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 حىي ِشسوع اٌشثىح  األوًٌ اٌردزيثيحاٌدوزج 

 اٌؼستيح ٌّؼٍىِاخ أسىاق اٌؼًّ 

 ( 0212ٔىفّثس / ذشسيٓ اٌثأً  02 - 18) اٌغسدلح 

 : ذمديُ

مُاظٍح مشكلح ذفشّ الثطالةح ىةّ الة َ     ل اٌؼًّ اٌؼستيحعاز ِساػً ِٕظّح إفً 

 العرتٕح َظٍُدٌا ىّ الىٍُض تالرشغٕل .

ً ِشسوع اٌشثىح اٌؼستيح ظاء  كأؼة  المشةرَتاخ العةادج     ٌّؼٍىِاخ أسىاق اٌؼّل

لرىظٕم َذُىٕر الثٕاوةاخ َالمعلُمةاخ المةمةح لة تم المإ اةاخ الماةنُلً تةه   ةُا          

 ةٍا  ىةّ ؼةل مشةكلح     إلمعلُماذٕةح مركاملةح ذٍة ل ئلةّ ا     ًالعمل مه خم  ئوشةاء بةثك  

تغٕةح  الثطالح َالعمةل تلةّ ذطةُٔر  ٕا ةاخ الرشةغٕل َاإل ةرى ا  ىةّ الةُيه العرتةٓ          

 ؼرٕاظاخ   ُا  العمل .إلمصل للٕ  العاملح العرتٕح َىقًا ألالُصُ  للرشغٕل ا

 ن ذةةىعػ ىةةّ اىةةر المشةةرَم المركامةةل لةة تم الرشةةغٕل     إٌّظّللحَقةة  ا ةةرطاتد  

اٌمّلح  َالؽ  مه الثطالةح الة ِ ٔعرثةر مشةرَم الشةثكح  ؼة  مشةرَتاذً األ ا ةٕح ئلةّ          

(  9002 )  خ ت َلةح الكُٔةد مطلةر تةا     الرّ تق جرّاػيحإللرصاديح واٌرّٕىيح وااإل

تلةةّ  ٌمٕةةح الركامةةل " ئتةةمن الكُٔةةد ال ةةادا تةةه القمةةح " قرذةةً َ كةة خ ىةةّ  ؼٕةةس 

 االقر ادِ َاإلظرماتّ العرتٓ .

اىةةر قةة ااخ العى ةةر  "َىةّ الثىةة  الىةةاح تالؽةة  مةةه الثطالةةح ن  كةة  الثٕةةان تلةةّ  

 َاتطةً تاؼرٕاظةاخ الرىمٕةح   ترثااي الصرَج األ ا ٕح َاىر ماةرُِ الرعلةٕم ن   االثشرِ ت

َدتةةةم تةةةرامط الرإٌٔةةةل َالرةةة أة َالرشةةةغٕل للعمالةةةح تمةةةا ٔ ؽةةة  مةةةه الثطالةةةح ىةةةّ           

 َ وراظٕةةح القةةُِ العاملةةح العرتٕةةح لرفةةّ تمرطلثةةاخ  ئاإلقر ةةادٔاخ العرتٕةةح َاىةةر كفةةاءج 

 قر ادٔح المىرلفح " .إل  ُا  العمل َذُىٕر المزٔ  مه ىرح العمل ىّ القطاتاخ ا

تعمٍُأةةح م ةةر العرتٕةةح   لرصللاديح واإلجرّاػيللحإلح اٌرّٕىيللح ااٌمّللَقةة   كةة خ 

اذقةةاء تمعٕشةةح المةةُايه العرتةةٓ َماةةرقثلً   تلةةّ  ٌمٕةةح اإل 9022شةةر  الشةةٕم تةةا   ت

َالعمل تلّ ذمكٕه المر ج مه  داء دَا ىعا  َ  ا ّ ىّ المعرمعاخ العرتٕةح َالؽة    

الشثاب العرتٓ لرمكٕةىٍم مةه   مه الفقر َمكاىؽح الثطالح َاإللرزا  تاذاؼح الفرح  ما  

 المشااكح الفاتلح ىّ المعرمر َذُىٕر ىرح العمل لٍم .
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لرصلللاديح  اإلاٌمّلللح اٌرّٕىيلللح  " ال ةةةادا تةةةه    إػلللاْ اٌسيلللا  ترمةةة  "  كمةةةا ئ

