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 م:  ــتقدي

تعتمد فكرتها على أن كل البيانات يجب أن تكون متوفرة ومتاحة الستتددا   البيانات المفتوحة

شتد  الح  ف  ععادة نشتر ا بدون اق ويود تتعل  بحقوا الاباعة الجميع دون مقابل ، وأن لكل 

، وعن الهدف االستتاستت  للبيانات المةتوحة  و حرية البيانات  والنشتتر أو أق يليات ستتيارة أدر 

والمعلومتات وتكمن أ ميتة البيتانتات المةتوحتة ف  انهتا تقلتلل من الووتت والكلةتة الت  يبتطلهتا المواان 

ز فتح البيتانتات ة من أعمتال ، وف  نة  الووتتلةه  متا تقو  بتا الحكومت  ، وتدرة اتتتتتانع   ، يعزل

الستياستات والباحنين ف  المجال العلم  ورجال امعمال ايجاد حلول لمشتاكل التنمية المعقدة اطا ت ل 

 فتحها باورة شاملة وبأشكال مبسلاة تمكن من تحليلها ومقارنتها ودمجها.

ويمكن االستتةادة منها ف  النمو  ،مضتافةلمةتوحة ويمة  وعلى الجانب االوتاتادق فنن للبيانات ا

وعنشتتتاط وااد جديد يعتمد على االستتتتنمار ف  البيانات   ،التنافستتتيةوتحةيز القدرة    ،االوتاتتتادق

كما أن   باإلضتتتافة على توفير البيانات والمعلومات للشتتتركات والمستتتتنمرين ،وددماتهاومنتجاتها  

 .اوير ددمات ومنتجات مبتكرة جديدةنشر البيانات المةتوحة يدع  االبتكار من دالل ت

كافة المستتا ل المتعلقة وااتتل منةمة العمل العربية توجيا أنشتتاتها المدتلةة لدارستتة وبح   ت

رغ  واوع التشتتليل والباالة ستتواط على المستتتو  الوان  أو على مستتتو  الدول العربية كافة ب

توفير ستتتبل  الباالة و  للوووف على استتتبابكونها عقدت عشتتترات المرتمرات والندوات القومية  

 العمل.فر  

وير أ مية البيانات المةتوحة ف  تا  ار لتد  االوليمية الورشتتتةمن  طا المنال  يأت  تنةيط  طه 

  المجال.التجارب والدبرات ف   طا  والتشليل وتبادلسوا العمل ددمات 

 األهداف:  

 على سوا العمل.  وأنر االتعرف على أ مية البيانات المةتوحة ف  االبتكار  -1

الت  تواجا الجهات والمرسسات الحكومية ف  نشر والمعووات أ   المشاكل التعرف على  -2

 المةتوحة. البيانات  

من دالل فتح باب اإلبداد  وتبادل التجارب والدبرات ف  البيانات المةتوحة الستةادة ا -3

 العمل.المتعلقة بسوا مشاكل الواالبتكار لحل 

 دور البيانات المةتوحة ف  تاوير المرسسات الاليرة والمتوساة.  -4

 على سبل مواجهة التحديات الت  تعترض وضية التشليل وتوفير فر  العمل.الوووف  -5

توفير فر  العمل ف  المسا مة ف  دع   البيانات المةتوحة ف بح  سبل االستةادة من  -6

 االستنمار. 
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 محاور: ال

 دور منةمة العمل العربية ف  مجال عتاحة البيانات.  -1

 . الواوع والتحدياتف  الدول العربية بين البيانات المةتوحة  -2

 .المةتوحة ودور الحكوماتالبيانات سياسات  -3

 ف  سوا العمل. ودور ا ف  تعزيز ريادة امعمال البيانات المةتوحة أ مية  -4

   .ودور ا ف  تعزيز الشةافية والمشاركة ف  انع القرار البيانات المةتوحة  -5

   .الاناعية الرابعةمواكبة النورة دور ا ف  والبيانات المةتوحة دور  -6

 الجهات المشاركة:

رات التربية اوز  ،النالنةمن أاراف اإلنتاج   مجال عمل الورشتتتتة  ن ف والمتداتتتتاتتتت  -

وزارات التجارة والاتتتتناعة واالستتتتتنمار والمراكز والتعلي  التقن  والمهن ،  وزارات و

 .الوانية لإلحااط والمعلومات ف  دول الدليج العرب 

 .الالةالجهات العمانية طات  -

 .عدد من الدبراط العرب  -

 أسلوب التنفيذ:

يت  تنةيط الورشتة من دالل تكليف عدد من الدبراط العرب المدتاتين بنعداد محاضترات  -

فضتال عن عرض لبعض التجارب العربية الناجحة  وأوراا عمل ف  مجال عمل الورشتة

 ف  مجال عمل الورشة.

 

 الجهة المعنية بالتنفيذ:

المعهد العرب  للنقافة العمالية و  ،والتشتتتتليلالتنمية البشتتتترية   عدارة)منةمة العمل العربية   -

 ُعمان.مع وزارة القو  العاملة ف  سلانة ، بالتعاون والتنسي  (بالجزا روبحو  العمل 

 مقر انعقاد الورشة:

ن تتتت رة متت الل الةتتتتت د  ،انتت ُعمة  تت سلان  –  اللةتت ابمدينة    (جاردنز االلتتةة ف  فندا )تت تعقتتتتد الورش

منةمة العمل العربية تلاية نةقات المبيت شتتامل   ، وستتتتولى2019 يب/    اغستتا   22  –  21

 مشاركة. جهة اإلفاار بواوع شد  واحد عن كل
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 عنوان المراسالت:

 .وزارة القوى العاملة في سلطنة ُعمان( 1

 .(100( / الرمز البريدق )413ب ).    -سلانة ُعمان  /مسقا  العنوان:

   www.manpower.gov.com اإلنترنت:الموقع على            

   0096895959439- 0096824345045 هاتف:          

 0096824345026 فاكس:           

 ناصر بن سالم الحضرمي / السيد لمنسق:ا

 .الدارجيةالمدير المساعد لدا رة المنةمات الدولية والعالوات                     

 95959439 00968 -هاتف :            

  مها العلوي/  السيدة            

 maha.alalawi@manpower.gov.com -: البريد االلكتروني            

 96422250 00968 -هاتف :            

 

 .التنمية البشرية والتشغيل( العربية )إدارةمنظمة العمل  (2

  alo@alolabor.org  : االلكترونيالبريد             

   www.alolabor.org : اإلنترنتالموقع على             

 00202- 33362719/  721/  731 : هاتــــف            

 00202 – 37484902 : فاكس             

 .مستشار السيد المدير العام – محمد شريف /السيد  : المنســق             

 m.sherif@alolabor.org -: اإللكترونيالبريد              

 01001618459 002 -هاتف :             

مستورة /رباب  

 مااةى عمر
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