
 

 

 
 جلنة التنمية املستدامة إجتماع حمضر 

  AMIDEAST أميديستمؤسسة مع 

 2019 يناير 15املوافق  الثالثاء

 

، وقد اللجنة  رئيس – الدكتورة / نيفني عبد اخلالق: برئاسة إجتماعًاباجلمعية عقدت جلنة التنمية املستدامة 

 حضر اإلجتماع كٍل من :

 اجلمعية رئيس عن ممثاًل اإلدارة جملس عضو  - املنزالوي جمد/ املهندس 

 ةالقليوبي حمافظ  - مرزوق حلليما عبد عالء/  لدكتورا 

 افظ عن حم ممثل املنوفية مبحافظة الدولي التعاون مكتب مديرة –عال عبد العزيز /  السيدةو

 املنوفية

 أميديست سؤسسةمب الربامج تبادل مدير - سالمة سحر/  لسيدةا AMIDEAST 

 رئيس جلنة اإلسترياد واجلمارك باجلمعية –ملهندس/ خالد محزة ا 

عدد من ،كما حضر اللقاء  2019 يناير 15املوافق  الثالثاءظهر يوم بعد من  الواحدةوذلك يف متام الساعة  

يزة ,بهد  ,وذلك مبقر اجلمعية باجلورجال الصحافة واإلعالم السادة أعضاء جلنة التنمية املستدامة باجلمعية 

 التعر  على:

 

  ILOبرنامج مؤسسة أميديست بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  
 شاب من اجل التوظيف مبحافظتي القليوبية واملنوفية 500لتدريب 

مع إلقاء الضوء على أهم املهارات اليت يتطلبها سوق العمل املصري لوضعها بعني اإلعتبار 

 ILOمن قبل منظمة العمل الدولية 

ورئيس جلنة الصناعة والبحث عضو جملس اإلدارة   -املنزالوي  الدين جمداملهندس/   بدأ اللقاء بكلمة
بالرتحيب بالسادة املتحدثني وضيو  حيث قام ،  العلمي ،والذي حضر اللقاء ممثاًل عن رئيس اجلمعية

 ومصانع ركاتش من مشاركةللاخلاص  القطاعوإستعداد  جاهزيةوقد أشار  سيادته إىل اللقاء والسادة احلضور ، 

لقطاع اخلاص ملا يلقاه ا نتيجة، الشباب وتوظيف الفنية العمالة وتأهيل تدريب برامج فى اجلمعية اعضاء

شكل الفنية املسؤهلة واملدربة بال العمالة عدد فىكبري  عجز وجودوخاصة قطاع الصناعة والعمل الفين من 

 .املطلوب



ة وجذبها دولة لتدريب العمالة الفنيوقد أكد سيادته على ضرورة تكاتف كافة األطرا  واجلهات املعنية بال

للعمل الفين بقطاع الصناعة ،حيث أن هذا امللف له ُبعد إجتماعي وتقين وجيب أخذهما يف اإلعتبار عند 

عملية التدريب ،مسؤكدًا على ضرورة غرز أهمية العمل الفين أثناء التدريب ،وضمان القنوات املهنية اليت 

 لتوجه للمهن غري الرمسية بعد احلصول على فرصة التدريب.سيتوجه إليها املتدرب لضمان عدم ا

 
 بالرتحيب،  رئيس جلنة التنمية املستدامة باجلمعية –الدكتورة / نيفني عبد اخلالق  ثم قامت

 احلليم عبد عالء/  الدكتور،و AMIDEAST أميديست سؤسسةمب ربامجال تبادل مدير - سالمة سحر/السيدةب

ريفهم هلذا ،مسؤكدة أن تش عن حمافظ املنوفية مثلامل –عال عبد العزيز /  ة ،والسيدةالقليوبي حمافظ  - مرزوق

،وخاصة ملا ملوضوع اللقاء حمل املناقشة من أهمية وأولوية كبرية اللقاء اهلام سيسهم يف إثراء املناقشة 

 جملتمع األعمال املصري وجملتمع الشباب بشكل عام .

