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شكر وتقدير
اتقدددددال بادددددالل اليدددددمت االتقدددددايت ااىمتنددددداا لمدددددل مدددددن دددددا

ددددد ا ددددداار ددددد ا المتيدددددب

ال النور ااخل بال كت مجلس ادارة مبادرة خطوة االسادة :
 -1المهناس  /ؤاد ثابت
 -2اى تاذة  /مها المعاز
 -3العميا  /محما ليماا
 -4المهناس  /محما طو ن
 -5اى تاذ  /محما شاكت
 -6اى تاذة  /متاة يو ف
المهناس المستيار
عزم مصطف
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" الغتض من المتيب" :يحقق

ا المتيب ثالثة أ ااف متوازية :

 -1كتيب "توثيقي" يسجل ايت ا خطوات امتاحل اممونات اموضوعات تنفي (مبادرة) جودة الوظائف
اعتض النتائج االاراس المستفادة  ،اتسجيل المستفيااا التئيسيين االمياركوا ي الميتاع.
 -2كتيب "إعالمي تعليمي" يفتد أ المعارف االمهارات التي ركز عليها الميتاع ااألداات ااأل اليب
ااىتجا ات االسلوكيات التي يممن اى تفادة منها لتوطين ثقا ة "جودة الوظائف" بصورة مبسطة يممن تااالها.
 -3كتيب "تتايجي" أل المفا ي االتطبيقات الاا ة "بجودة الوظائف" االتتايج لاار إتحاد جمعيات التنمية
اىقتصادية تجاه أعضائه اااجباته ي نقل الابتة له ي ا المجال ،اإبتاز قصل النجاح التي حققها
البتنامج عل مستوى المستفياين ي اليتكات.
"المحتويات"
الفصل األول
 * -1تمهيد  :يعتض للتعتيف باإلتحاد االتعااا الاالي األلمان ( ،)GIZااإلتفاق بينهما عل تنفي ه
المبادرة الاا ة بجودة الوظائف.
* مقدمة  :ت تناال أ مية موضوع "جودة الوظائف" بالنسبة لالتحاد اأعضائه من الجمعيات االيتكات
االميتاعات الصغيتة امجتمع األعمال.
الفصل الثاني
" -2التصميم األولي للمبادة وإطارها العام" :ايتناال باختصار ممونات المبادرة ا متة عن ميتاع
الو ول لسوق العمل ). (LMAP
الفصل الثالث
 -3توثيق فهم االتحاد وأعضائه ألهمية جودة الوظائف والخدمات المقدمة من المبادرة  :ايتناال ه
اا تيعاب ممونات الميتاع اماى تطابقها اتلبيتها ىحتياجات حقيقية لسوق العمل المصتي ،اتعظي
تص نجاح الميتاعات الصغيتة ي تحقيق نجاحها اتنا سيتها من خالل عنصت "العمل" االموارد
البيتية.

 -4تو يف





الفصل الرابع
ني اتسجيل أل خطوات امتاحل اممونات المبادرة :
الارا ة التيايصية
الجولة الارا ية بألمانيا
قائمة ارش العمل
البتامج التاريبية اتنمية مهارات اإلشتاف
3