ذُصةةةٕاخ (  9022 ) الرةةةّ تقةةة خ تالمملكةةةح العرتٕةةةح الاةةةعُدٔح تةةةا    جرّاػيلللحإلوا

ح للرؽةر  العرتةٓ المطلةُب ىةّ     الرىمُٔةح لللفٕة   ذىفٕة  األٌة ال   المإذمر العرتٓ ؼةُ  

العالمٕةح ألٌة ال الرىمٕةح     ًذااٌم ىّ َضر الرؤٔة  ًترتًٕ لثلُاج اؤٔ(  9022) تا  

خاصةةح  ذلةةج العٍةةُد الرامٕةةح لرعزٔةةز   َ(  9022 ) لمةةا تعةة  تةةا   الع ٔةة ج الماةةر امح

َذعزٔةةز الرىمٕةةح  َت ةةُاج ماةةر امح ومةةام مراةةأَح اىإٌةةح الفةةرد َالمعمُتةةح تثةةر  

         مء المزٔةةة  مةةةه اإلٌرمةةةا  تالقصةةةأا الىاصةةةح تثطالةةةح  الشةةةثاب َىنةةةح       الشةةةاملح َئٔةةة 

 ذَِ الؽاظاخ الىاصح َخلق ىرح العمل المئق كأٌ ال مؽُأح ترتٕح .

ً ٌٍرّٕيللح ـي اٌثأللـدي اٌؼستللـإٌّرللال ةةادا تةةه   أوللد إػللاْ اٌسيللا  هللرا ولللد 

تالمملكةح العرتٕةح   الة ِ تقة      جرّاػيلح وذّٕيلح ِسلرداِح "   إٔحى حّايح   " واٌرشغيً

   ةعُد  تث  اهلل ته تثة  العزٔةز     / الملج  -ذؽد اتأح خاد  الؽرمٕه الشرٔفٕه الاعُدٔح

َالةة ِ تق ذةةً مىظمةةح العمةةل العرتٕةةح تالرعةةاَن مةةر َةااج العمةةل تالمملكةةح تالرعةةاَن      

               َالرىاةةةةةٕق مةةةةةر الثىةةةةةج الةةةةة َلّ تُابةةةةةىطه ىةةةةةّ الرٔةةةةةاض ى ةةةةة ّ الفر    ةةةةة رج مةةةةةه  

   الصغراخ ىّ المعلُمةاخ مةه    ػًٍ ضسوزجن  9022ىثرأ   ر / ب    ثام  92 -92

ٌرمةا   إلوشاء الشثكح العرتٕح لمعلُماخ   ةُا  العمةل العرتٕةح َا   ئخم  دتم ئ ركما  

الٍٕةا ىةّ ئذىةاذ القةراااخ المىا ةثح َىةرػ الؽةُاا للرعةرل          لإل رىادترثاد  المعلُماخ 

ااء الشةةثاب َاألدَاا الرةةّ ٔر ثةةُن القٕةةا  تٍةةا لى مةةح معرمعةةاذٍم     تلةةّ ئذعاٌةةاخ َ

 ؼ از ىرح العمل" .إلَك لج الرعرل تلّ العٍُد َالمثادااخ 

َاإلظرماتٕةةةةح  قر ةةةةادٔح إلَىةةةّ  ةةةةثٕل ذؽقٕةةةةق ذلةةةج َذىفٕةةةة ًا لقةةةةراااخ القمةةةم ا   

تةة ج المىظمةةح  ئذىةة خ ن إٌّظّللحَاإلتموةةاخ ال ةةاداج تةةه المىرةة ٔاخ الرةةّ تقةة ذٍا  

  ا ٕح لرعزٔز المعلُماخألخ ىعالً وؽُ تىاء المقُماخ اخطُا

 -ِٕها ػًٍ سثيً اٌّثاي ال اٌحصس :

ٓ   ئصةة اا   بةةرمل تلةةّ  ئالةة ِ  ( 0228 ) اٌرصللٕيا اٌؼستللي اٌّؼيللازي ٌٍّهلل

ِلللغ اٌىواٌلللح ( مٍىةةةح تالرعةةةاَن 2000ذؽ ٔةةة  َذُصةةةٕ  ماةةةمّ ألكصةةةر مةةةه )

 رى امً  ةٕإدِ لرُؼٕة  ماةمٕاخ    ئؼٕس  ن  (GIZاألٌّأيح ٌٍرؼاوْ اٌدوًٌ )

