منظمـة العمـل العربيـة

التقرير الختامـــــــــــي
لورشة العمل الثالثة حول
الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
مدينة الغردقة  -جمهورية مصر العربية
 22-22ديسمبر  /كانون األول 2102

تقديم :
فى إطار مساعى منظمة العمل العربية لمواجهة مشكلة تفشى البطالةة ىةى الة و
العربية وجهو ها ىى النهوض بالتشغي .
جاء مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العملل كأحة المشةروتاا الجةا
لتنظيم وتوىير البيانةاا والمعلومةاا الالزمةة لة تم المسااةاا الماة ولة تة ساةوا
العم م خال إنشةاء شةبكه معلوماتيةه متكاملةة تهة

إلةى اإلاةهام ىةى حة مشةكلة

البطالة والعمة تلةى تطةوير ايااةاا التشةغي واإلاةتخ ام ىةى الةوط العربة بغيةة
الوصو للتشغي األمث للي العاملة العربية وىقا ً إلحتياجاا ساوا العم .
وبناء تليه إرتأا المنظمة تقة وراا ت ريبيةة متتاليةه ألطةرا
للتعر

اإلنتةا الثالثةة

تلى المنظومة المعلوماتيه للشبكه والت ريب تلى طر وسااليب تزوي

الشبكة بالبيانةاا والمعلومةاا و وإاةتخرا التقةارير الصةا ر تنهةا و و لة مة
خال التعاو مة منتجةى وماةتخ مى البيانةاا اإلحصةا ية لة ف سطةرا

اإلنتةا

واألجهز اإلحصا ية المركزية .
وى ة ه ة ا الاةةيا و تق ة ا منظمةةة العم ة العربيةةة ورشةةت تم ة للتعةةر

تلةةى

البوابة اإلليكترونية للشبكة العربية لمعلوماا ساوا العم والت ريب تلى طةر
وآلياا تزوية الشةبكة بالبيانةاا والمعلومةاا والتة ريب تلةى إصة ار تقةارير مة
واق البياناا الم رجةة بالشةبكة تقة ا األولةى بم ينةة الغر قةة بجمهوريةة مصةر
العربية ى نوىمبر  /تشري ثان  4102لصالح و المشر والمغرب العربة
والثانيةةةة تقةةة ا بماةةةقط باةةةلطنة تمةةةا ىةةة مةةةار

 /آ ار  4102لصةةةالح و

الخليج العربية .
وقةة قةةام ىريةةل العمةة الفنةة المعنةة بعنجةةاز المشةةروت باألخةة بعةةي ا تتبةةار
المالحظاا والمقترحاا الت ص را ت الورشتي .
وإاتكما ً لما تم تنفي ه مابقا ً م سج التشغي الفعلة للشةبكة وتبةا

المعلومةاا

والبياناا تلى البوابة اإللكترونية للشةبكة ىة وةوء التعة يالا التة تمةا و لة
بهةةة

وقةةةو

الحكومةةةاا العربيةةةة ممثلةةةة ىةةة وزاراا العمةةة العربيةةةة وكةةة ل

األجهز اإلحصةا ية العربيةة تلةى سخةر هة ه التعة يالا والووة النهةا
للب ء ى التشغي الفعل وتبا

للشةبكة

المعلومةاا بةي المنظمةة والة و العربيةة تقة ا
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ورشة العم الثالثة حو الشبكة العربية لمعلوماا ساوا العمة بم ينةة الغر قةة
بجمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةة ىةةة الفتةةةر مةةة  42 – 44ياةةةمبر  /كةةةانو األو
.4102
أوال ً  /أهداف ورشة العمل -:
 )0بنةاء نظةام تربة موحة لمعلومةاا ساةوا العمة يكةو قةا را ً تلةى مواجهةةة
التح ياا الت تعص

بأووات العم والعما .

 )4اة الثغةةراا ىة المعلومةةاا مة خةةال

تةةم إاةةتكما إنشةةاء الشةةبكة العربيةةة

لمعلوماا ساوا العم العربية .
 )3ا هتمام بتبا

المعلوماا لإلاتنا إليها ى إتخا القراراا المناابة .

