محضر اإلتجماع الاشمرك للجنمي المشييد – المناية الاسمدامة مع TVET II
اإلثنين  71سبمابر 8172

عقدت جلنيت التشييد والتنمية املستدامة باجلمعية إجتماعاً يف متام الساعة العاشرة صباحاً يوم اإلثنني
املوافق  71سبتمرب , 8172برئاسة املهندس  /فتح اهلل فوزي – نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة
التشييد ,والدكتورة  /نيفني عبد اخلالق – رئيس جلنة التنمية املستدامة باجلمعية ,وحضور السيدة أمرية
داوود  -نائب مدير اإلنتقال إىل سوق العمل بربنامج , TVET IIكما حضر اللقاء املهندس  /حسن عبد
العزيز – رئيس اإلحتاد املصري ملقاولي التشييد والبناء وعدد من السادة أعضاء اجلمعية من ممثلي جمتمع
االعمال املصري املعنيني بقطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري ,وذلك مبقر اجلمعية باجليزة بغرض
إستعراض ومناقشة:

" رفع كفعءة الععملين بقطع المشييد والبنعء من خالل مشرو تطوير المعليم الفني
والمدريب  TVET IIالااول من اإلتحعد األوروبي "

وقد بدأ اللقعء بكلاة الاهندس  /فمح الله فوزي – نعئب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المشييد بعلجاعية
,مرحباً بالسادة احلضور ومؤكداً على أهمية دور القطاع اخلاص بالتعاون مع اجهزة الدولة املختلفة فى تغيري الثقافة

اجملتمعية وحتسني نظرة الشباب وتعريفهم بأهمية وقيمة العمل وتشجيعهم على التدريب من خالل اعطاء أولوية
لتوظيف الشباب من احلاصلني على التدريب والتأهيل املطلوب ورخص مزاولة املهنة من اجلهات املعتمدة.
كما أكد سيادته على أن القطاع اخلاص عليه دور كبري لتنظيم عملية توظيف وانتقاء العناصر املؤهلة للعمل الفين
بقطاع التشييد واملقاوالت وخمتلف القطاعات االنتاجية وإلزامهم باحلصول على رخص مزاولة املهنة وربط كفاءة
العمل واجلودة واالنتاج باالجور.
ثم قعم الاهندس  /حسن عبد العزيز – رئيس اإلتحعد الاصري لاقعولي المشييد والبنعء بإلقاء كلمته مؤكداً على
أهمية تبين أجهزة الدولة املختلفة خلطة قومية لتشجيع الشباب للعمل بالقطاعات الفنية املختلفة وحتسني نظرة
اجملتمع املصري جتاه الشهادات الفنية من خالل منح رخص مزاولة املهنة مع حتديد مهلة زمنية( ثالثة سنوات على
سبيل املثال) ملنح الرخص بعد االنتهاء من التعليم الفين واحلصول على برامج التدريب والتأهيل اليت تؤهل
لإللتحاق بسوق العمل.
كما أشار سيادته إىل أن عدد العمالة املدربة واملؤهلة فى قطاع البناء واملقاوالت والتشييد فى اخنفاض مستمر
باالضافة إىل تدني مستوي جودة التدريب الفين الذي أصبح ال يرتقي حلاجة السوق ,وال يقتصر هذا األمر على قطاع
املقاوالت فقطوامنا اصبحت ظاهرة فى كافة القطاعات الصناعية وفى خمتلف اجملاالت اإلقتصادية األخرى أيضا ً
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حيث يتنج ذلك عن ضعف الثقافة اجملتمعية بأهمية التعليم الفين باالضافة إىل اجتاه الشباب إىل املهن غري الرمسية
مثل قيادة التوكتوك واملهن االكثر راحة واالقل جهداً وإلتزامات وذات عائد مادي سريع وأكرب.
كما أكد سيادته على أن مراكز التدريب التابعة لوزارة االسكان ال تستطيع مبفردها إجتذاب األعداد املطلوبة من
املتدربني للوفاء باملطلوب لسوق العمل يف هذا القطاع ,على الرغم من توافر سكن وسبل املعيشة للمتدربني  ،مقرتحاً
قيام وزارة االستثمار بتخصيص منحة لوزارة االسكان لشراء املعدات احلديثة واملتطورة فى قطاع املقاوالت والتشييد
والبناء الستخدامها فى عمليات التدريب مما يعد حافز جاذب للشباب على استخدام تقنيات جديدة تساهم فى زيادة
وإثقال مهارات املتدربني ,مع ضرورة إجياد اآلليات اليت تضمن منح العاملني بالقطاع معاش تأميين وتأمني صحي مما
يستقطب األعداد املطلوبة من امللتحقني للعمل به.
ثم قعمت الدكمورة  /نيفين عبد الخعلق رئيس لجنة المناية الاسمدامة بعلجاعية  ,بالرتحيب بالسادة احلضور
مؤكدة على رأي املهندس/حسن عبد العزيز بشأن عدم وجود منظومة تضمن التأمني على العاملني بالقطاعات الشاقة
واخلطرة مثل املقاوالت واعمال التشييد والبناء األمر الذي يعد من أهم األسباب الرئيسية لعزوف الشباب عن التدريب
والعمل فى تلك اجملاالت نظراً لالخطار التى يتعرض هلا العامل مقارنة باجملاالت األخري واملهن غري الرمسية.
كما أكدت سيادتها على أهمية البدء يف عمل محلة قومية لتغيري الثقافة اجملتمعية لدي الشباب حول العمل الفين من
خالل املسئولية اجملتمعية للشركات وذلك على غرار احلمالت القومية ضد االدمان والتحرش على أن يتم ذلك من
خالل التعاون مع مؤسسات الدولة املختلفة ،كما أشارت إىل أن غالبية احلاصلني على الشهادات العليا ال يفضلون
احلصول على الشهادات الفنية نتيجة لنظرة اجملتمع السلبية جتاه أغلب تلك املهن .
ثم إقرتحت أن يتم التعاون من اجل دعم االفالم السنيمائية التى تناقش قضايا العمالة الفنية وتؤكد أهميتها وقيمتها
ومنح جوائز لتلك االفالم فى مهرجانات السينما .
ثم ألقت السيدة أميرة داوود  -نعئب مدير االنمقعل إلى سوق العال –  TVET llكلمتها مؤكدة على أهمية فتح
احلوار البناء بني رجال األعمال والدولة وجهات التدريب املختلفة لنهوض بكفاءة العاملني بالتعليم الفين بكافة
قطاعاتاه  ،مع ضرورة قيام رجال األعمال املعنيني بقطاع التشييد والبناء واملطوريني العقاريني املهتمني برفع جودة
العمالة الفنية العاملة بالقطاع ,من خالل تقديم كافة الربامج التدريبية املصممة لذلك ,باإلضافة إىل ضرورة املشاركة
يف اجتماعات برنامج التعليم الفين لالتفاق على آليات تدريب احلاصلني على الشهادات الفنية والعاملني بالقطاع.
ثم قامت بإعطاء نبذة حول مشروع  TVETIIوالدور الذي يقوم به يف هذا الصدد مشرية إىل أن تدريب العمالة الفنية
باملصانع من ابرز الربامج التدريب القطاعية التى حققت نتائج اجيابية من خالل تدريب العاملني باملصانع خالل فرتة
عملهم على غرار برنامج مبارك كول لتدريب العمالة الفنية.