الفصل الخامس
 -5مسابقة "خطوة" لتحسين جودة العمل.
الفصل السادس
 -6قصددددددل النجدددددداح االدددددداراس المسددددددتفادة ا ددددددتص نيددددددت ثقا ددددددة "جددددددودة الوظددددددائف" :ايتندددددداال
ر ددددددا النتددددددائج اإليجابيددددددة الموثقددددددة للمبددددددادرة علدددددد المسددددددتويات الماتلفددددددة اتسددددددجيل ا تقصددددددائي
أل دددددد اإلضددددددا ات المعت يددددددة االمهار يددددددة االسددددددلوكية التددددددي أحتز ددددددا البتنددددددامج مددددددن ااقددددددع التغ يددددددة
العمسية آلراء المستفياين.
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"الفصل األال"
()1
"الفصل األال"
أاى  :تمهيا :
يعمل "إتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية" ) (FEDAبمثابة مظلة لعاة منظمات غيت حمومية ت تأ يسها
من قبل  11منظمة غيت حمومية بالقا تة المبتى امنطقة قناة السويس ي عال  ،2001اذلك باع من مؤ سة
تياريش إيبتث األلمانية ،اذلك بهاف التمثيل المنا ب لال تمامات الماتلفة ي مجال التنمية اىقتصادية
اتعزيز التوظيف.
ايض اىتحاد ما يقتب من  00منظمة اجمعية أ لية تنتيت ي  10محا ظة من المحا ظات المصتية،
ايعمل حوالي  50من ه الجمعيات ي مجال التنمية اىقتصادية ..ايعمل اىتحاد مع العايا من المنظمات
الاالية االجهات المانحة المحلية االاالية مثل الصنااق اىجتماعي للتنمية المصتي ،امنظمة العمل الاالية
 ،ILOامتكز الميتاعات الاالية الاا ة األمتيمي  ،CIPEامؤ سه تيا ريش إيبتث األلمانية االتعااا
الاالي األلمان (.)GIZ
ايعتبت التعااا الاالي األلمان ( )GIZمن أ المنظمات الاالية االجهات المانحة التي تعمل ي مصت
من عقود  ,اتهت بتقاي المعونة الفنية االاع الفني ي ماتلف المجاىت اىقتصادية االتنموية حت حققت
نجاحات ميهودة  ،أ مها تجتبة التعلي الفني المزداج ال ي عتف ببتنامج "مبارك كول" ،االجاري حاليا ً
اى تفادة من خبتاته لتطويت "التعلي الفني" المصتي ايتجه كلية لنظال "التعلي المزداج".
ا ي إطار ميتاع الو ول لسوق العمل) Labour Market Access Project (LMAPال ي ينف ه
التعااا الاالي األلمان ( )GIZبالنيابة عن الوزارة الفارالية األلمانية للتعااا اىقتصادي االتنمية )،(BMZ
إتفقت التغبة مع اتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية لتنفي مبادرة خطوة لتحسين جودة الوظائف Job Quality
يستفيا منها اىتحاد اأعضائه من الجمعيات االيتكات التي تعمل ي مجال الميتاعات االصناعات الصغيتة.
اقا تيمل لمبادرة "خطوة" يمل إداري اإشتا ي يستهاف ..تعزيز قارة الجمعيات االمنظمات
المياركة ي الميتاع عل اىتصال ااتااذ القتار اتحقيق اليفا ية ااضوح األداار االمسئوليات لماتلف
الجمعيات االمياركين ااألشااص األعضاء ،االعمل عل ضماا ا تمتارية المبادرة ،اتموا الهيمل اإلداري
من مجلسين :
األول  :مجلس إدارة :يتموا من بعض أعضاء مجلس إدارة اىتحاد اأعضاء من اىتحادات الفتعية
اممثلين عن جمعيات منطقة السويس اأعضاء من ميتاع الو ول لسوق العمل
( )LMAPاأعضاء من خبتاء اىتحاد المستقلين.
ايضع الاطوط العتيضة االسيا ات اى تتاتيجية ألنيطة "خطوة" التي تعا المتجع
للمجلس التنفي ي.
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الثاني  :مجلس تنفيذي :مموا من خمسة أعضاء (ممثلين من الجمعيات ا )LMAPايعمل
عل تنفي السيا ات الموضوعة امتابعة تنفي أنيطة مبادرة "خطوة" المتفق عليها
من قبل مجلس اإلدارة.
ايحم عمل الميتاع امجلس اإلدارة االمجلس التنفي ي ماانة لوك محممة تستهاف أعل درجات
مبادئ النزا ة االتعااا االيفا ية ااىحتتال المتبادل بين اىعضاء متمثلة ي مبادئ:
 الحوكمة التشياة رؤية ميتتكة العمل من أجل مصلحة ميتتكة الفه الميتتك تبادل المعت ة القارة عل التغلب عل التحايات دقة التبادل للمعلومات االمناقيات.ثانيا – مقامة :
 .1ل تلبي مبادرة "خطوة" لجودة الوظائف  Job Qualityإحتياجات حقيقية ىتحاد جمعيات التنمية
اىقتصادية اأعضائه ..أل أا ذلك يعتبت ر ا ية؟!
 .2جانب من اإلجابة نحصل عليه عل المستوى القومي  :حيث أشار التعااد العال للمنيآت اىقتصادية ال ي