 )2متابعة التأكي تلى سهمية تح ي نقاط إرتكةاز وطنيةة ( )NFPبالة و العربيةة
تتةولى القيةةام بعمليةةة إتة ا وتةةوىير البيانةةاا الوطنيةةة بمةا يحقةةل تغ يةةة الشةةبكة
بالمعلوماا واإلاتفا بما تتيحه م موار معرىية .
 )2تفعي ة التعةةاو بةةي منتجةةى وماةةتخ مى البيانةةاا اإلحصةةا ية ل ة ف سطةةرا
اإلنتةةا الثالثةةة وخاصةةة وزاراا العمةة واألجهةةز اإلحصةةا ية ىةةى البلةة ا
العربية .
 )6اإللتزام بالمعايير ال وليةة لإلحصةاءاا بهة

توحية المفةاهيم والمصةطلحاا

الماتخ مة .
ثانيا ً  /محاور ورشة العمل -:
 )1التعري

بمشروت الشبكة العربية لمعلوماا ساوا العم .

 )2التعر

تلى البوابة اإلليكترونية للشبكة العربية لمعلوماا ساوا العم .

 )3الت ريب تلى طر وآلياا تزوي الشبكة بالبياناا والمعلوماا .
 )4الت ريب تلى إص ار تقارير م واق البياناا الم رجة بالشبكة .
 )5إاتعراض الع العاشر م الكتاب ال وري إلحصاءاا العم .
 )6إاتعراض مشروت التقرير العرب الثان حو معلوماا ساوا العم .
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ثالثا ً  :المشاركون :
شةةار ىة الورشةةة  01مشةةاركا ً مة ثمةةان و تربيةةة أل هة ( األر – تةةون –
تمةةةا – ىلاةةةطي – لبنةةةا – مصةةةر  )-يمثلةةةو
الاةةةعو ية – الاةةةو ا – اةةةلطنة ن
وزاراا العم واألجهز اإلحصا ية والمنظماا العربية المشاركة .
وهـــــم تلــى النحو التال أل-
 -0ا تحا ال ول لنقاباا العما العرب .
 -4األمانة العامة لجامعة ال و العربية ( إ ار المعلوماا والتوثيل والترجمة ).
 -3المكتةةب التنفية ي لمجلة وزراء العمة ومجلة وزراء الشة و ا جتماتيةةة
ب و مجل التعاو ل و الخليج العربية .
 -2المعه العرب للت ريب والبحوث اإلحصا ية  /األر .
 -2المركز اإلحصا ل و مجل التعاو ب و الخليج العربية .
** الجلسة االفتتاحية :
تق ا الجلاة اإلىتتاحية صباح يةوم الثالثةاء المواىةل  44ياةمبر  /كةانو األو
ن
 4102بفن موىنبي الغر قة بحوور الاي  /سحم محم نصر الة ي مة ير القةوف
العاملة بمحاىظة البحر األحمر و وق إاتهلا السيدة  /إيمان أحمد عبلد المقولود –
مديرة إدارة اإلعالم والتوثيق بمنظمة العمل العربية الجلاة بكلمة ترحيبيةة بالاةا
الحوةةور وسلقةةا كلمةةة سللعادة السلليد  /فللايا علللي المطيللر  -المللدير العللام لمنظمللة
العمل العربية الموجهة للحوور نيابة تنه .
والت سشار ىيها إلى س المنظمة لم تكتة بعقة النة واا والمنتة ياا والمةستمراا
وسقتراح الاياااا ىى مجا التشغي والح م البطالة ىقط ولك تطرقا إلى سهميةة
اإلحصاء وجم المعلوماا الت يحتا اليها واوعوا الاياااا ومتخ ي القةرار مة
سج ة رص ة واق ة القةةوف البشةةرية اخ ة ك ة ولةةة به ة إيجةةا نظةةام ترب ة موح ة
لمعلومةةاا ساةةوا العم ة وىةةل منهجيةةة تلميةةة نابعةةة م ة إحصةةاءاا العم ة بال ة و
العربية .
