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  التقریر الختامى
 ورشة عمل 

 الشبكة العربیة لمعلومات أسواق العمل:  حول 
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 التقریر الختامى 

 ورشة عمل 

 أسواق العمللمعلومات  الشبكة العربیة:  حول 

 2018 /  دیسمبر 19ـ  18 المملكة المغربیة ، الرباط ، 

 
 أوالً : اإلفتتاح :ـ 

ورشة تدریبیة  "والتعاون الدولى إدارة العالقات الخارجیةنظمت منظمة العمل العربیة " •

مع وزارة الشغل واإلدماج باإلشتراك حول الشبكة العربیة لمعلومات أسواق العمل العربیة 

/  19ـ  18المھني بالمملكة المغربیة (المرصد الوطني للشغل) وذلك خالل الفترة من 

 .  2018دیسمبر / 

وقد عقدت جلسة إفتتاح الورشة بمقر  •

المرصد الوطنى للشغل بالرباط 

بحضور السید كریم أسباعین مدیر 

إدارة التعاون الدولى بالوزارة حیث 

أعمال الورشة بكلمة رحب  ت أفتتح

فیھا بوفد منظمة العمل العربیة مؤكداً 

على أستعداد الوزارة للتعاون فى 

كما ألقى ،  إنجاح ھذا المشروع الھام 

السید / محمد حازم مدیر المرصد كلمة رحب فیھا بالسادة المشاركین مؤكداً على أھمیة 

بمتخذي القرار وأبدى أستعداده  دى أرتباطھامبیانات وإحصاءات ومؤشرات أسواق العمل و

وتبادل األراء والمعارف حول  للتعاون مع فریق عمل الشبكة من منظمة العمل العربیة

 .  محاور الورشة 

كما القى مدیر إدارة التعاون الدولى بمنظمة العمل العربیة كلمة نیابة عن سعادة السید فایز  •

قدم فیھا الشكر لمعالي السید / محمد یتیم عي المطیري المدیر العام لمنظمة العمل العربیة 

تھ ألعمال ھذه الورشة كذلك تم وزیر الشغل واإلدماج المھني بالمملكة المغربیة على رعای
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 العربیة لمعلومات أسواق العمل  ومحاور مشروع الشبكةأھم أھداف ألقاء الضوء على 

 . عراض أھم اإلنجازات لھذا المشروعوأست
 

  ثانیاً المشاركین :ـ

" مشاركة ومشارك من المتخصصین في معلومات 30شارك فى فعالیات ھذه الورشة حوالي "     

 الجھات التالیة :ـ  یمثلونومؤشرات أسواق العمل بالمملكة المغربیة 

o  الشغل واإلدماج المھنيوزارة  . 

o ني للشغل . طالمرصد الو 

o المندوبیة السامیة للتخطیط  . 

o  التشغیل والكفاءاتالوكالة الوطنیة إلنعاش  . 

o  كما شارك الدكتور / محمد رمضان مستشار الشبكة العربیة ألسواق العمل بمنظمة

العمل العربیة حیث قام بأستعراض أنظمة معلومات سوق العمل "مدخل نحو صناعة 

القرار التنموي المستدام" ،المنصة اإللكترونیة للشبكة العربیة لمعلومات أسواق 

 عربى الموحد إلحصاءات أسواق العمل . العمل ، الدلیل ال

o  كذلك شارك السید / معتز عزت المشرف على محور تكنولوجیا المعلومات للمنصة

اإللكترونیة والذى ساھم فى تنظیم الورشة وإستعراض المنصة اإللكترونیة على 

 الفریق المغربي . 
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  ثالثاً : المحاور :

o  الشبكة العربیة لمعلومات أسواق  مشروع الى ... مدخلالبرنامج العربى لدعم التشغیل

 العمل . 

o  . "أنظمة معلومات سوق العمل "مدخل نحو صناعة القرار التنموي المستدام 

o  . المنصة اإللكترونیة للشبكة العربیة لمعلومات أسواق العمل 

o  . الدلیل العربى الموحد إلحصاءات أسواق العمل 

o  . مداخلة حول (المنظومة الوطنیة إلحصاءات العمل ) المندوبیة السامیة للتخطیط 

o  ـ وزارة مداخلةحول نظام معلومات سوق العمل المغربي ( المرصد الوطني لسوق الشغل 

 الشغل واإلدماج المھني ) . 