 

الذي سيقوما ولية الدو العمل ومنظمة مسؤسسة أميديستفيما بني  املشرتك الربنامج وقد أشارت سيادتها إىل

 القليوبية حمافظيت فى للمتدربني عمل فرص 500 توفري إىل ضافةباإل الشباب وتأهيل بتدريبمن خالله 

من  من نتاج هذا الربنامج معيةاجل أعضاءالسادة  وشركات مصانع،مشرية إىل ضرورة إستفادة  واملنوفية

 .الشباب املسؤهل واملدرب لسوق العمل

 

ه ، بإلقاء كلمته موجهًا الشكر للجمعية لدعوتالقليوبية حمافظ  -مرزوق  احلليم عبد عالء/  لدكتورثم قام ا

 تدريب فى تأميديس مسؤسسةو معيةاجل مع التعاون فى احملافظة رغبة على سيادته أكدقد وهلذا اللقاء اهلام ،

 .اصاخل بالقطاع للتوظيف احملافظة ابناء من الشديد لالحتياج نظرًا احملافظة شباب وتوظيف
 

 وتدريب فنية صصاتخت توفري يتطلب ما وهو كبرية صناعية قلعة تعد القليوبية حمافظة أنسيادته إىل  أشارقد و

 كوميةح وظائف وجود عدم ظل فى خاصة باحملافظة والشركات املصانع احتياجات مع يتالئم مبا الشباب

 الشباب نأ وقد أكد سيادته اخلاصة، االحتياجات ذوي من خاصة الشباب قبل من للتوظيف وطلبات ورغبة

 جنيه 1200 نع راتبها يزيد ال بوظائف قبولال فى رغبتهم ابدوقد أ باحملافظة العمل فرص عن الباحثني

 .اصاخل بالقطاع للتوظيف احملافظة شباب لدى احلقيقة الرغبة يعكس ما وهو شهري مرتبمصري ك
 

والتي حضرت املنوفية  ةحافظمديرة مكتب التعاون الدويل مب –عال عبد العزيز /  السيدةثم قامت 
 عن السيد حمافظ املنوفية

ً
 مع تعاونبال، بإلقاء كلمتها ،وقد أبدت ترحيب احملافظة الكامل اللقاء نيابة

ة املنوفية ،حيث تعد حمافظ املنوفية مبحافظة اجلنسني من للشباب مناسبة عمل فرص اجياد فى معيةاجل

دودة املساحة نسبيًا  ،وهو ما ال يتناسب مع تعداد سكانها الذي يبلح حوالي احملصغرية والمن احملافظات 

من سكانها ،وهو ما يسؤكد على وجود أعداد كبرية من الشباب   %1وتكاد تكون نسبة األمية بها مليون نسمة  5

 القامة لتعاونا فى احملافظة رغبة ع حجم الوظائف املتاحة باحملافظة ،وهنا أكدت سيادتها علىال يتناسب م

لتدريب  دوليةال العمل ومنظمة" أميديست" بربنامج وتعريفهم اجلادين الشباب  عن للبحث توظيف ملتقى

 .وتأهيل الشباب



 

كلمتها  بإلقاء ، AMIDEAST أميديست الربامج مبؤسسة تبادل مدير -سالمة  سحر/  السيدةثم قامت 

 يف فين 500 وتوظيف لتدريب ناهدفيمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع  وقد أكدت على أن املسؤسسة

،وقد أكدت سيادتها  سنة 35 إىل 18 من املستهد  السن أن إىل مشرية مناصفة، والقليوبية املنوفية حمافظيت

الربنامج يف سبتمرب املاضي ،مشرية إىل أن فرتة الربنامج متتد  منذ موعد بدء ، فين 35 تدريب مت أنه على

 القادم. مارس أشهر لينتهي يف شهر 6إىل 
 

 وخرجيي سطةاملتو املسؤهالت على احلاصلني وتوظيف لتدريب تسعى املسؤسسة أن وقد أشارت سيادتها إىل

 العليا املسؤهالت حابأص وتشغيل تدريب املسؤسسة تعتزم كما العامة، الثانوية على واحلاصلني الفين التعليم

 بها يعمل سو  اليت املصانع على أيضاو لتدريبهم الشباب على بحث،مسؤكدة أنه يتم ال قليلة بنسب ولكن

