالرىضٕق مع الثىج ال َلّ تُابىؽه ىّ الرٔةاض ىـةـّ الفرــــةـرج
مه  92 -92ىثرأـــر  /بــــثاغ  9022ن ػًٍ ضسوزة ظد اٌثغساث فً اٌّؼٍىِاث
ِللٓ لللني دػللُ إظللخىّاي إٔشللاا اٌشللبىت اٌؼسبيللت ٌّؼٍىِللاث أظللىاق اٌؼّللً اٌؼسبيللت
واإلهخّللاَ بخبللادي اٌّؼٍىِللاث ٌإلظللخٕاد اٌيهللا فللً إحاللاذ اٌمللسازاث إٌّاظللبت وفللخ
اٌحللىاز ٌٍخؼللسى ػٍللً إحواهللاث وآزاا اٌشللباو واودواز اٌخللً يس بللىْ اٌميللاَ بهللا
ٌادِت ِوخّؼاحهُ وورٌه اٌخؼسى ػًٍ اٌوهىد واٌّبادزاث إلحداد فسص اٌؼًّ" .
َىةةةّ صةةةةثٕل ذحقٕةةةةق ذلةةةج َذىفٕةةةةماً لقةةةةراراخ القمةةةم اإلقرصةةةةادٔح َاإلظرماتٕةةةةح
َاإلتموةةاخ الصةةادرج تةةه المىر ة ٔاخ الرةةّ تق ة ذٍا إٌّظّللت ن ئذىةةمخ المىظمةةح ت ة ج
خؽُاخ ىعالً وحُ تىاء المقُماخ األصاصٕح لرعزٔز المعلُماخ
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ِٕها ػًٍ ظبيً اٌّثاي ال اٌحصس -:
ئصةة ار اٌخصللٕيا اٌؼسبللي اٌّؼيللازي ٌٍّهللٓ (  ) 5118الةةمِ ئبةةرمل تلةةّ
ذح ٔةة َذُصةةةٕ

مضةةةمّ ألكصةةةر مةةةه ( )2000مٍىةةةح تالرعةةةاَن ِلللغ اٌىواٌلللت

اوٌّأيت ٌٍخؼاوْ اٌدوًٌ ( )GIZحٕس ن ئصرى امً صةٕإدِ لرُحٕة مضةمٕاخ
الُظائ

َالمٍةه ىةّ الةُؼه العرتةٓ تاالظةاىح ئلةّ ئحة از ذةأشٕراخ ئٔعاتٕةح

تلّ حركح الٕ العاملح العرتٕح .
ظللؼج ٌبٕللاا ٔظللاَ ػسبللي ِىحللد ٌّؼٍىِللاث أظللىاق اٌؼّللً ٔكةةُن قةةادراً تلةةّ
مُاظٍةةةح الرحةة ٔاخ الرةةةّ ذعصةة

تأَظةةةار العمةةةل َالعمةةةا َكةةةملج صةةةعٍٕا

لمُاكثةةح ذؽةةُر ئصةةرى اماخ ذكىُلُظٕةةا اإلذصةةاالخ َوظةةم معلُمةةاخ صةةُا
العمل .
لاِللج بخطللىيس ِىلللغ إٌّظّللت اإلٌىخسؤللً ػٍللً شللبىت اٌّؼٍىِللاث اٌدوٌيللت
( االٔخسٔج ) تاإلظاىح الّ ذعمىً دراصاخ ئحصةاءاخ العمةل ن ٌةما َ ذعمةل
المىظمةةةح تلةةةّ ذح ٔصةةةً تاصةةةرمرار تاترثةةةاري الىةةةُاج األَلةةةّ للشةةةثكح العرتٕةةةح
لمعلُماخ صُا العمل .
إصداز اٌخمسيس اٌؼسبي اووي حىي ِؼٍىِاث أظىاق اٌؼًّ (  ) 5113ئصرىاداً
ئلّ الكرةاب الة َرِ إلحصةاءاخ العمةل الةمِ ذصة ري المىظمةح كةل تةامٕه .
حٕس ذعمه ٌما الرقرٔر ذحلٕمخ َمقاروةاخ ذضةعّ لرقة ٔم تعةط الرفضةٕراخ
لإلخرمالخ الحاصلح ىّ صُا العمل العرتٕح .
أٔشأث إٌّظّت اٌبىابت االٌىخسؤيت ٌٍشبىت اٌؼسبيت ٌّؼٍىِاث أظلىاق اٌؼّلً
الرّ ذرعةمه الٍٕكةل العةا للمىظُمةح المعلُماذٕةح للشةثكح َالرةّ ذرةُةر تلةّ
خمضح رَاتػ صاصٕح ٌَّ - :
 )1إحصاااث اٌؼًّ
 )5لىاػـد اٌبيأـاث
 )3اٌحىاز اإلجخّاػً
 )4اٌخدزيب ػٓ بؼد
 )5اٌخىظيا ػٓ بؼد

