منظمـة العمـل العربيـة

ورشة العمل الثالثة حول
الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
مدينة الغردقة  -جمهورية مصر العربية
 24-22ديسمبر  /كانون األول 2015

ورقة المعلومات األساسية

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
لتنظيم توىير البيانةاا المعلومةاا المةمةة لة تم المت اةاا الماةنولس تة

ةوا

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
ه ل ا و للد أكللد إعلللر الريللا

وا العمل .

الصةةادع ت ة المنت لـدى العرب لـي الثان لـى للتنميللة

والتشللليلن ن للو ةمايللة إجتماعيللة وتنميللة مسللتدامة ن ال ة ع تق ة بالمملكةةة العربيةةة
الاعودسة تحت عتاسة خاد الحرمي الشرسفي -الملك  /تبة ا بة تبة العزسةز

ةعود

ال ة ع تق تةةس منظمةةة العمةةل العربيةةة بالتعةةا ل مةةب ةاع العمةةل بالمملكةةة بالتعةةا ل
التناةةةيع مةةةب البنةةةك الةة لى بوابةةةنط ىةةةى الرسةةةاض ى ة ة ى الفت ة ة ر مة ة 26-24
ىبراس ة ر  /ب ة با  ، 2014علللى وللرور
دتم إ تكما إنشاء الشبكة العربية لمعلوماا

ة الثغةةراا ىةةى المعلومةةاا مة خةةم
وا العمل العربية اإلهتمةا بتبةاد

المعلومةةاا لإل ةةتناد اليهةةا ىةةى إتىةةاا القةةراعاا المنا ةةبة ىةةتع الحةةواع للتعةةرل تلةةى
إتداهاا

عاء الشةبا

األد اع التةى سروبةول القيةا بهةا لى مةة مدتمعةاتهم كة لك

التعرل تلى الدهود المبادعاا إلح اث ىرص العمل" .
بناء تليس إعتأا المنظمة تقة د عاا ت عسبيةة متتاليةة أليةرال اإلنتةا الثمةةة
للتعرل تلى المنظومة المعلوماتية للشبكة الت عسب تلى ير

اليب تز س

الشبكة بالبيانةاا المعلومةاا  ،إ ةتىرا التقةاعسر الصةادع تنهةا  ،الةك مة
خم التعا ل مةب منتدةى ماةتى مى البيانةاا اإلحصةايية لة ع يةرال اإلنتةا
األجهز اإلحصايية المركزسة .
ى ة ه ة ا الاةةيا  ،تق ة ا منظمةةة العمةةل العربيةةة عبةةت تمةةل للتعةةرل تلةةى
البوابة اإلليكتر نية للشبكة العربية لمعلوماا

وا العمل الت عسب تلى يةر

لياا تز سة الشةبكة بالبيانةاا المعلومةاا التة عسب تلةى إصة اع تقةاعسر مة
اقب البياناا الم عجةة بالشةبكة تقة ا اى لةى بم سنةة الغردقةة بدمهوعسةة مصةر
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العربية ى نوىمبر  /تشرس ةان  2014لصالع د

المشر

الثانيةةةة تقةة ا بماةةةقع باةةةلطنة تمةةةال ىةة مةةةاع

المغةر

العربة

 /ااع  2015لصةةةالع د

الىليج العربية .
قةة قةةا ىرسةةع العمةةل الفنةة المعنةة بجندةةاة المشةةر ذ باألخةة بعةةي اىتتبةةاع
الممحظاا المقترحاا الت ص عا ت الوعبتي .
ى لمةا تةم تنفية ه ماةبقًا مة
سأت انعقاد ه ه الوعبة ا تكما ً

جةل التشةغيل الفعلة

للشةبكة تبةاد المعلومةاا البيانةاا تلةى البوابةة اإللكتر نيةة للشةبكة ىة وةوء
ةاعاا

التع سما الت تمت ا لةك بهة ل قةول الحكومةاا العربيةة ممثلةة ىة

العمةةل العربيةةة ك ة لك األجهةةز اإلحصةةايية العربيةةة تلةةى خةةر ه ة ه التع ة سما
الووب النهاي للشبكة للب ء ى التشغيل الفعل
ال

تباد المعلوماا بةي المنظمةة

العربية .

أوالً  /أهداف الدور -:
 )1بنةاء نظةا تربة موحة لمعلومةاا

ةوا العمةل سكةول قةادعاً تلةى مواجهةةة

التح ساا الت تعصف بأ واذ العمل العما .
 )2ة الثغةةراا ىة المعلومةةاا مة خةةم دتةةم إ ةةتكما إنشةةاء الشةةبكة العربيةةة
لمعلوماا

وا العمل العربية .

 )3اىهتما بتباد المعلوماا لإل تناد إليها ى اتىاا القراعاا المنا بة .
 )4متابعة التأكي تلى همية تح س نقا اعتكةاة ينيةة ( )NFPبالة

العربيةة

تتةولى القيةةا بعمليةةة إتة اد تةةوىير البيانةةاا الوينيةةة بمةا سحقةةع تغ سةةة الشةةبكة
بالمعلوماا اإل تفاد بما تتيحس الشبكة م مواعد معرىية .
 )5تفعيةةل التعةةا ل بةةي منتدةةى ماةةتى مى البيانةةاا اىحصةةايية ل ة ع يةةرال
اإلنتةةا الثمةةةة خاصةةة ةاعاا العمةةل األجهةةز اإلحصةةايية ىةةى البلةة ال
العربية .
 )6اإللتزا بالمعاسير ال ليةة لإلحصةاءاا بهة ل توحية المفةاهيم المصةطلحاا
الماتى مة .
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ثانياً  /م اور الدور -:
 )1التعرسف بمشر ذ الشبكة العربية لمعلوماا

وا العمل .

