
 إحصاءات سوق العمل

أكادميية إحصاءات سوق العمل 
للمنطقة العربية

فهم أساسيات إحصاءات سوق العمل مع الرتكيز على التطورات 
اإلحصائية العاملية األخرية ونتائج أحدث املؤمترات الدولية خلرباء 

إحصاءات العمل

ي 2022
ين الثا�ن /ت�ش ين األول إىل 4 نوفم�ب ِ

ْ من 10 أكتوبر/ِتـ�ش

أكاديمية تعلم عن بعد

مذكرة معلومات
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نبذة عامة
ي الوقت المناسب 

ال يزال تطوير أنظمة إحصائية قوية إلنتاج وجمع ون�ش معلومات موثوقة وشاملة و�ف
عن سوق العمل أمًرا بالغ األهمية لصنع السياسات القائمة عىل األدلة البينية ولتعزيز »العمالة الكاملة 
والمنتجة والعمل الالئق للجميع«. يعد الطلب عىل البيانات اإلحصائية عالية الجودة أمًرا ملًحا بشكل 
ي ال تسـمح فيهـا النظـم اإلحصائيـة الحاليـة باإلنتـاج المنتظـم إلحصـاءات سـوق  ي البلـدان الـ�ت

خـاص �ف
ي الوقت المناسب.

العمل الموثوقة وذات الصلة �ف

ي تسارعت بسبب جائحة كوفيد 19، إىل  ي عالم العمل، ال�ت
ات ال�يعة �ف عالوة عىل ذلك، أدت التغي�ي

ات جديـدة وأفضـل لقيـاس حقائـق  زيـادة الضغـط عـىل األنظمـة اإلحصائيـة الحاليـة البتـكار وإنتـاج مـؤ�ش
ي وضعهـا المؤتمـر الـدوىلي التاسـع عـ�ش  ة. تعتـ�ب المعايـ�ي اإلحصائيـة المبتكـرة الـ�ت سـوق العمـل المتغـ�ي
ي غاية االهمية لتحقيق اهداف التنمية المسـتدامة 

إلحصاءات العمل فيما يتعلق بإحصاءات العمل �ف
ي المراقبـة الفعالـة ألسـواق العمـل خـالل 

ي تحقيـق العمـل الالئـق للجميـع. لقـد ثبـت بالفعـل أهميتهـا �ف
�ف

ي جميـع أنحـاء العالـم.
ي العديـد مـن البلـدان �ف

األوقـات العاديـة وخـالل أوقـات األزمـات �ف

ي االعتبار، تفخر إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية، المركز 
ة �ف مع أخذ هذه التطورات األخ�ي

المكتـب اإلقليـ�ي لمنظمـة  بالتعـاون مـع   ،)ITCILO( الدوليـة العمـل  التابـع لمنظمـة  للتدريـب  الـدوىلي 
ي 

ف �ف العمـل للمشـارك�ي العربيـة، بتنظيـم األكاديميـة المصغـرة إلحصـاءات سـوق  للـدول  العمـل الدوليـة 
ي التحديـات 

نـت وتوفـر فرصـة رائعـة للتعلـم والتفكـ�ي �ف المنطقـة العربيـة. سـتقام األكاديميـة عـ�ب اإلن�ت
ي والتعـرف عـىل أحـدث المعايـ�ي اإلحصائيـة  ي العالـم العـر�ب

ي تواجـه النظـم اإلحصائيـة �ف الـ�ت المسـتمرة 
ي البـالد العربيـة.

وريـة لتعزيـز العمـل الالئـق �ف ي تعتـ�ب �ف الدوليـة الـ�ت

اهداف األكادميية 
ف سـوق العمـل ومحلـىلي سـوق العمـل وصانـ�ي  الهـدف الرئيـ�ي لألكاديميـة هـو بنـاء قـدرات إحصائيـ�ي
الجديـد  ي 

اإلحصـا�ئ الرصـد  نظـام  يخـص  فيمـا  العربيـة  المنطقـة  ي 
�ف ف  االجتماعيـ�ي كاء  والـ�ش السياسـات 

ألهـداف التنميـة المسـتدامة. تـم تصميـم األكاديميـة لتعزيـز القـدرات المؤسسـية لتحديـد وجمـع ونـ�ش 
كز األكاديمية  ات األخرى المتعلقة بالعمل الالئق. عالوة عىل ذلك، س�ت معلومات سوق العمل والمؤ�ش
ة  ف عىل أحدث القرارات اإلحصائية الدولية والتوصيات المتعلقة بإحصاءات سوق العمل باعتبارها رك�ي
مهمـة لقيـاس التقـدم المحـرز نحـو أجنـدة 2030، وال سـيما الهـدف الثامـن بشـأن تعزيـز النمـو الشـامل 
والمسـتدام والعمـل الالئـق للجميـع. عـالوة عـىل ذلـك، ستسـلط األكاديميـة الضـوء عـىل أهميـة تحديـث 
ي 

ي المنطقـة العربيـة بالتحديـد لتطويـر إحصـاءات سـوق العمـل �ف
أنظمـة جمـع بيانـات سـوق العمـل �ف