لاِللج أيض ل با بتظللخىّاي أػّللاي حوهيللصاث اٌّسوللص اٌسةيعللً ٌٍشللبىت اٌؼسبيللت
ٌّؼٍىِاث أظىاق اٌؼًّ مه ( تىًٕ ذحرٕح  /ظٍزج َمع اخ خاصةح تالشةثكح )
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ٌَةةةةةّ المرحلةةةةةح األَلةةةةةّ الرةةةةةّ ذمةةةةةد تمضةةةةةاٌمح ىعالةةةةةح َئٔعاتٕةةةةةح مةةةةةه
صللللاحب اٌعــللللـّى اٌّــللللـٍىً  /اوِيللللس طللللني بللللٓ ػبللللد اٌؼصيللللص آي ظللللؼىد
رئةةٕش تروةةامط الىلةةٕط العرتةةٓ للرىمٕةةح ( أجفٕللد ) َق ة بةةٍ خ اٌللدوزة ()41
ٌّللمحّس اٌؼّللً اٌؼسبللي اٌخللً ػمللدث بسػايللت فااِللت اٌللسةيط  /ػب لد اٌفخللا
اٌعيعللً زةلليط جّهىزيللت ِصللس اٌؼسبيللت ئؼةةم مشةةرَر الشةةثكح العرتٕةةح
لمعلُماخ صُا العمل .
َتىاء تلًٕ ئرذةأخ المىظمةح تقة َرط تمةل مررالٕةح ألؼةرال اإلورةاض الصمشةح
للرعرل تلّ المىظُمح المعلُماذٕح للشثكح َالر رٔة تلّ ؼر َ صالٕة ذزَٔ
الشثكح تالثٕاوةاخ َالمعلُمةاخ ن َئصةرىراض الرقةارٔر الصةادرج تىٍةا ن َذلةج مةه
خم الرعاَن مةع مىرعةّ َمضةرى مّ الثٕاوةاخ اإلحصةائٕح لة ِ ؼةرال اإلورةاض
َاألظٍزج اإلحصائٕح المركزٔح .

ٌةةةما َقة ة تقة ة خ المىظمةةةح الة ة َرج الر رٔثٕةةةح األَلةةةّ حةةةُ الشةةةثكح العرتٕةةةح
لمعلُماخ صُا العمل تم ٔىح الغردقح – ظمٍُرٔح مصةر العرتٕةح خةم الفرةرج
مةةه  21الةةّ  90وةةُىمثر  9022حٕةةس راتةةد المىظمةةح تق ة ٌةةمي ال ة َراخ َىقةةا
لمعٕةةار الرعةةاوش تةةٕه الة َ ىةةّ مضةةرُِ ذقىٕةةاخ المعلُمةةاخ َ الثىٕةةح المعلُماذٕةةح
المرةةُىرج لةة ٍٔا ن َمراتةةاج تةة الرُصةةع ىةةّ تةة اد المرةة رتٕه ظةةماوًا لضةةٍُلح
َصُ المعلُمح َلرحقٕق الفائ ج المرظُج مه ال َرج َئحكا تملٕح الر رٔة