اجتي عال  2002ات تحايثه عال  2002إل أا إجمالي تعااد المنيآت اىقتصادية يبلغ  6.2مليوا منيأة،
لمن منها (مليوا منيأة) مغلقة كليا ً أا جزئيا ً  ..أي أا ا ي عاد المنيآت اىقتصادية ي حااد  2.2مليوا
منيأة تعمل.
مليوا منيأة مغلقة كليا ً أا جزئيا ً ( %80من التعااد منيآت غيتة أا متنا ية الصغت)  ..م منيأة مغلقة
بسبب "العمالة" واء داراا العمالة أا نقل العمالة اك منها بسبب وء "مناخ الوظيفة" أا وء التيغيل.
 .6جانب آخت من اإلجابة نحصل عليها عناما نستاع تعتيف "التنمية البيتية" هي تعن تو يع الباائل
االايارات أمال البيت ،لمن التعتيف األبسط أنها "تحسين نوعية الحياة"  ،Quality of lifeاأيضا ً تعتيف
"تنمية الموارد البيتية" و  :تحسين نوعية البيت  Quality of Humanااأل أا تحسين نوعية الحياة
يموا بتحسين نوعية البيت ،االعمس حيح تحسين نوعية البيت طتيقة تحسين نوعية الحياة  ..أنها
الجودة  Qualityالعامل الميتتك.
 .4اإذا ذ بنا إل التنا سية بع ياا عن مؤشتاتها المتعادة إا متجعيتها األ ا ية بالنسبة للسلع االاامات و
معيار السعت  priceاالجودة  .. qualityدائما ً الجودة ناك.
 .5أداات القياس أربعة  :الزمن  ، timeالتملفة  ، costالممية  ،quantityالنوعية  qualityأي أا الجودة
أداة قياس امقارنة امفاضلة  ..أداة ىبا منها.
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 .2أخيتاً نسمع اتتبني منظمة العمل الاالية مباأ العمل الالئق  Decent Workايلقي ا تجابة طيبة ،اجودة
الوظائف أشمل اأكمل من العمل الالئق  .اباختصار ل مفهول "جودة الوظائف" مفهول غائب عنانا عل
المستوى العال أا إتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية أا أعضائه  ..بالتأكيا نع  ..ا ل مطلوب ا تحضاره
 ..يباا  ..امن المنطقي أا نتحب به .نتحب به.
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الفصل الثاني
()2
"التصمي األالي للمبادرة
ا متة عن ميتاع الو ول لسوق العمل (")LMAP
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"الفصل الثاني"
"التصمي األالي للمبادرة
ا متة عن ميتاع الو ول لسوق العمل )"(LMAP
أاى :فكرة عن مشروع الوصول لسوق العمل (:)LMAP
 .1يهاف ميتاع الو ول لسوق العمل  )LMAP( Labour Market Access Projectالمنف من قبل
التعااا الاالي األلمان ) (GIZإلي تحسين تص التوظيف لليباب المصتي ،بالتتكيز عل ئة العمالة
الفنية (أ حاب الياقات الزرقاء) ابالتتكيز عل التحايات الاا ة بجودة العمل اآليات التوظيف.
 .2يمول الميتاع الوزارة الفارالية األلمانية للتعااا اىقتصادي االتنمية ) (BMZاماته  7نوات (-2015
 ،)2021االيتكاء المصتيوا "المبادرة القومية للتوظيف )National Employment Pact (NEP
".
ااتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية ) (FEDAاالمسئول التنفي ي السيا /خالا كتاره ،اباأ التفميت يه إنطالقا ً
من ا ول نسبة البطالة ي مصت عال  2014إل  %13.4مسجلة أعلي رق خالل العيت نوات السابقة،
ي مقابل أا القطاع الااص المصتي يعجز عن تو يت العمالة التي يحتاجها – اخا ة الفنية – من أ حاب
الياقات الزرقاء ،ضالً عن أا الميتاعات الصغيتة المصتية ى تستطيع تقاي ضمانات لظتاف عمل
ىئقة  decent workواء من ناحية األجور أا بيئة العمل أا التأمينات اغيت ا  ..ابطبيعة الحال أقمت
ميملة البطالة من عال اى تقتار اىجتماعي االسيا ي ااىقتصادي بعا أحااث ما مي بالتبيع العتبي.
 .6اا تهااف الميتاع تحسين تص التوظيف لليباب المصتي (التجل/المتأة) من خالل-:
 1/3تصمي ابناء يمل لاامات العمل يستهاف التوظيف اتحسين بيئة العمل لليباب المصتي.
 2/3تعزيز تص اليباب المصتي إلكتساب معاييت اقي ااتجا ات إيجابية للعمل االتميز.
 3/3تعزيز تص الميتاعات الصغيت نحو تو يت يا ات امفا ي "جودة الوظائف" االعمل بها.
 .4األداة التي يراها المشروع لتحقيق هذه األهداف تتمثل في:
 1/4خامات اآليات لتسهيل الو ول لسوق العمل بالموائمة  Matchingمابين العتض االطلب  ،للوظائف
الياغتة  Placementأا لوظائف التو ع.
 2/4تحسين "جودة الوظائف" ي قطاع الميتاعات الصغيتة االمتو طة ،حيث يمتلك
تص للنمو.

