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 وزارة العمل والتشغیل والضمان االجتماعي
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 منظمة العمل العربیة
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قامت منظمة العمل العربیة "إدارة التعاون الدولى ـ والمعھد العربى للثقافة العمالیة 

وبحوث العمل بالتعاون مع وزارة العمل والتشغیل والضمان اإلجتماعى بالجمھوریة 

والتى الشبكة العربیة لمعلومات أسواق العمل  حولورشة عمل الجزائریة بتنظیم 

بمقر المدرسة العلیا للضمان   07/05/2018ـ  06عقدت بالجزائر ، خالل الفترة 

 المعنییناإلجتماعى بمشاركة فریق عمل الشبكة من المنظمة والعدید من 

بھدف  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةبأسواق العمل فى  والمتخصصین 

 التعریف بمشروع الشبكة العربیة لمعلومات أسواق العمل العربیة . 

 المشاركین :  •
 یَُمثلون:  ، شاركم ُة وُمشارك 52زائر نحو حضر الورشة ِمن جمھوریة الج

o  االجتماعي، وقد حضر عن الوزارة وزارة التشغیل والعمل والضمان

ُمختلف القطاعات والھیئات التابعة للوزارة ذات اإلختصاص في موضوع 

 الورشة.

o .وزارة التعلیم العالي 

o .الدیوان الوطني لإلحصاء 

o  األعمال.اتحاد أصحاب 

o  ممثلى إتحادات العمال 

وعلى مدار یومین تبادل خاللھما فریق العمل بالمنظمة وفریق العمل ِمن جمھوریة  •

التوصیات قاش والمداخالت العلمیة القیِّمة، تََمَخَضت الورشة عن الجزائر الن
 التالیة:

o  بروتوكوالت التعاون األربع اتخاذ ُكلَّ ما یلزم صوب اإلنتھاء ِمن توقیع

وشركاء اإلنتاج الثالث (وزارة العمل،  ،جانببین ُمنظمة العمل العربیة ِمن 

وجھاز اإلحصاء على الجانب اتحاد أصحاب األعمال، اتحاد العمال) 

 .اآلخر
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o  الُمكون ِمن ُممثلین دعوة جمھوریة الجزائر إلى تسمیة الفریق الوطني

 .للشركاء األربع سالفین الذكر

o  وُكل َمن تراه الدولة  –قیام الجھات األربع الشركاء في جمھوریة الجزائر

حد إلحصاءات أسواق  –ذو إختصاص أصیل  بمراجعة الدلیل العربي الموَّ

  2017مایو / العمل، والذي َسبََق إرسالھ إلى جمھوریة الجزائر في 

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

 لجمھوریة الجزائر، لإلتفاق على مایلي:

 وس اإلحصاءات والمعلومات التي سوف یتم اعتماد قیام الفریق مقا

الوطني بتغذیتھا للمنصة اإللكترونیة ِمن الشبكة العربیة لمعلومات 

 أسواق العمل.

  بقاموس البیانات سالف الذكر، االتفاق على صالحیات النشر الُمتعلقة

أخذ الموافقات الالزمة وطنیًا على ما سوف ینطوي علیھ بعد 

 القاموس ِمن إحصاءات ومعلومات.

  صدد قاموس االتفاق على المنھجیات العلمیة والمفاھیم الُمتبعة في

، وذلك وفقًا الُمتفق علیھ بین الطرفین اإلحصاءات والمعلومات

 .للمعاییر الدولیة

  للشبكة تدریب فریق العمل الوطني على استخدام المنصة اإللكترونیة

لمعلومات أسواق العمل، بحیث تنضم جمھوریة الجزائر إلى العربیة 

ن لإلحصاءات والمعلومات.منظومة   التبادل اإللكتروني المؤمَّ

  تدریب فریق العمل الوطني على استخدام لوحات المعلومات وأدوات

عربیة لمعلومات الُمتَضَمنَة في المنصة اإللكترونیة للشبكة الالتحلیل 

أسواق العمل، وذلك لتسویق أدوات التحلیل تلك إلى ُمتخذ القرار 

الوطني لتمكینة ِمن دراسة سوق العمل العربي بشكل أشمل، وتنفیذ 
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ربات المطلوبة بین الدول العربیة للوقوف على احتیاجات سوق المقا