ي بمـا يتمـا�ش مـع المعايـ�ي اإلحصائيـة الدوليـة وأفضـل الممارسـات العالميـة. العالـم العـر�ب

وبشكل أك�ث تحديًدا، تهدف األكاديمية إىل:
ة الصـادرة 	  ي ذلـك القـرارات األخـ�ي

فهـم أفضـل للمعايـ�ي اإلحصائيـة الدوليـة الرئيسـية وتفعيلهـا، بمـا �ف
اء إحصـاءات العمـل بشـأن أنـواع العمـل والعمالـة والبطالـة،  عـن المؤتمـر الـدوىلي التاسـع عـ�ش لخـ�ب

باإلضافـة إىل المفاهيـم األخـرى الخاصـة بالعمـل والتوظيـف.
ات العالمية ألهداف التنمية المستدامة.	  ي إطار المؤ�ش

توسيع المعرفة حول قياس العمل الالئق �ف
إبراز أهمية تحديث أنظمة جمع بيانات سوق العمل لجعلها أك�ث مرونة وفعالية.	 
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الفئة املستهدفة
تشمل الفئة المستهدفة لألكاديمية:

إحصائيـو العمـل مـن المكاتـب اإلحصائيـة الوطنيـة. وزارات العمـل والمؤسسـات ذات الصلـة )مثـل 	 
ي 

ات(؛ الـوزارات أو المؤسسـات الحكوميـة األخـرى المسـؤولة عـن الرصـد اإلحصـا�ئ مراصـد المختـ�ب
ف لمنظمـة العمـل الدوليـة؛ كاء االجتماعيـ�ي ألهـداف التنميـة المسـتدامة، والـ�ش

محللو سياسات التوظيف والتنمية من مكاتب اإلحصاء الوطنية، والمؤسسات البحثية واألكاديمية، 	 
والمنظمات الدولية، والمنظمات المانحة؛

الموظفـون المسـؤولون عـن إدارة إنتـاج ونـ�ش إحصـاءات سـوق العمـل، وال سـيما التقاريـر الوطنيـة 	 
الخاصـة بأهـداف التنميـة المسـتدامة؛

ي 	 
الموظفـون المسـؤولون عـن تحليـل إحصـاءات سـوق العمـل وإصـدار تقاريـر تحليليـة للمسـاعدة �ف

صنـع السياسـات القائمـة عـىل األدلـة؛

منهجية التدريب
: تم تصميم الدورة عىل النحو التاىلي

اء من منظمة العمل الدولية	  ة يلقيها خ�ب ات مبا�ش محا�ف
ونية لألكاديمية	  ي عىل المنصة االلك�ت محتوي تدري�ب
ي تتناولهـا الـدورة عـ�ب منـدي الحـوار 	  ف حـول مختلـف الموضوعـات الـ�ت تبـادل المعرفـة مـع المشـارك�ي

ونيـة عـىل المنصـة االلك�ت
نت	  مناقشات وتمارين ع�ب اإلن�ت

تواريخ
.2022 ) ي

ين الثا�ف ين األول( إىل 4 نوفم�ب )ت�ش ِ
ْ ة من 10 أكتوبر )ِتـ�ش ي الف�ت

ستقام الدورة �ف

لغة
ستقام الدورة باللغة العدبية.

التكلفة والتمويل
الدورة مدفوعة األجر. التكلفة اإلجمالية هي 1،170 يورو.
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كيفية التقدمي
نت المتاح من خالل هذا الرابط:  للتسجيل، ير�ب ملء وتقديم نموذج التسجيل ع�ب اإلن�ت

 https://oarf2.itcilo.org/DST/A9714886/en

ف عىل تقديم: يعتمد اختيار المتقدم�ي
نت مكتملة	  استمارة تسجيل ع�ب اإلن�ت
خطاب رعاية رس�ي صادر عن منظمتهم )أو منظمة مانحة(،	 

ي 
يـر�ب ماحظـة أنصـا بحاجـة إىل الحصـول عـى المسـتصدات المذكـورة أعـاه مـن أجـل تسـجيلكم �ن

الـدورة!

للتإديــم: آخــر موعــد 

ي لتإديم الحلبات هو 03 اكتوبر 2022.
الموعد الصها�ئ

https://oarf2.itcilo.org/DST/A9714886/en


للمزيد من املعلومات
يــر�ب االتصــال

ي )lmstats@itcilo.org(؛
و�ف يد االلك�ت تيبات اإلدارية ع�ب ال�ب  يمكن تنسيق ال�ت

، ير�ب االتصال بمدير األكاديمية من مركز التدريب الدوىلي السيد مصط�ف محمد  ي للتنسيق الف�ف
.)m.mohamed@itcilo.org( ي

و�ف يد االلك�ت ع�ب ال�ب

المركز الدوىلي للتدريب التابع لمصظمة العمل الدولية
Viale Maestri del Lavoro, 10

Turin – Italy 10127
www.itcilo.org A9714886 :رمز الدورة

حقوق الطبع محفوظة للمركز الدوىلي للتدريب لمنظمة العمل الدولية، 2022. كل الحقوق محفوظة.  
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