
 
 

( يعقدان ورشة عمل حول استكشاف استخدام البيانات  BD4Mالمنظمة الدولية للهجرة وتحالف البيانات الضخمة للهجرة ) 

ي مجال  المبتكرة 
 
 هجرة العمالة   اتسياسف

اير  21  –القاهرة  ي مرص ، بالتعاون مع تحالف IOMتنظم المنظمة الدولية للهجرة ) : 2023فبر
 
(،  BD4Mالبيانات الضخمة للهجرة )( ف

ي القاهرة حول استكشاف االستخدام المحتمل للبيانات المبتكرة  
 
ي ليوم واحد ف

ورشة عمل لبناء القدرات لمدة يومي   واستوديو تقن 

ي مرص و 
 
 مصادر البيانات التقليدية.  تكاملها معواألساليب واألدوات لتوجيه سياسة هجرة العمالة ف

ة من  ستشهد ورش العمل ا و  ي الفتر
 
ي تقام ف

ي  22إىل  21لنر
 
اير واالستوديو ف اير مشاركة ممثلي   عن السلطات المرصية وتنظم   23فتر فتر

 (. CAPMASبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )

ي مرص أن "مع التقدم الرسي    ع و 
 
ي مصادر البيانات واألدوات  قال السيد كارلوس أوليفر كروز ، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ف

 
ف

ي مجال أبحاث هجرة العمالة."  
 واألساليب الجديدة ، هناك فرصة غت  مسبوقة لمعالجة بعض الفجوات المعرفية ف 

( التابع للمنظمة الدولية للهجرة قائلة: "تنطوي  GMDACو من جانبها رصحت مارينا مانكي ، رئيس مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي ) 

ة لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص عىل سد الفجوات المعرفية  األسالي ب المبتكرة لجمع البيانات وتحليلها عىل إمكانات كبت 

ي مرص    بشكل أفضل لمطابقة مهارات العمال المهاجرين مع احتياجات أصحاب العمل 
ي والمحىلي ف  وإجراء تحليل لسوق العمل األجننر

ي هذا الحدث, و الجمع بي   أصحاب المصلحة ه  BD4Mوخارجها" كما أكدت أن الغرض من 
لرفع هذه الموضوعات   ,كما هو الحال ف 

 وتحويل التوصيات إىل ممارسات ملموسة.    اآلنية

ي التقنيات وظهور مصادر وأدوات   ما زال
ة عىل مستوى العالم. ولكن مع التقدم الرسي    ع ف  موضوع هجرة العمالة يطرح ثغرات بحثية كبت 

ي هذا الموضوع. إن مجرد امتالك وتحديد  
وأساليب بيانات جديدة ، هناك فرصة غت  مسبوقة لمعالجة بعض هذه الفجوات المعرفية ف 

وري أن  التقنيات ومصادر البيانات ال . من الرص 
ً
جديدة غت  كاٍف للعثور عىل إجابات لألسئلة الملحة ولتوجيه سياسة سوق العمل حتما

، الذين يوجهون ويشكلون سياسات هجرة العمالة ، بالمهارات الالزمة للتعامل مع هذه البيانات.   يتم تزويد أصحاب المصلحة المعنيي  

ة من خال  .  بياناتللتعامل مع هذة ال ةل تزويد السلطات المرصية بالمهارات الالزم ستناقش ورشة العمل هذه المشكلة مباشر

ي  بهدف ربط أصحاب المشكالت وحامىلي البيانات وعلماء البيانات بنماذج أولية للحلول من أجل  
كما سيلحق ورشة العمل استوديو فن 

كات  سيهدف المشاركون إىل استكشاف شامل إلمكانيات وآفاق آليات  و استخدام أفضل للبيانات الموجودة.  مشاركة البيانات بي   الرسر

 والحكومات. 

ي شمال إفريقيا" )
نامج "نحو نهج شامل إلدارة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة ف  (  THAMMيقام كال الحدثي   ضمن اإلطار األوسع لتر

ي أوروبا وخارجها  الذي يهدف إىل تسهيل تنقل األشخاص ألغراض التوظيف بي   دول شمال إفريقيا مثل مرص ودول المقصد الرئيسي
ة ف 

ي سوق  من  3و عىل وجه أخص الهدف المحدد رقم 
خالل استهداف تعزيز قدرة أصحاب المصلحة المعنيي   عىل تحديد الفجوات ف 

ي  ي واالستجابة لها باستخدام البيانات الديموغرافية وبيانات سوق العمل بتمويل من االتحاد األوروبر
 .  العمل الوطن 

ي عام  BDMتأسس 
كة بي   مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي )  2018ف  ( التابع للمنظمة الدولية للهجرة ،  GMDAC، وهو مبادرة مشتر

ك التابع للمفوضية األوروبية ) ي جامعة نيويورك )JRCومركز األبحاث المشتر
   (The GovLab( ، ومختتر الحوكمة ف 

-- 
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