وإاتنا ا ً إلى ل جاء مشةروت الشةبكة العربيةة لمعلومةاا ساةوا العمة لإلاةهام
ىة حة مشةةكلة البطالةةة والعمة تلة تحاةةي ايااةةاا التشةةغي و خاصةةة س الشةةبكة
او تةزو سطةرا اإلنتةا بالمعلومةاا وتشةك يناميكيةة لتةوىير المعلومةاا سمةام
سطةةرا اإلنتةةا وكاىةةة المعنيةةي والمهتمةةي بأاةةوا العم ة العربيةةة باإلوةةاىة إلةةى
تق يمها خ ماا متخصصة بتحلي المعلوماا .
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وسنه ة اةةعا الاةةي  /الم ة ير العةةام كلمت ةه آم ةالً س يحةةاط مشةةروت الشةةبكة بك ة
توام النجاح و كما ق م الشكر لبرنامج الخليج العرب للتنمية ( سجفن ) وتلى رساه
صاحب الامو الملك األمير طال ب تب العزيز آ اةعو الة ي إحتوة المرحلةة
األولى م المشروت معربا ً ت تق يره لحرص وزاراا العم واألجهز اإلحصةا ية
تلى المشاركة وك ل وجه الشكر للمنظماا العربية المشاركة .
كما رحب الاي  /سحم نصر ال ي بالاا الحوور ى م ينةة الغر قةة و موجهةا ً
الشةةكر لمنظمةةة العم ة العربيةةة تلةةى تق ة سالةةب سنشةةطتها ى ة م ة ينت شةةرم الشةةي
والغر قة مسك ا ً بة ل س جمهوريةة مصةر العربيةة هة سرض األمة واألمةا متمنيةا ً
للاا الحوور طيب اإلقامة بم ينة الغر قة.
رابعا ً  :جلسات العمـــــل :
تلى م ي ثالثة سيام تق ا سرب جلااا تم حيث ق ما الاي  /إيما سحمة تبة
المقصو ملخصا ً لمشةروت الشةبكة واةير العمة بةه طةوا الفتةر الماوةية والهة
مة هة ه الورشةةة و وقة تةةم توزية المشةةاركي تلةةى سربة مجموتةةاا تمة للتة ريب
تلةةى إ خـــةةـا البيــــةةـاناا وإصـــةةـ ار التقةةارير والتعةةر تلةةى صةةالحياا كة مة
ماسو ( الشبكه ) المنظمة وك ل ماسول ال و .
* جلسة العمل األولى :
تةةم التعري ة بمشةةروت الشةةبكة م ة قب ة الاةةي ال ة كتور  /رسىةةا روةةوا الخبيةةر
المخةتص بالشةةبكة خاصةةة بالناةةبة للمشةةاركي الجة بالورشةةة و باإلوةةاىة إلةةى قيامةةة
بالتعري م جة وف الشةبكة وخة ماا القيمةة الموةاىة التة اةتق مها الشةبكة وكة ل
الماتفي و منها.
وق قاما الخبير اليا كام خبير تطوير البوابة اإلليكترونية بةالتعري بةروابط
الشةةبكة خاصةةة إحصةةاءاا العمة وآليةةاا وطةةر إ خةةا البيانةةاا وإص ة ار التقةةارير
الالزمة لل و .
* جلسة العمل الثانية
تناولا جلاة العم الثانية التعر تلى قوات البياناا الخاصةة بالشةبكة العربيةة
لمعلوماا ساوا العم وكيفية إص ار التقةارير منهةا مة خةال الاةي  /اليةا كامة
خبير تطوير البوابةة اإللكترونيةة  .كمةا قة م الاةي الة كتور  /رسىةا روةوا الخبيةر
المختص بالشبكة إاتعراض كام لقوات البياناا وتلى وجةه الخصةوص التفاصةي
الخاصة بقات ت بياناا اإلقتصا ية والتناىاية نظرا ً ألهميتهما لتوىير سح ث البياناا
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والمعلومةةاا الخاصةةة بالةة و العربيةةة و بهةة س تكةةو هةة ه القواتةة هةة الناىةة