 لتأميناتا إىل باإلضافة لألجور أدنى حد تضمن مناسبة عمل فرص إجياد وذلك لضمان املتدرب، الشباب

 .واحلوافز الصحي والتأمني االجتماعية
 

 عم التواصل كيفية يتضمن والذي يتضمنأيام، 5 إىل 4 من ترتاوح التدريب مدة سيادتها إىل أن أشارتثم 

 بقانون درباملت وتعريف العمل متعلقات على احملافظة وكيفية باملظهر االهتمام إىل باإلضافة اآلخرين

 .يتهاتأدب يقوم أن جيب اليت االلتزامات هي وما حقوقه هي وما العمل

 

خالل اللقاء ،والذي ميكن اإلطالع عليه من خالل زيارة  Presentationوقد قامت سيادتها بتقديم عرض 

 UX1https://goo.gl/Wvzالرابط التالي : 

 
 حيث مت تناول النقاط اهلامة التالية:, للسادة احلضور ثم مت فتح باب املناقشة

 

 عمل فرص توفري عن لالعالن واملنوفية القليوبية مبحافظيت للتوظيف مسؤمتر ضرورة تنظيملى مت التأكيد ع 

 الشركات تومتطلبا املصري العمل سوق متطلبات مع يتالئم مبا وتأهيلهم تدريبهم بعد وذلك للشباب

 .الشباب توظيف فى الراغبة

  افظات،احمل مبختلف اجناحه بعداحملافظات  مبختلف التجربة تلك تعميممت التأكيد على ضرورة 

 لضمان أكرب إستفادة ممكنة وتوفري العمالة الفنية املسؤهلة واملدربة على مستوى كافة أحناء اجلمهورية .

  وأصحاب األعمال اليت  املصانعممثلي القطاع اخلاص من أصحاب  احتياجات على ضرورة التعر

" أميديست" مجبرنا مع التعاونب ،وذلك ملطلوبةا والتخصصات الوظائف عانوتتطلب العمالة الفنية  ،من أ

ملهارات ا،حتى يتم توظيف ذلك بشكل جيد وإدراجه ضمن اإلحتياجات التدريبية و والتأهيل للتدريب

 .اليت يتطلبها سوق العمل املصري لوضعها بعني اإلعتبار من قبل منظمة العمل الدولية

 

اجلمعية بعضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي   -املهندس/ جمد الدين املنزالوي  عرضثم 

 وذلك مضانر من بالعاشر جروب" املنزالوي"  ته اخلاصةمبجموع القليوبية حمافظة أبناء من شابًا 50 بتوظيف القيام 

 شكوى على ردًا لكوذ إقامتهم، حملل هلم انتقال ائلوس توفري إىل باالضافة أميديست، مسؤسسة بربنامج تدريبهم بعد

https://goo.gl/Wvz1UX


 حملافظةا لطلبات األعمال رجال بعض استجابة عدم منالقليوبية  حمافظ  - مرزوق احلليم عبد عالء/  الدكتور

  .اخلاصة االحتياجات ذوى ومنهم احملافظة شباب لتوظيف

 

 ما يلي:اإلتفاق على ويف نهاية اللقاء مت 

 

 وشركات نعاملصا احتياجات على للتعر  اجلمعية ألعضاء استطالع رأي بإرسال اجلمعية أن تقوم .1

 تدريبلل" أميديست" برنامج مع التعاون  من كنوع املطلوبة والتخصصات الوظائف ونوع االعضاء

 .والتأهيل

مسؤسسة أميديست الذي مت تقدميه خالل اللقاء على السادة أعضاء  Presentaionتعميم عرض  .2

 اجلمعية ،لضمان أكرب إستفادة ممكنة.

 

هندس/ جمد الدين املورئيسة جلنة التنمية املستدامة  –نيفني عبد اخلالق  الدكتورة /قامت اللقاء  ويف نهاية 

السادة ىل بتقديم الشكر إ العلمي باجلمعية عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث  -املنزالوي 

 .خالل اللقاء واملشاركة الفعالة حسن التفاعل على ضيو  اللقاء واملتحدثني وكافة السادة احلضور