لما ذرعً إٌّظّت لعق َربح العمل الصاوٕح لصةالح دَ الىلةٕط العرتٕةح لرعةم
مضةةنُلّ المعلُمةةاخ َالثٕاوةةاخ لةة ِ َةاراخ العمةةل العرتٕةةح َكةةملج لمضةةنُلّ
ئحصةةاءاخ العمةةل تةةاالظٍزج اإلحصةةائٕح العرتٕةةح َ الضةةعّ لرضةةمٕح َذح ٔ ة وقةةاغ
اإلرذكـــةةـاة الُؼىـةةـٕح

 . )NFP( National Focal Pointsللعمةةل

تلّ ئٔعاد وُر مه الرىضٕق َالرعاَن ىٕما تٕىٍما مةه ظٍةح ن َتةٕه مىظمةح العمةل
العرتٕح مه ظٍح خرِ تمةا ٔضةات تلةّ ذُحٕة مصة ر المعلُمةح َٔضةات تلةّ
ئوضٕاب المعلُماخ َذ ىقٍا .
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َت تُج كرٔمح مه ِؼاًٌ اٌشيخ  /ػبد اهلل بٓ ٔاصس اٌبىسي – وشيلس اٌملىي
اٌؼاٍِت بعٍطٕت ػّاْ ن ذعق ِٕظّت اٌؼّلً اٌؼسبيلت َربةح العمةل الصاوٕةح للشةثكح
العرتٕةةح لمعلُمةةاخ اصةةُا العمةةل تالرعةةاَن َ الرىضةةٕق مةةع َةارج القةةُِ العاملةةح
تالضلؽىح
أوالب  /أهداى اٌىزشت -:
 )2إحااذ اٌاطلىاث اٌخٕفيريلت لرفعٕةل مشةرَر الشةثكح العرتٕةح لمعلُمةاخ صةُا
العمل .
 )9بٕاا ٔظاَ ػسبي ِىحلد ٌّؼٍىِلاث أظلىاق اٌؼّلً ٔكةُن قةادراً تلةّ مُاظٍةح
الرح ٔاخ الرّ ذعص

تأَظار العمل َالعما .

 )2ححديد ٔماط إزحىاش وطٕيت ( )NFPتال َ العرتٕح ذرُلّ القٕةا تعملٕةح ئتة اد
َذُىٕر الثٕاواخ الُؼىٕةح تمةا ٔحقةق ذغمٔةح الشةثكح تالمعلُمةاخ َاإلصةرفادج تمةا
ذرٕحً الشثكح مه مُارد معرىٕح .
 )2حفؼيللً اٌخؼللاوْ بلليٓ ِٕخوللً وِعللخادًِ اٌبيأللاث االحصللاةيت ل ة ِ ؼةةرال
اإلورةةاض الصمشةةح َخاصةةح َةاراخ العمةةل َاألظٍةةزج اإلحصةةائٕح ىةةّ الثلةة ان
العرتٕح .
 )2اإلٌخصاَ باٌّؼاييس اٌدوٌيت ٌإلحصلاااث تٍة ل ذُحٕة المفةإٌم َالمصةؽلحاخ
المضرى مح .
ثأياب ِ /حاوز اٌىزشت -:
 )1الرعرٔ

تمشرَر الشثكح العرتٕح لمعلُماخ صُا العمل .

 )5الرعرل تلّ الثُاتح اإللٕكررَوٕح للشثكح العرتٕح لمعلُماخ صُا العمل .
 )3الر رٔة تلّ ؼر َآلٕاخ ذزَٔ الشثكح تالثٕاواخ َالمعلُماخ .
 )4الر رٔة تلّ ئص ار ذقارٔر مه َاقع الثٕاواخ الم رظح تالشثكح .
 )5مقررحاخ المشاركٕه لرؽُٔر الشثكح.
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ثاٌثاب  /اٌوهاث اٌّشازوت باٌىزشت -:
مشاركُن مه َةاراخ العمةل العرتٕةح تة َ الىلةٕط العرتٕةح ( كةُادر رىٕعةح
المضةةرُِ معىٕةةح تالمعلُمةةاخ َئحصةةاءاخ العمةةل يفضللً إظللخّسازها وٕمللاط
إزحىاش ِؼٕيت بخصويد اٌشبىت باٌبيأاث واٌّؼٍىِاث اٌىطٕيت )