العربية المتاحة لل و العربية والت تاتق معلوماتها م المصا ر العربيةة وال وليةة
الموثو بها و اا المص اقية المسك .
** جلسة العمل الثالثة :
تق ة ا الجلاةةة الثالثةةة ماةةاء يةةوم األربعةةاء حيةةث إاتعروةةا األاةةتا  /م يحةةة
اليما  -م ير إ ار إحصاءاا العم بالجهاز المركةزي للتعب ةة العامةة واإلحصةاء
بجمهورية مصر العربية ىصو الكتاب ال وري إلحصاءاا العم ( الع العاشةر )
حيث توم الكتاب تاعة ىصو أل-
الجةة او المجمعةةة للةة و العربيةةة – الاةةكا – الاةةكا الناشةةطو إقتصةةا يا ً –
الماتخ مـــةةةـو – المتعطلةةةو – األجةةةور – اةةةاتاا العمةةة – إصةةةاباا وحةةةوا ث
العم – العمالة الواى .
اله م إاتعراض الكتاب سخ مالحظاا ال و والمنظماا المشةاركة ألخة ها
بعي ا تتبار ى الناخة النها ية للكتاب وقة تةم الطلةب مة المشةاركي مواىاتنةا بهةا
خال إابوت م تاري إنتهاء الورشة .
تقااةةم ه ة ه الجلاةةة الاةةي ال ة كتور /رسىةةا روةةوا اةةتعراض التقريةةر العرب ة
الثان لمعلوماا ساوا العم لتعري المشةاركي بةه الة ي يتوةم تحلةيالً للبيانةاا
واألرقام الوار بالكتاب اإلحصا مة تركيةز خةاص تلةى سووةات المةرس العربيةة
ى ساوا العم .
** جلسة العمل الرابعة :
تقةةة ا جلاةةةة العمةةة الرابعةةةة صةةةباح يةةةوم الخمةةةي المواىةةةل 4102/04/42
إلاتكما الت ريب تلى البوابة اإللكترونية للشبكة خاصة ما يتعلل بالت ريب ت بع
والتوظي ت بع باإلواىة إلى مزية مة التة ريب تلةى بقيةة روابةط الشةبكة و لة
بناء تلى طلب الاا المشاركي .
والج ة ير بال ة كر ى ة ه ة ا الشةةأ طلةةب ك ة م ة ممثل ة جمهوريةةة مصةةر العربيةةة
و ولة ىلاطي (وزار العم ) تلى ناخة م نظام التوظي تة بعة وناةخة كاملةة
م الشبكة لتطبيقها وم النظام القطرف ل ولة ىلاطي وق تم الطلب منهمةا بمواىةا
المنظمة بطلب رام به ا الخصوص .
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الجلسة الختامية :
وجها الاي  /إيما سحم تب المقصو الشكر لكاىة المشاركي تلى تفاتلهم
وتجةةاوبهم م ة الورشةةة و وتمنةةا س تكةةو الورشةةة ق ة حققةةا اله ة منهةةا وإاةةتفا
المشاركي م التة ريب تلةى الشةبكة و وخاصةة سنهةا سصةبحا متاحةة إلكترونيةا لمة
يراب ىى ال خو تليها وإاةتخ امها اةواء بع خةا بيانةاا ولتةه سو إصة ار تقةارير
لفا ةةة ال ولةةةة و كمةةةا وجهةةةا الشةةةكر للمنظمةةةاا العربيةةةة المشةةةاركة تلةةةى اإلهتمةةةام
وحرصةةهم تلةةى المشةةاركة وتزوية المنظمةةة بمالحظةاتهم مة واقة خبةةرتهم ىةةى هة ا
المجا .
وق تم تالو مشروت التوصياا تلى الاا المشةاركي و والجة ير بالة كر سنةه
تم توزي إاتمار تقييم للورشة تلى ال و والمنظماا العربية المشاركة وق جةاءا
سالبها إيجابية لصالح الشبكة (مرىل تفريغ إاتمار تقييم الورشة) .
خاماا أل وبنتيجة المناقشاا والم او ا تم التوص

