سئٛظ جبيعخ ديُٕٓس ٚفززخ دٔساد انزًُٛخ انجششٚخ ف ٙكهٛخ
انصٛذنخ انزعهى انذمٛم ْٕ ٙانزعهى انًٓبس٘
انشجبة ْى لٕح ْزِ انجهذ

افززخ انٕٛو انغٛذ األعزبر انذكزٕس  /عجٛذ صبنخ (سئٛظ انجبيعخ) عهغهخ انذٔساد انزذسٚجٛخ انز ٙرُظًٓب كهٛخ
انصٛذنخ ف ٙيجبل انزًُٛخ انجششٚخ ٔانًمبيخ ف ٙكهٛخ انصٛذنخ رذذ سعبٚخ عٛبدرّ ٔانز ٙرغزٓذف إعذاد
انطالة ثبنًٓبساد ٔدضيخ يٍ انجشايج انزذسٚجٛخ ف ٙيجبالد )ٔ (Soft Skillsرنك ثذضٕس كم يٍ
األعزبر انذكزٕس  /جًبل عًشاٌ (عًٛذ كهٛخ انصٛذنخ) ٔاألعزبرح انذكزٕسح  /ساَٛب أثٕ صْشح (ٔكٛم كهٛخ انصٛذنخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة) ٔاألعزبر انذكزٕس َ /جٛم ثكٛش (ٔكٛم كهٛخ انطت انجٛطش٘ نهذساعبد انعهٛب ٔانجذٕس)
ٔنفٛف يٍ انغبدح أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ ٔانعبيهٔ ٍٛانطالة ثبنجبيعخٔ ،رنك ثًمش كهٛخ

انصٛذنخ ،دٛش أنمٗ عٛبدرّ يذبضشح عٍ (( انزذذٚبد ٔانًخبطش ٔانزٓذٚذاد انز ٙرٕاجّ األيٍ
انمٕي ٙانًصش٘ )).
ثذأ األعزبر انذكزٕس  /عجٛذ صبنخ (سئٛظ انجبيعخ) كهًزّ ثبنزأكٛذ عهٗ أثُبئّ انطالة آَى إرا نى ٚغعٕا فٙ
عجٛم رذغ ٍٛانًٓبساد فهٍ ٚذصهٕا عهٗ فشصخ عًم يزًٛضح فذائًب انمٕٖ انجششٚخ ْ ٙانكُض ٔانزعهى
انًٓبس٘ ،خبصخ ٔأٌ انجبيعخ رغعٗ نزٕفٛش يجًٕعخ يٍ انشايج انزذسٚجٛخ انًزًٛضح عهٗ أٚذ٘ َخجخ يٍ

انًذسث ٍٛانذٔن ٍٛٛانًعزًذ ٍٚانعبيه ٍٛثبنجبيعخ إًٚبًَب ثأٌ االعزضًبس انُبجخ ْٕ االعزضًبس ف ٙرذسٚت ٔرعهٛى
انجشش كًب أكذ عٛبدرّ أٌ انجبيعخ دشصذ عهٗ رٕفٛش عذد يٍ انجشايج انزذسٚجٛخ ف ٙيجبالد انزعهى انًٓبس٘
ألَّ ثزًُٛخ انًٓبساد رصجخ انعًهٛخ انزعهًٛٛخ أعٓم ثكضٛش ْٕٔ يب ٚعشف ف ٙانعبنى ثأعشِ ثًجذأ رعهى
انكجبس )ٔ (Adult-Learningيب ٚزجعٓب يٍ يٓبساد انزعهى انزارٙ
) (Self-Learningانجبيعخ رذشص عهٗ رٕفٛش انزعهى انًٓبس٘ جُجب إنٗ جُت يع انًعبسف األكبدًٛٚخ
األخشٖ ثًب ٚزُبعت يع يزطهجبد عٕق انعًم ٔٔجّ عٛبدرّ انُصخ ألثُبئّ انطالة ثضشٔسح االعزعذاد نغٕق
انعًم ثبنًٓبساد ٔانًعبسف فبنًعشفخ ٔدذْب ال ركفٔ ٙرنك يٍ خالل انًًبسعخ انعًهٛخ نهذساعخ انُظشٚخ يُز
انٕٛو األٔل نالنزذبق ثبنجبيعخ فبنشجبة ْى لٕح ْزِ انجهذ ثًب ًٚضم انمٕح انضبسثخ ثُغجخ  %06يٍ إجًبنٙ
انغكبٌ.