مشةةاركُن مةةه األظٍةةزج اإلحصةةائٕح العرتٕةةح ت ة َ الىلةةٕط العرتٕةةح ( كةةُادر
رىٕعةةح المضةةرُِ المعىٕةةةح تاحصةةاءاخ العمةةةل ٌٍخٕعلليك واٌخؼلللاوْ ِللغ ٔملللاط
اإلزحىلللاش اٌىطٕيلللت فلللً وشازاث اٌؼّلللً اٌؼسبيلللت ٌخصويلللد اٌشلللبىت باٌبيألللاث
واٌّؼٍىِاث اٌّطٍىبه ) .
زابؼاب  /إظٍىو اٌؼًّ باٌىزشت
 محاظراخ مه الىثراء
 ذقضٕم المشاركٕه لمعمُتاخ تمل
 مقررحاخ للرعارب الىاظحح
لاِعاب ِ /ىاْ وحازيخ أؼماد اٌىزشت :
 تق َربح العمل الصاوٕح لصالح دَ الىلٕط العرتٕةح ىةّ صةلؽىح تمةان تفىة
ٌُلٕ اِ ئن – مضقػ
 خم الفررج مه  22 - 21مارس  /آذار ()9022
 ذرحمةةل َةارج القةةُِ العاملةةح تالضةةلؽىح ئقامةةح مشةةارل َاحةة ىقةةػ لكةةل مةةه
َةاراخ العمل َ األظٍزج اإلحصائٕح
 oفللً حللاي وجللىد ِشللازن ألللس حخحّللً جهللت ػٍّلله حىللاٌيا اإللاِللت
باٌفٕدق ِعخفيدا ِٓ اٌاصُ إٌّّى ٌإلجخّاع .
 صعار غرل ىى

ٌُلٕ اْ ئن  -مضقػ /الضٕة

وُر الغرىح
(مفردج َ مزدَظح)

الضعر
 00رٔا تماوٓ
( 219دَالر)

بامل
اإلىؽار  +العرٔثح

رظا األتما
(مفردج َ مزدَظح)

12رٔا تماوٓ
( 992دَالر)

اإلىؽار  +العرٔثح
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ظادظا ب /اٌوهت اٌّؼٕيت باٌخٕفير -:

ِٕ ظّت اٌؼًّ اٌؼسبيت  -إدازة االػنَ واٌخىثيك واٌّؼٍىِاث .
باٌخؼاوْ و اٌخٕعيك ِغ
 وشازة اٌمىي اٌؼاٍِت بعٍطٕت ػّاْ .

ظابؼا  /اٌّساظنث -:
ِٕظّت اٌؼًّ اٌؼسبيت :
 اٌؼٕىاْ :
 0مٕ ان المضاحح _ ال قّ _ العٕزج  /ح  .ب ( )122القاٌرج
الرمز الثرٔ ْ (  _ )22222ظمٍُرٔح مصر العرتٕح
ٌ اذ :
00909-22229022 / 92 / 22
 ىاكش :
00909-20212209
 الثرٔ االلكررَوٓ :

مىظمح العمل العرتٕح alo@alolabor.org
ثإِا ِ /ؼٍىِاث اٌخىاصً -:
 اٌعيدة  /أيّاْ أحّد ػبد اٌّمصىد
ِديسة إدازة االػنَ واٌخىثيك واٌّؼٍىِاث
 ترٔ ئلكررَوّ iman@alolabor.org /009-02992220099 /
 ٌاذ ظُا اٌعيد  /أحّد شىلً
زةيط لعُ اٌخىثيك واٌّؼٍىِاث
 الثرٔ اإللكررَوّ shawky@alolabor.org /009-01005205055 /
 ٌاذ ظُا 009-01005205055 / WatsApp / viber إٌّعك ِٓ طسى وشازة اٌملىي اٌؼاٍِلت بعلٍطٕت ػّلاْ – داةلسة إٌّظّلاث
اٌدوٌيت و اٌؼنلاث اٌاازجيت
 -هاحا 1196896455551 - 1196895555933 /
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