ٔعاتٕةح  ئالُظائ  َالمٍةه ىةّ الةُيه العرتةٓ تاالضةاىح ئلةّ ئؼة از ذةأشٕراخ         

 .تلّ ؼركح الٕ  العاملح العرتٕح 
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 ةةعد لثىةةاء وظةةا  ترتةةٓ مُؼةة  لمعلُمةةاخ   ةةُا  العمةةل ٔكةةُن قةةاداًا تلةةّ     

مُاظٍةةةح الرؽةةة ٔاخ الرةةةّ ذع ةةة  تأَضةةةام العمةةةل َالعمةةةا  َكةةة لج  ةةةعٍٕا  

طةةُا ئ ةةرى اماخ ذكىُلُظٕةةا اإلذ ةةاالخ َوظةةم معلُمةةاخ   ةةُا      لمُاكثةةح ذ

 العمل .

المعلُمةةاخ ال َلٕةةح        تلةةّ بةةثكح  اإللكررَوةةّ  قامةةد ترطةةُٔر مُقةةر المىظمةةح     

ن ٌة ا َ ذعمةل   ؼ اءاخ العمةل  داا اخ ئتاإلضاىح الّ ذصمىً ( االوررود ) 

عرتٕةةةح تلةةةّ ذؽ ٔصةةةً تا ةةةرمراا تاترثةةةااي الىةةةُاج األَلةةةّ للشةةةثكح ال  المىظمةةةح 

 لمعلُماخ   ُا  العمل .

(  9022 ) ئصةةة اا الرقرٔةةةر العرتةةةٓ األَ  ؼةةةُ  معلُمةةةاخ   ةةةُا  العمةةةل    

ئ ةةرىادًا ئلةةّ الكرةةاب الةة َاِ إلؼ ةةاءاخ العمةةل الةة ِ ذ ةة اي المىظمةةح كةةل    

تامٕه . ؼٕةس ٔرصةمه ٌة ا الرقرٔةر ذؽلةٕمخ َمقااوةاخ ذاةعّ لرقة ٔم تعة           

 لعمل العرتٕح .الرفإراخ لإلخرمالخ  الؽاصلح ىّ   ُا  ا

وشأخ المىظمةح الثُاتةح االلكررَوٕةح للشةثكح العرتٕةح لمعلُمةاخ   ةُا  العمةل           

الرةّ ذرةُةم تلةّ    َصةمه الٍٕكةل العةا  للمىظُمةح المعلُماذٕةح للشةثكح       رالرّ ذ

 -:  خماح اَاتط   ا ٕح ٌَّ

 حصاءاخ اٌؼًّإ (1

 اخـد اٌثيأـلىاػ (0

 جرّاػًإلاٌحىاز ا (3

 اٌردزية ػٓ تؼد (2

 اٌرىظيا ػٓ تؼد (5

ٔصةةًا تا ةةركما   تمةةا  ذعٍٕةةزاخ المركةةز الرئٕاةةّ للشةةثكح العرتٕةةح        قامةةد  

( ظٍزج َمعة اخ خاصةح تالشةثكح    /  تىًٕ ذؽرٕح ) لمعلُماخ   ُا  العمل مه 

           ٌَةةةةةّ المرؼلةةةةةح األَلةةةةةّ الرةةةةةّ ذمةةةةةد تماةةةةةاٌمح ىعالةةةةةح َئٔعاتٕةةةةةح مةةةةةه       

             صللللاحة اٌســللللـّى اٌّــللللـٍىً / األِيللللس عللللاي تللللٓ ػثللللد اٌؼصيللللص  ي سللللؼىد

( 21اٌللدوزج )َقةة  بةةٍ خ  ) أجفٕللد (ائةةٕب تروةةامط الىلةةٕط العرتةةٓ للرىمٕةةح   

ٌّللمذّس اٌؼّللً اٌؼستللي اٌرللً ػمللدخ تسػايللح ف/اِللح اٌللس ي  / ػثللد اٌفرللا        

ئيةةم  مشةةرَم الشةةثكح العرتٕةةح    اٌسيسللً ز للي  جّهىزيللح ِصللس اٌؼستيللح  

 لمعلُماخ   ُا  العمل .
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ورةاض الصمشةح   اإلتقة  دَااخ ذ أثٕةح مررالٕةح أليةرال      إٌّظّحَتىاء تلًٕ ئاذأخ 

للرعرل تلّ المىظُمح  المعلُماذٕح للشثكح َالر أة تلّ ير  َ  الٕة ذزَٔ  

الشثكح تالثٕاوةاخ َالمعلُمةاخ ن َئ ةرىراض الرقةاأر ال ةاداج تىٍةا ن َذلةج مةه         

 رةاض اإلوخم  الرعاَن مةر مىرعةّ َماةرى مّ الثٕاوةاخ اإلؼ ةائٕح لة ِ  يةرال        

 َاألظٍزج اإلؼ ائٕح المركزٔح .