إفززبح دٔساد " انزذسٚت يٍ أجم انزأْٛــــــــــم "
ثجبيعخ ديُٕٓس

رذذ سعبٚخ انغٛذ األعزبر انذكزٕس  /عجٛذ صبنخ  -سئٛظ جبيعخ

ديُٕٓس رى إفززبح دٔساد انجُكك

انًشكضٖ انًصشٖ (( انًعٓذ انًصشفٗ )) نطكالة جبيعكخ ديُٕٓسإعزجكبسا يكٍ انٛكٕو األدكذ انًٕافكك /26 / 12
 1622و ٔدزٗ  1622 / 1 / 21يذضش انذٔسح (  ) 22طبنت يمغًخ عهٗ دٔسرك ٍٛإدكذاًْب ثًجُكٗ إداسح
انجبيعخ ٔاألخشٖ ثكهٛخ اٜداة

.

سئٛظ جبيعخ ديُٕٓس ٚهزمٗ طالة انزشثٛخ انعغكشٚخ ٔ ٚغزكًم
عهغهخ انهمبءاد انخبصخ ثُشش انضمبفخ ٔانزٕعٛخ ثبنًخبطش
ٔانزذذٚبد ٔانزٓذٚذاد انز ٙرٕاجّ األيٍ انمٕي ٙانًصش٘

انزمٗ انٕٛو األعزبر انذكزٕس  /عجٛذ صبنخ (سئٛظ جبيعخ ديُٕٓس) ثعذد يٍ يٍ أثُبئّ طالة دٔساد انزشثٛــــخ
انعغكشٚخ إعزكًبال نغهغهخ انهمبءاد انخبصخ ثُشش انضمبفخ ٔانزٕعٛخ ثبنًخبطش ٔانزذذٚبد ٔانزٓذٚذاد انزٙ
رٕاجّ األيٍ انمٕي ٙانًصش٘ ،دٛش أكذ عٛبدرّ عهٗ أٌ ْزِ انهمبءاد رغعٗ نُشش صمبفخ انٕالء ٔاالَزًبء
نهٕطٍ انذجٛت ثَ ٍٛفٕط انطالة ٔانزٕعٛخ ثأْى انًخبطش ٔانزذذاٚذ انز ٙرٕاجّ يصشَب انغبنٛخ
ف ٙأَٜخ األخٛشح ،يشٛشًا عٛبدرّ إنٗ أٌ ْزِ انزذذٚبد طبنًب ٔاجٓذ ْزا انٕطٍ عجش انزبسٚخ ثٕصفّ لهت
انعبنى َٔظشًا نهًٕلع االعزشارٛج ٙانًزًٛض انز٘ جعم يٍ يصش يطًعًب نهمٕٖ االعزعًبسٚخ عجش انزبسٚخ ،يؤكذًا
عٛبدرّ عهٗ ضشٔسح َشش صمبفخ انٕالء ٔاالَزًبء نًصش ٔإنمبء انضٕء عهٗ انشيٕص انٕطُٛخ انًضئٛخ
ٔانزعشٚف ثأْى انًٕسٔصبد ٔ انمٛى ٔضشٔسح انذفبظ عهٗ انزشاثط انًجزًع ٙث ٍٛصفٕف انشجبة ثًب ٚزفك
ثبنذٔس انزُٕٚش٘ ٔانزٕعٕ٘ نهجبيعخ إلٚجبد جٛم لبدسًا عهٗ ثُبء انٕطٍ لبثالً نهزذذٚبد.