 

 التوصیات :ـ  رابعاً :

المملكة المغربیة وعلى مدار یومین تبادل خاللھما فریق العمل بالمنظمة وفریق العمل ِمن  •

 : قاش والمداخالت العلمیة القیِّمة، تََمَخَضت الورشة عن التوصیات التالیةالن

o  والمندوبیة السامیة للتخطیط بالمملكة المغربیة  واإلدماج المھني الشغلوزارة قیام

وذلك التخاذ ما یلزم لُھما ُمسبقًا ِمن قَِبل الُمنظمة، بروتوكول التعاون الُمرسل بمراجعة 

في  –إن وِجَدت  –إعطاء الُمالحظات النھائیة على البروتوكول صوب ِمن إجراءات 

 ُمنظمة العمل العربیة.مع توقیع لسبیل اتخاذ اإلجراءات الرسمیة ل

o  على األقل  والذي یُعبَر عن ُمَمثِل واحدالفریق الوطني بتسمیة شركاء العمل الوطني قیام

 ِمن ُكّلِ جھٍة على حدة.

o  حد بمراجعة  شركاء العمل الوطنيقیام اإلصدارة الثانیة ِمن الدلیل العربي الموَّ

إلبداء الرأي بالموافقة علیھ أو إعطاء أیة ُمالحظات قد یرونھا  إلحصاءات أسواق العمل

 .في ھذا الصدد

o  حد  الُمنظمةقیام بإعادة إرسال نسخة البوتوكول واإلصدارة الثانیة ِمن الدلیل العربي الموَّ

المملكة شركاء العمل في إلى مصحوبة بخطابات رسمیة جدیدة  إلحصاءات أسواق العمل

 .المغربیة
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o  للمملكة فریق عمل الُمنظمة والفریق الوطني ن بیبدء تفعیل الجلسات الفنیة الُمتعمقة

 لإلتفاق على مایلي: ،المغربیة

 وس اإلحصاءات والمعلومات التي سوف یتم اعتماد قیام الفریق الوطني بتغذیتھا مقا

 . للمنصة اإللكترونیة ِمن الشبكة العربیة لمعلومات أسواق العمل

  بقاموس البیانات سالف الذكر، بعد أخذ االتفاق على صالحیات النشر الُمتعلقة

ما سوف ینطوي علیھ القاموس ِمن إحصاءات  الموافقات الالزمة وطنیًا على

 ومعلومات.

  صدد قاموس اإلحصاءات االتفاق على المنھجیات العلمیة والمفاھیم الُمتبعة في

 .، وذلك وفقًا للمعاییر الدولیةالُمتفق علیھ بین الطرفین والمعلومات

  لمعلومات للشبكة العربیة تدریب فریق العمل الوطني على استخدام المنصة اإللكترونیة

ن منظومة إلى المملكة المغربیة أسواق العمل، بحیث تنضم  التبادل اإللكتروني المؤمَّ

 لإلحصاءات والمعلومات.

  تدریب فریق العمل الوطني على استخدام لوحات المعلومات وأدوات التحلیل الُمتَضَمنَة

العمل، وذلك لتسویق أدوات  عربیة لمعلومات أسواقفي المنصة اإللكترونیة للشبكة ال

التحلیل إلى ُمتخذ القرار الوطني لتمكینة ِمن دراسة سوق العمل العربي بشكل أشمل، 

ربات المطلوبة بین الدول العربیة للوقوف على احتیاجات سوق العمل وتنفیذ المقا

 العربي.
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 الورشة أكدَّ فریق العمل بالمنظمة على مایلي: ختام أعمال وفي  •

o ِمن إحصاءات ومعلومات سوف یتم االتفاق  ھ یع ما سوف یتم إقراره وتبادلأن جم

ھذه اإلحصاءات بأھلیة المملكة المغربیة إقرار وذلك في أعقاب علیھا سلفًا، 

للتبادل مع قاعدة بیانات أسواق العمل العربیة والتي تُشرف علیھا  والمعلومات

 .وتُدیرھا ُمنظمة العمل العربیة

o  الُمسمى  وصالحیات النشر ونطاقاتھ سوف یُحددھا فریق العمل الوطنيسماحیات

 .ِمن قِبَل المملكة المغربیة

o  المملكة المغربیة قد تراھا أن الُمنظمة سوف تستجیب بصورة ُمباشرة ألیة خصوصیة

وإحصاءات، والتي بمجرد قیام الفریق ُمخططات تحلیلیة في صدد ما یتم نشره ِمن 

التحفظات مع فریق عمل الُمنظمة سوف یتم اتخاذ كافة ما یلزم  الوطني بمشاركة ھذه

 ى سرعة ُممكنة.صبأق

o  وأخیًرا أثنى فریق العمل بالُمنظمة على المستوى التقني والمعرفي الرفیع الذي َوَصَل

المملكة المغربیة، وتجربة القائمین على منظومة إحصاءات أسواق العمل في إلیھ 

للشغل، وإیجاد آلیات حدیثة لجمع وتحلیل بیانات  بناء مرصد وطنيالمملكة في 

تطویر وتنمیة أعمال الشبكة ، وھو ما سوف یكون لھ أكبر األثر في أسواق الشغل

 العربیة لمعلومات أسواق العمل.

 

 