للتوصياا التالية أل-

 -0تو منظمة العم العربية لمخاطبة الة و العربيةة لتح ية وتاةمية النقةاط
البسرية ى ك ولةة مة تووةيح المعةايير المطلوبةة لهة ه النقةاط والغةرض
منها مرىقا ً بها ج و البياناا المطلوبة للشبكة تلى إمكانية اإلاتعانة و ل
تمهي ا ً لتوقي بروتوكو ا تعاو م وزاراا العم العربية .
 -4تق وراا ت ريبية متق مة للشبكة العربية لمعلوماا ساوا العمة خاصةة
م ة إطةةال إص ة اراا ج ي ة لنظةةام معلومةةاا الشةةبكة باإلوةةاىة لوةةما
التراكم المعرى والتعر تلى الصعوباا والمعوقاا الت ق تعو النقاط
البسريةةة ت ة س اء تملهةةا ويفو ة مشةةاركة الحاصةةلي تلةةى شةةها إجتيةةاز
ورش العم الت تق ا .
 -3وةرور وجةو آليةةاا لتاةويل خة ماا القيمةة الموةاىة للشةةبكة مة رااةةة
إمكانية تاويل البياناا واإلص اراا الخاصة بالشبكة .
 -2تةو منظمةة العمة العربيةة للتناةيل مة المركةز اإلحصةا لة و مجلة
التعاو ل و الخليج العربية ى ووء مةا يقةوم بةه المركةز اإلحصةا مة
تجمي بياناا ساوا العم ى ال و الخليجية الاةا وإمكانيةة قيامةه بة ور
نقاط اإلرتكاز المحورية ى ال و اواء بالكام سو جز يا ً .
 -2تةةو منظمةةة العم ة العربيةةة لعق ة واراا ت ريبيةةة سو ورش تمة لتعزيةةز
القةةة راا اإلحصةةةا ية للةةة و العربيةةةة بهةةة توحيةةة المفةةةاهيم والتعةةةاري
والمعايير والتصاني ى مجا إحصاءاا العم و لة بالتعةاو والتناةيل
م المعه العرب للت ريب والبحوث اإلحصا ية .
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 -6سهمية تعظيم اإلاتفا م نظام التوظية تة بعة ( اإللكترونة ) بالشةبكة
ىة التوظي ة البينة العربة تلةةى الماةةتوف القةةوم مة إمكانيةةة اإلاةةتفا
بالنظام تلى الماتوياا الوطنية .
 -7سهمية تركيز مجا ا الت ريب تة بعة تلةى بةرامج التة ريب ايةر متةوىر
ىة األاةةوا المحليةةة مة مراتةةا التطةةوير الماةةتمر لهة ه البةةرامج لمال مةةة
التطوير الماتمر ى مجا ا التوظي الح يثة .
 -1اإلشةةةا بجهةةةو منظمةةةة العمةةة العربيةةةة ىةةة بنةةةاء قواتةةة بيانةةةاا متعةةة
وتزوي ة ها ببيانةةاا م ة مصةةا ر مختلفةةة وإتاحتهةةا لإلاةةتخ ام لكاىةةة ال ة و
العربية والتوثيل لتل المصا ر مة تأكية اإلتتمةا تلةى المصةا ر الوطنيةة
الرامية وال ولية اا المص اقية .
 -9الثنةةاء تلةةى جهةةو المنظمةةة ى ة تصةةميم وتنفي ة الشةةبكة العربيةةة لمعلومةةاا
ساةةوا العم ة والتأكي ة تلةةى وةةرور ااةةتمرار التطةةوير لتلبيةةة احتياجةةاا
ال ة و العربيةةة ى ة تةةوىير البيانةةاا والمعلومةةاا المال مةةة للتص ة ف لمشةةكلة
البطالة .
 -01تثمةةي جهةةو المنظمةةة ى ة إت ة ا الكتةةاب ال ة وري إلحصةةاءاا العم ة
(الع ة العاشةةر) تلةةى س يةةتم مواىةةا المنظمةةة بأخ ة البيانةةاا المتاحةةة ل ة ف
ال و المشاركة ى خال سابوت م تاري إنتهاء الورشة.
 -00تثمةةي جهةةو المنظمةةة ىةة إتةة ا التقريةةر العربةة الثةةان لمعلومةةاا
ساوا العم واإلشا بتركيزه تلى ور المةرس العربيةة ىة ساةوا العمة
م الوو ى اإلتتبةار إوةاىة الظةرو اإلجتماتيةة والثقاىيةة الاةا ىة
المنطقة وك ا مراتا ت م قة بياناا المشاركة ى قةو العمة نتيجةة نقةص
البياناا الخاصة بم يعمل ب و سجر ل ف ساره .
 -04التعريةةة بالشةةةبكة العربيةةةة لمعلومةةةاا ساةةةوا العمةةة لةةة ف سصةةةحاب
األتمةةا لتعظةةيم اإلاةةتفا لمةةا تنتجةةه الشةةبكة م ة بيانةةاا وخ ة ماا القيمةةة
المواىة والعم تلى توقي بروتوكو ا تعاو معهم .
◙◙◙

إيما
طـ  /تب المنعم
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