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تقرير ورشة عمل حول
الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
ِمن  18إلى  19نوفمبر2018 -
❖

ت َّم عقد ورشة عمل بين فريق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل بمنظمة العمل العربية ،وشركاء

عمال
العمل الثالث بجمهورية مصر العربية (وزارة القوى العاملة – اتحاد الصناعات – االتحاد العام لنقابات ُ
مصر) ،باإلضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،خالل الفترة ِمن  18إلى  19نوفمبر.2018 -
❖

حضر الورشة ِمن جمهورية مصر العربية نحو "ُ "20مشارك ،يُ َمثلون :

▪

وزارة القوى العاملة

▪

اتحاد الصناعات المصري

▪

عمال مصر
االتحاد العام لنقابات ُ

▪

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

❖

وعلى مدار يومين تبادل خاللهما فريق العمل بالمنظمة وفريق العمل ِمن جمهورية مصر العربية النقاش

والمداخالت العلمية القيِمة.
الجلسة اإلفتتاحية :
قام السيد  /مدير إدارة التعاون الدولى والمنسق العام
لمشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
بنقل تحيات وتمنيات معالى السيد فايز علي
المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بكافة
السادة المشاركين متمنيا ً ألعمال الورشة النجاح
والتوفيق .
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مؤكدا ً على أهم ية هذا المشروع الهام الذى يأتي فى إطار تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية اإلقتصادية
واإلجتماعية فى دوراتها المختلفة  ،كذلك تنفيذا ً لقرارات مؤتمر العمل العربى ومجلس إدارة المنظمة والتى
تصب كافة هذه القرارات فى إطار أهميىة التعاون بين الفرق الوطنية فى البلدان العربية فى تفعيل هذا
المشروع .
❖

ت َ َم َخضَت الورشة عن التوصيات التالية :

▪

عمال مصر) بمراجعة بروتوكول التعاون ال ُمرسل
قيام شركاء العمل الوطني (عدا اإلتحاد العام لنقابات ُ

للجهات األربع ُمنذُ نحو عام سابق ،وذلك التخاذ ما يلزم ِمن إجراءات صوب إعطاء ال ُمالحظات النهائية على
وج َدت – في سبيل اتخاذ اإلجراءات الرسمية للتوقيع بين الجهات المعنية و ُمنظمة العمل
البروتوكول – إن ِ
العربية على البروتوكول.
▪

قيام شركاء العمل الوطني (الجهات األربع) بتسمية الفريق الوطني والذي يُعبَر عن ُم َمثِل واحد على

األقل ِمن ُك ِل جه ٍة على حدة.
▪

الموحد
قيام شركاء العمل الوطني (الجهات األربع) بمراجعة اإلصدارة الثانية ِمن الدليل العربي
َّ

إلحصاءات أسواق العمل.
▪

الموحد إلحصاءات
قيام ال ُمنظمة بإعادة إرسال نسخة البوتوكول واإلصدارة الثانية ِمن الدليل العربي َّ

أسواق العمل إلى شركاء العمل في جمهورية مصر العربية.
▪

بدء تفعيل الجلسات الفنية ال ُمتعمقة يبن فريق عمل ال ُمنظمة والفريق الوطني لجمهورية مصر العربية،

لإلتفاق على مايلي :
▪

قاموس اإلحصاءات والمعلومات التي سوف يتم اعتماد قيام الفريق الوطني بتغذيتها للمنصة اإللكترونية

ِمن الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.
▪

االتفاق على صالحيات النشر ال ُمتعلقة بقاموس البيانات سالف الذكر ،بعد أخذ الموافقات الالزمة وطنيًا

على ما سوف ينطوي عليه القاموس ِمن إحصاءات ومعلومات.
▪

االتفاق على المنهجيات العلمية والمفاهيم ال ُمتبعة في صدد قاموس اإلحصاءات والمعلومات ال ُمتفق عليه

بين الطرفين ،وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
▪

تدريب فريق العمل الوطني على استخدام المنصة اإللكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل،

بحيث تنضم جمهورية مصر العربية إلى منظومة التبادل اإللكتروني المؤ َّمن لإلحصاءات والمعلومات.
▪

تدريب فريق العمل الوطني على استخدام لوحات المعلومات وأدوات التحليل ال ُمت َض َمنَة في المنصة

اإللكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل ،وذلك لتسويق أدوات التحليل تلك إلى ُمتخذ القرار الوطني
لتمكينة ِمن دراسة سوق العمل العربي بشكل أشمل ،وتنفيذ المقاربات المطلوبة بين الدول العربية للوقوف على
احتياجات سوق العمل العربي.
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❖

وفي نهاية الورشة أك َّد فريق العمل بالمنظمة على مايلي:

▪

أن جميع ما سوف يتم إقراره وتبادلة ِمن إحصاءات ومعلومات سوف يتم االتفاق عليها سلفًا ،وذلك في

أعقاب إقرار جمهورية مصر العربية بأهلية هذه اإلحصاءات والمعلومات للتبادل مع قاعدة بيانات أسواق العمل
العربية والتي تُشرف عليها وتُديرها ُمنظمة العمل العربية.
▪

سماحيات وصالحيات النشر ونطاقاته سوف يُحددها فريق العمل الوطني.

▪

أن ال ُمنظمة سوف تستجيب بصورة ُمباشرة ألية خصوصية قد تراها جمهورية مصر العربية في صدد

ما يتم نشره ِمن ُمخططات تحليلية وإحصاءات ،والتي بمجرد قيام الفريق الوطني لجمهورية مصر العربية
بمشاركة هذه التحفظات مع فريق عمل ال ُمنظمة سوف يتم اتخاذ كافة ما يلزم بأقصى سرعة ُممكنة.
▪

ص َل إليه القائمين على
ً
وأخيرا أثنى فريق العمل بال ُمنظمة على المستوى التقني والمعرفي الرفيع الذي َو َ

منظومة إحصاءات أسواق العمل في جمهورية مصر العربية ،وهو ما سوف يكون له أكبر األثر في تطوير
وتنمية أعمال الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.
▪

وفى الختام تم تسليم شهادات للسادة المشاركين فى فعاليات الورشة .

عماد
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