لعقةة  دَاج ذ أثٕةةح لماةةنُلّ المعلُمةةاخ َالثٕاوةةاخ لةة ِ      ّٕظّللحاٌلةة ا ذرعةةً  

َةاااخ العمل العرتٕح َك لج  لمانُلّ ئؼ اءاخ العمةل تةاالظٍزج اإلؼ ةائٕح    

            العرتٕةةةةةةةح مةةةةةةةه خةةةةةةةم  ذاةةةةةةةمٕح َذؽ ٔةةةةةةة  وقةةةةةةةام اإلاذك   ةةةةةةة اة الُيى ةةةةةةة ٕح     

National Focal Points (NFP)  .       للعمةةل تلةةّ ئٔعةةاد وةةُم مةةه الرىاةةٕق

َتٕه مىظمح العمةل العرتٕةح مةه ظٍةح  خةرِ تمةا       ن َالرعاَن ىٕما تٕىٍما مه ظٍح 

 وإاب المعلُماخ َذ ىقٍا .ُؼٕ  م  ا المعلُمح  َٔاات  تلّ ئٔاات  تلّ ذ

 

 -:أهداف اٌدوزج  /واًل أ

العرتٕةةح لمعلُمةةاخ   ةةُا  ذىةةاذ الىطةةُاخ الرىفٕ ٔةةح لرفعٕةةل مشةةرَم الشةةثكح  ئ (2

 العمل .

تىةاء وظةا  ترتةٓ مُؼة  لمعلُمةاخ   ةُا  العمةل ٔكةُن قةاداًا تلةّ مُاظٍةةح            (9

 الرؽ ٔاخ الرّ ذع   تأَضام العمل َالعما .

تة اد  ئ( تال َ  العرتٕح ذرةُلّ القٕةا  تعملٕةح    NFPذؽ ٔ  وقام ئاذكاة َيىٕح )  (2

 ةرفادج تمةا   إللمعلُمةاخ َا َذُىٕر الثٕاواخ الُيىٕةح تمةا ٔؽقةق ذغ ٔةح الشةثكح تا     

 ذرٕؽً الشثكح مه مُااد معرىٕح .

ذفعٕةةل الرعةةاَن تةةٕه مىرعةةّ َماةةرى مّ الثٕاوةةاخ االؼ ةةائٕح لةة ِ  يةةرال        (2

ؼ ةةائٕح ىةةّ الثلةة ان   إلظٍةةزج األورةةاض الصمشةةح َخاصةةح َةاااخ العمةةل َا   إلا

 العرتٕح .

اذثايةً  ئَ 9002ذالٕط الصُء تلّ  لٕح الر ىٕ  العرتةٓ المعٕةااِ للمٍةه     (2

 ترىظٕم   ُا  العمل العرتٕح .

لرزا  تالمعإٔر ال َلٕةح لإلؼ ةاءاخ تٍة ل ذُؼٕة  المفةإٌم َالم ةطلؽاخ       إلا (2

 المارى مح .
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 -ِحاوز اٌدوزج : /ثأيًا 

 

 . الرعرٔ  تمشرَم الشثكح العرتٕح لمعلُماخ   ُا  العمل (1

   ُا  العمل .الرعرل تلّ الثُاتح اإللٕكررَوٕح للشثكح العرتٕح لمعلُماخ  (0

 الر أة تلّ ير  َ لٕاخ ذزَٔ  الشثكح تالثٕاواخ َالمعلُماخ . (3

 الر أة تلّ ئص اا ذقاأر مه َاقر الثٕاواخ الم اظح تالشثكح . (2

 الر ىٕ  العرتٓ المعٕااْ للمٍه َئاذثايً ترىظٕم   ُا  العمل العرتٕح . (5

 مقررؼاخ المشااكٕٕه لرطُٔر الشثكح. (6

 -:زوح تاٌدوزج اٌجهاخ اٌّشا /ثاٌثًا 

مشةةةااكُن مةةةه َةاااخ العمةةةل العرتٕةةةح ) كةةةُادا اىٕعةةةح الماةةةرُِ معىٕةةةح      