2

ثم أوضحت أن مشروع  TVETIIحصل على موافقة وزارة الرتبية والتعليم لتدريب طلبة التعليم الفين فى املصانع
واملزارع بالدول االجنبية وهو ما يعد اجناز كبري لتدريب العمالة الفنية  ،مؤكدة على ضرورة وأهمية عمل اتفاقيات مع
الشركات الكربى لتوظيف العمالة التى يتم تدريبها لتحفيز الشباب على االنضمام لربامج التدريب املهنى والفين.
كما أكدت أن الربنامج يقدم كافة وسائل الدعم املمكنة لصاحل الشركات واجلهات املهتمة بتدريب العمالة الفنية ,من
خالل استخراج املوافقات ورخصة مزاولة املهنة باالضافة إىل متابعة سري عمليات التدريب لتحقيق اكرب استفادة ممكنة
من الربامج التدريبية املختلفة ،وهنا أكدت على أهمية تبين االحتاد املصري ملقاولي التشييد والبناء وجود كيانات
لتدريب العاملني بالقطاع بالتعاون مع الربنامج املمول من االحتاد األوربى  TVET IIوعقد شراكات مع شركات التأمني
الكربى لتوفري مظلة تأمينية ضد املخاطر وخاصة للعمالة الفنية اليت تتضمن طبيعة عملها نسبة كبرية من املخاطر ,وذلك
لتشجيع الشباب للدخول يف هذه اجملاالت.
ثم تم فمح بعب الانعقشة للسعدة الحضور ,حيث تم تنعول أهم النقعط المعلية:


مت التأكيد على ضرورة دراسة إصدار رخص مزاولة املهن الفنية املعتمدة ألصحاب املهن الفنية بعد
إمتامهم لربامج التدريب املهين املعتمدة ,األمر الذي من شأنه تغيري ثقافة اجملتمع جتاه العمالة الفنية

بهدف تثقيفا وزيادة معدالت أدائها .