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

وا العمل .

لياا تز س الشبكة بالبياناا المعلوماا .
اقب البياناا الم عجة بالشبكة .

 )4الت عسب تلى إص اع تقاعسر م
ثالثاً  /الجهات المشاركة بالدور -:
مشةةةاعكول مة ة

ةاعاا العمةةةل العربيةةةة ( كةةةوادع عىيعةةةة الماةةةتوع معنيةةةة

بالمعلوماا إحصاءاا العمل يفضل إستمرارها كنقاط إرتكاز معنية بتزويد
الشبكة بالبيانات والمعلومات الوطنية )

مشةاعكول مة األجهةةز اإلحصةايية العربيةة ( كةةوادع عىيعةة الماةتوع معنيةةة
بجحصاءاا العمل معنية بالتنسيق والتعلاور ملن نقلاط اكرتكلاز الوطنيلة فلى
وزارات العمل العربية لتزويد الشبكة بالبيانات والمعلومات المطلوبه) .
المنظمات العربية والدولية ذات العل ة .
 -األمانة العامة لدامعة ال

العربية

 المكتةةةةةب التنفيةةة ة ر لمدلةةةةةم ةعاء العمةةةةةل مدلةةةةةم ةعاء الشةةةةةنولاىجتماتية ب

مدلم التعا ل ل

الىليج العربية .

 اىتحاد ال ل لنقاباا العما العر . اىتحاد العا لغرل التداع الصناتة الزعاتة للبمد العربية  /بير ا -المكتب اإلقليمة للة

العربيةة التةابب لمنظمةة العمةل ال ليةة  /بيةر ا .

اللدنة اىقتصادسة اىجتماتية لغرب
 -المركز اإلحصاي ل

مدلم التعا ل ل
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يا ( األ كوا ) .
الىليج العربية .

 -صن

تنمية المواعد البشرسة (ه ل ) المملكة العربية الاعودسة .

 برنامج الىليج العرب للتنمية ( األجفن ) .رابعاً  /اسلوب العمل بالدور
عا تمل محاوراا م الىبراء



 تقايم المشاعكي لمدموتاا تمل
 ترض تداع

قطرسة

خامساً  /مكار وتاريخ انعقاد الدور :
تعق الوعبة بدمهوعسة مصر العربية– م سنة الغردقة
خم الفتر م  24-22دسامبر  /كانول األ
ىن

()2015

( موىنبيك الغردقة )

سادساً  /التلطية المالية -:
تتحمل المنظمة نفقاا إقامة
 مشارك واةد من وزارات العمل العربية
 مشارك واةد من االجهز االةصائية
بالفن

لم أربن ليالي فقط المشاعكاا التى تزس ت مشاعك احة لل لةة

ياةةةتفي مة ة الىصةةةم الممنةةةو للمنظمةةةة تلمة ةاً بةةةأل اإل ةةةتقبا

ةةةول سكةةةول

بم سنةالغردقة وفق مواعيد الوصول.
سابعا ً /الجهة المعنية بالتنفي -:
منظمة العمل العربية  -إدار االعلم والتوثيق والمعلومات
ثامناً  /تأشيرات الدخول -:
سمك للااد المشاعكي ال س ىى حاجةة إلصة اع تأبةيراا دخةو لدمهوعسةة
مصر العربية إص اعها م خم

ةفاعاا جمهوعسةة مصةر العربيةة ىةى بلة انهم

سمك لمنظمة العمل العربية تق سم الماات ىى ه ا الشأل تلى ل ستم مواىاتنا
 بصوع

اوحة م جواةاا الافر .

 موت الوصو

بل انعقاد النشاط بعشر أيام على األ ل .
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تاسعاً  /المراسلت -:
منظمة العمل العربية :
 العنوار :
 7مي ال المااحة _ ال قى _ الديز  /ص  )814( .القاهر
الرمز البرس ر (  _ )11511جمهوعسة مصر العربية
 هاتف :
00202-33362719 / 21 / 31
 ىاكم :
00202-37484902
 البرس اىلكتر ن :
منظمة العمل العربية alo@alolabor.org
عاشرا  /معلومات التواصل-:
 بالسيد  /أيمار أةمد عبد المقصود
مدير إدار االعلم والتوثيق والمعلومات
 برس إلكتر نىiman@alolabor.org/ هاتف جوا 002-01223417022/ بالسيد  /أةمد شو ى
رئيس سم التوثيق والمعلومات
 البرس اإللكتر نىshawky@alolabor.org/ هاتف جوا 002-01005205055/ ىاسبر  /اتم 002-01005205055/ السيد  /رامي العليلي
مسئول إدخال البيانات
 البرس اإللكتر نىr.w.alayli@gmail.com/ هاتف جوا 002-01223000004/ 022 - 01223000004 / watsApp / viberايمار
ط /عبد المنعم
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