 العمل العربي.

o ظل الُمداخالت القیِّمة التي قدمھا الحضور ِمن جمھوریة الجزائر، والتي  في

وجود قاعدتي بیانات قومیة في صدد إحصاءات أسواق العمل، أولھما  بینت 

لدى الوكالة الوطنیة للتشغیل، والثانیة لدى الدیوان الوطني لإلحصاء، تبرز 

للشبكة إللكترونیة اإلسراع بتنفیذ اإلصدارة الثانیة ِمن المنصة اأھمیة 

تطویر آلیات الربط اإلحصائي سواق العمل، والتي سوف تَضمن العربیة أل

الربط الُمباشر مع قواعد البیانات الوسیطة، ، عبر والمعلوماتي بالشبكة

بصفة والتي بھا یتم االستعاضة عن قیام فریق العمل الوطني بتغذیة الشبكة 

َسِھل كثیًرا یُ سوف المباشر بین قواعد البیانات ُمستمرة، إذ أن عملیة الربط 

عملیات تبادل وتحدیث اإلحصاءات والمعلومات الُمتفق علیھا، والتي سوف 

 یتم إقرارھا ِمن قِبَل جمھوریة الجزائر.

o  دعوةجمھوریة الجزائر برغبتھ في الحضور في ورشة العمل ِمن أوصى 

فریق ُمنظمة العمل  –عمل فریق العمل بالشبكة العربیة لمعلومات أسواق ال

، بغرض تحلیل إحصاءات أسواق العمل وطنیةورش عمل  إلى –العربیة 

، للوقوف على أفضل الُسبُل والُمستجدَّات في وبخاصة اإلحصاءات الوطنیة

 دعم صناعة القرار الوطني في مجاالت سوق العمل الجزائري.

o  كذلك أوصى الحضور في ورشة العمل ِمن جمھوریة الجزائر باستعداد

ة اإللكترونیة نصالملجزائر بالمشاركة في أعمال تطویر جمھوریة اورغبة 

بالكوادر الوطنیة ِمن ُمطوري وُمحللي النُُظم، إذ أعرب الحضور للشبكة 

عن إعجابھم الشدید بالمشروع وما تم تنفیذه حتى الحین ِمن جھود، وھو ما 

یدعو ألھمیة ُمشاركة جمھوریة الجزائر في ھذا العمل لیس فقط في إطار 
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یة مشاركة اإلحصاءات والمعلومات، ولكن أیًضا في تطویر اإلصدارة الثان

 معلومات أسواق العمل.للشبكة العربیة لِمن المنصة اإللكترونیة 

 وفي نھایة الورشة أكدَّ فریق العمل بالمنظمة على مایلي: •
o ِمن إحصاءات ومعلومات سوف یتم  ھ أن جمیع ما سوف یتم إقراره وتبادل

لھذه إقرار جمھوریة الجزائر وذلك في أعقاب االتفاق علیھا سلفًا، 

 .معلوماتاإلحصاءات وال

o .سماحیات وصالحیات النشر ونطاقاتھ سوف یُحددھا فریق العمل الوطني 

o  قد تراھا أن الُمنظمة سوف تستجیب بصورة ُمباشرة ألیة خصوصیة

وإحصاءات، ُمخططات تحلیلیة جمھوریة الجزائر في صدد ما یتم نشره ِمن 

والتي بمجرد قیام الفریق الوطني لجمھوریة الجزائر بمشاركة ھذه 

ى صالتحفظات مع فریق عمل الُمنظمة سوف یتم اتخاذ كافة ما یلزم بأق

 سرعة ُممكنة.

o  وأخیًرا أثنى فریق العمل بالُمنظمة على المستوى التقني والمعرفي الرفیع

القائمین على منظومة إحصاءات أسواق العمل في الذي َوَصَل إلیھ 

طویر وتنمیة تجمھوریة الجزائر، وھو ما سوف یكون لھ أكبر األثر في 

 أعمال الشبكة العربیة لمعلومات أسواق العمل.

 

 
 عماد شریف

 