متت اإلشارة إىل أن حصول طلبة التعليم الفين على رخصة مزاولة مهنة فنية معتمدة ,سيكون حافز هلم
حيث أن هذا األمر من شأنه حصول العامل الفين على أجر أكرب ,مع إمكانية فتح اجملال أمامه للحصول
على عمل فين ذو عائد كبري بالدول األجنبية حلصولة على رخصة مزاولة املهنة مما يؤكد كفاءته
ومهاراته اليت متتاز جبودة عالية بعد إنتهاءه من الربامج التدريبية املصممة جملال عمله .



مت التأكيد على ضرورة وجود الوسائل التسويقية والرتوجيية الكافية للعمالة الفنية املدربة ,حبيث تستطيع
تلك العمالة الوصول لشركات القطاع اخلاص املعنية بالبناء والتشييد والتطوير العقاري واليت تعاني من
النقص يف العمالة الفنية املؤهلة واملدربة.



مت التأكيد على أن مصر متتلك كربى شركات التطوير العقاري املتميزة ,ولكن تدهور مستويات أداء
العمالة الفنية غري املؤهلة بها قد أثر على ميزاتها التنافسية بشكل كبري  ،وهنا مت التأكيد على ضرورة زرع
قيم ومباديء العمل عند العاملني من اإللتزام مبواعيد وقواعد العمل ,وأداء املهمات املطلوبة أثناء
العمل جبودة عالية وإنضباط شديد.



مت التأكيد على ضرورة توحيد املعايري للمهن الفنية بني كافة شركات القطاع اخلاص املعنية بقطاع
التشييد والبناء والتطوير العقاري ,وهنا مت التأكيد من قبل ممثلي برنامج  TVET IIأنه جاري العمل من
خالل الربنامج على وضع معايري حمددة للمهارات الفنية املختلفة.
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مت التأكيد على ضرورة تشكيل مظلة ممثلة من كافة اجلهات املعنية بالتدريب املهين للعمالة الفنية
العاملة بقطاع التشييد والبناء بغرض وضع اآلليات والربامج املطلوبة للتدريب املهين للعمالة الفنية ,وقد
مت إقرتاح أن يكون اإلحتاد املصري ملقاولي التشييد والبناء هو املسئول عن ذلك.



متت اإلشارة إىل العديد من التجارب الناجحة للشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري (منها شركة Beta
 )Egyptاليت تقدم التدريب الفين لطلبة كليات اهلندسة وقسم العمارة بكلية الفنون اجلميلة وذلك على
اجلانبني العملي والنظري كما يقوم الطلبة بتقديم تقرير يومي عن ما مت تعلمه وإجنازه ,حيث مت التأكيد
على ضرورة تعميم هذه التجربة الناجحة على كافة الشركات العاملة بالقطاع مع توجيهها للتعاون مع
برنامج  TVET IIللمساهمة معها يف إتباع الربامج التدريبة املتخصصة واليت أُعدت من قبل خرباء يف
هذا الشأن.
ثم تم اإلتفعق على مع يلي:

عقد سلسلة من اللقاءات خالل الفرتة القادمة باملشاركة والتعاون بني:
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جلنة التشييد باجلمعية



اإلحتاد املصري ملقاولي التشييد والبناء



ممثلي برنامج دعم إصالح التعليم الفين والتدريب املهين TVET II

بهدف إستعراض اخلطوات التنفيذية لتشكيل جهة موحدة بقيادة اإلحتاد املصري ملقاولي التشييد والبناء
متثل املظلة الرئيسية ملتابعة األداء لشركات القطاع اخلاص العاملة يف التشييد والبناء ,وذلك بالنسبة لربامج
التدريب املهين للعمالة الفنية اليت تقدمها تلك الشركات ,حبيث ميكن متابعتها وتقييم أدائها والوقوف ىل كفة
التحديات اتي تواجهها .
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أن يتم إعداد ورقة عمل توضح الدور املنوط لكافة اجلهات املعنية بالتعليم الفين على أن يتم
إرساهلا إىل (وزارة اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية ,وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفين)

ويف نهاية اللقاء قام املهندس  /فتح اهلل فوزي – نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد ,والدكتورة  /نيفني
عبد اخلالق – رئيس جلنة التنمية املستدامة باجلمعية ,بتقديم الشكر إىل كل من  :السيدة  /أمرية داوود  -نائب مدير
اإلنتقال إىل سوق العمل بربنامج , TVET IIو املهندس  /حسن عبد العزيز – رئيس اإلحتاد املصري ملقاولي التشييد
والبناء ,ومجيع السادة احلضور على حسن مشاركتهم الفعالة خالل اللقاء .
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