ا القطاع أعلي

 .5وعليه يقدم المشروع أربع مبادرات متوازية:
 1/5تنمية القارات المؤ سية للـ "المبادرة القومية للتوظيف" ) National Employment Pact (NEPي
مجال موائمات العتض االطلب  job matchingي وق العمل ،اتأ يل اليباب.
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 2/5تنمية القارات المؤ سية إلتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية ) (FEDAي مجال تحسين جودة العمل
االوظائف ي قطاع الميتاعات الصغيتة.
 3/5دع اتعزيز قارات مقامي خامات الموارد البيتية (مسئولي اظائف الموارد البيتية /الميت ين )....ي
قطاع الميتاعات الصغيتة.
 4/5تصمي ابناء ياكل انظ ا يا ات مفتوحة لجودة الوظائف ا يا ات التسمين ااإلحالل الوظيفي.
 .2النتائج المتوقعة من ا البتنامج "تممين اليباب المصتي" من التجااز بنجاح الفجوة أا الفتتة اإلنتقالية
مابين "المار ة االتعلي " ا"العمل" ،اما بين "البطالة" ا"التيغيل" بتو يت الاامات االتأ يل االمالئمة
لسوق العمل ،ابما يحقق الفائاة االمصلحة االعائا له اأ ت امجتمعاته .
 .7العائا المتوقع عل اليتكات االميتاعات المصتية – خا ة الصغيتة االمتو طة – و تو يت مجال
ا احة لعتض احتياجاته من "العمالة" ،ابالطبع ا ق يا ات امفا ي متقامة لجودة الوظائف ،ابما
يممنه من تلبية ه اىحتياجات بمفاءة.
" .8جودة الوظائف" اف ميتتك متغوب مطلوب لمل من الباحثين عن العمل أا التاغبين ي عمل أ ضل
أا اليتكات  ...االنتيجة تيغيل مستمت مستقت عالي الجودة.
ي زيادة دخل income