سرّسازها وٕماط إزذىاش ِؼٕيح ترصويد إيفضً تالمعلُماخ َئؼ اءاخ العمل 

 ( اٌشثىح تاٌثيأاخ واٌّؼٍىِاخ اٌىعٕيح

 

مشةااكُن مةه األظٍةةزج اإلؼ ةائٕح العرتٕةح ) كةةُادا اىٕعةح الماةرُِ معىٕةةح        

ِؼٕيح تاٌرٕسيك واٌرؼلاوْ ِلغ ٔملاط اإلزذىلاش اٌىعٕيلح فلً       تاؼ اءاخ العمل 

 ( . هوشازاخ اٌؼًّ اٌؼستيح ٌرصويد اٌشثىح تاٌثيأاخ واٌّؼٍىِاخ اٌّغٍىت

 

 اسٍىب اٌؼًّ تاٌدوزج /زاتؼًا 

  َاا  تمل َمؽاضراخ مه الىثراء  

 ذقإم المشااكٕه لمعمُتاخ تمل 

   ترض ذعااب قطرٔح 
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 ِىاْ وذازيخ أؼماد اٌدوزج : /خاِسًا 

 م ٔىح الغردقح – ذعق  الُابح تعمٍُأح م ر العرتٕح

 (9022)وُىمثر 90 - 22خم  الفررج مه 

 (خ اَة أزَاخ ادٔز) ىى   

 

 -:اٌرغغيح اٌّاٌيح  /سادسًا 

 ذرؽمل المىظمح وفقاخ ئقامح

 ِشازن واحد ِٓ وشازاخ اٌؼًّ اٌؼستيح 

 ِشازن واحد ِٓ االجهصج االحصا يح 

َالمشااكاخ الرّ ذزٔ  ته مشاا  َاؼة  لل َلةح    زتغ ٌياٌي فمظأتالفى   لم ج 

 تلمةًا تةأن اإل ةةرقثا   ةُل ٔكةُن تم ٔىةةح    اةرفٕ  مةه الى ةم الممىةةُغ للمىظمةح      ٕ

 . وفك ِىاػيد اٌىصىيالغردقح 

 -: اٌجهح اٌّؼٕيح تاٌرٕفير /ساتؼاً 

 إدازج االػاَ واٌرىثيك واٌّؼٍىِاخ -ِٕظّح اٌؼًّ اٌؼستيح 

 

 -:ذأشيساخ اٌدخىي  /ثإًِا 

صة اا ذأبةٕراخ دخةُ  لعمٍُأةح     إلٔمكه للاادج المشااكٕه ال ٔه ىّ ؼاظةح  

ٍُأةح م ةر العرتٕةح ىةّ تلة اوٍم       خم   ةفاااخ ظم م ر العرتٕح ئص ااٌا مه 

 مُاىاذىا ن ٔرم مىظمح العمل العرتٕح ذق ٔم الماات ج ىّ ٌ ا الشأن تلّ لَٔمكه 

 ت ُاج َاضؽح مه ظُاةاخ الافر . 

   ُتىلد واف ذٌه إٌشاط لثً أؼماد مُت  الُص . 
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 -: اٌّساساخ /ذاسؼًا  

 
 ِٕظّح اٌؼًّ اٌؼستيح :

 
 : ْاٌؼٕىا 

 ( القاٌرج222ح . ب ) /العٕزج  _ ال قّ _مٕ ان المااؼح  7

 ظمٍُأح م ر العرتٕح   _( 22222الرمز الثرٔ ْ ) 

 
 :  ٌاذ 

22  /92  /22229722-00909 
 
 : ىاكب 

27222209-00909 
 : ٓالثرٔ  االلكررَو 

 alo@alolabor.orgمىظمح العمل العرتٕح 
 

 -: ِؼٍىِاخ اٌرىاصًػاشسا / 

 
 تاٌسيدج / أيّاْ أحّد ػثد اٌّمصىد   

 ازج االػاَ واٌرىثيك واٌّؼٍىِاخدإِديسج 

 iman@alolabor.org / رَوّترٔ  ئلكر -

 009-02992227099 /    ظُا  ٌاذ  -

  ًتاٌسيد / أحّد شىل  
 ز ي  لسُ اٌرىثيك واٌّؼٍىِاخ   

  shawky@alolabor.org / اإللكررَوّالثرٔ   -
 009-01005205055 /       ٌاذ  ظُا  -
 009-01005205055 /  ىأثر / َاذب  ب -

 

 

 ايّاْ

 ط/ هشاَ
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