" .2التيغيل المستمت المستقت" له أ ااف اقتصادية ااجتماعية متعادة هو يسا
 increaseاأل ت ااأل تاد ،كما يعن أيضا زيادة إنتاجية العمل ،ي الوقت ال ي يت ع مستوى معيية
األ ت ااأل تاد ،هو يعن أيضا ً تحقيق ال ات اتنمية السلوك االقي كما حقق مزيا من التما ك للمجتمعات
اجتماعيا ا يا يا ً أيضاً.
 .10جملة أ ااف نبيلة يحققها ميتاع الو ول لسوق العمل ( )LMAPاالمموا الااص باتحاد جمعيات التنمية
اىقتصادية و الااص بجودة الوظائف  job qualityاخامات جودة الوظائف ي قطاع الميتاعات
الصغيتة االمتو طة.
ثانيا  :التصميم األولي لمبادرة "خطوة" لجودة الوظائف:
 .1ت ذكت "التصمي األالي" للمبادرة  ،ألنه "تصمي متا" قابل للتطور ااإلضا ة ايستفيا من مستوى
ادرجات "اى تجابة" ي ارش العمل أا البتامج التاريبية أا المسابقة  ،competitionكما يستفيا أيضا ً
من آراء ااجتماعات مجلس إدارة الميتاع.
 .2ألا "المبادرة" تستهاف تت يخ مفا ي ا يا ات امنا ج متطورة لتحقيق "جودة الوظائف" ي قطاع
الميتاعات الصغيتة االمتو طة بصفته األكبت عاداً ي المنيآت (أكثت من  %28من عاد المنيآت ي
مصت غيتة امتو طة) ابصفة القطاع األكثت تق للنمو ااىنطالق ،إا المبادرة تضمنت تو يت اتقاي
مفا ي امعلومات ابيانات (معارف) تمثل  ، knowledgeكما مطلوب منها تو يت اإعااد اتنمية مهارات
 ،skillsاأيضا ً تقاي اتو يت اتنمية اتجا ات ا لوكيات  attitudes & behaviorsإنها تمثل عملية
"تعل كاملة" أي ليست مجتد تعلي أا تاريب.
 .6ل لك كاا ىبا من تصمي عاد كا ي من "ارش العمل"  workshopsاالمحاضتات لنقل المعت ة
 ،knowledgeاعاد آخت كا ي من البتامج التاريبية لتنمية المهارات  ،skillsاك لك تنمية اىتجا ات
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االسلوكيات ،اكانت ناك زيارات مياانية  study tourلتحقيق عملية التعل بالتؤية learning by
 ، seeingالتحقيق التعل بالفعل  ،learning by doingيممن إجتاء تاريبات عملية ي بتامج التاريب
أا إجتاء مسابقات عملية  Competitionحقيقية يتسابق يها المياركوا عل تطبيق عملي لما عت وه

اتعلموه عن "جودة" الوظائف.
 .4ل لك تمونت المبادرة ممن :
 1/4ارش عمل متعادة لتنمية المعارف.
 2/4بتامج تاريبية ممثفة لتنمية المهارات االمعارف.
 3/4مسابقة حقيقية لتنمية المهارات ااىتجا ات.
التعميق األثت ت تابيت زيارة مياانية درا ية  Study Tourأللمانيا لمجلس إدارة الميتاع مع عاد األعضاء
لتعميق التؤية.
 .5أيضا ً كاا من المه الوقوف عل الموقف الحالي أا نقطة ىنطالق  Point of Departureللمبادرة،
بإجتاء درا ة مياانية تيايصية لمعت ة المفا ي السائاة عن "جودة الوظائف" أا " يا ات التيغيل" ي
قطاع الميتاعات الصغيتة االمتو طة ي منطقة قناة السويس.
 .2الإلشتاف عل إدارة الميتاع اضماا نجاح أ اا ه تمونت لجنة إدارة الميتاع (مجلس إدارة الميتاع)
اليتكة اى تيارية المنف ة لمموا جودة الوظائف
 ،مع ممثلي اخبتاء )GFA – (GFA), (GIZ
للتعااا الاالي األلمان ( - )GIZاأعضاء مجلس إدارة ( اا) ،اقائمة طويلة من خبتاء مؤ لين واء
كماربين أا محاضتين.
 .7يت تقاي ملال لنتائج الارا ة المياانية التيايصية ي منطقة قناة السويس االتي ارت نتائجها ي
أكتوبت  ،2015كما يت تقاي ملال للجولة المياانية الارا ية إل ألمانيا االتي تمت ي  14نو مبت 2014
 ،اأيضا ً قائمة بورش العمل التي تمت حت نهاية  ،2012اأخيتاً قائمة بالبتامج التاريبية.
.8

يت إ تاد صل خاص بالمسابقة ،انتائجها اقصل النجاح يها.

منطقة قناة السويس ي  2015/2/15بين ميتاع
 .2ت توقيع م كتة تفا لتحسين جودة الوظائف
الو ول لسوق العمل ) ،(LMAPاممثله "السيا /خالا كتاره" مايت الميتاع ،ااتحاد جمعيات التنمية
اىقتصادية ( اا) ،اممثله "المهناس /ؤاد ثابت" رئيس مجلس إدارة اىتحاد .امن ث ت توقيع عقا لتنقي
أنيطة الميتاع بين قائا تيق ) (GFAبميتاع الو ول لسوق العمل ) (LMAPاأل تاذة/مها المعاز
االمهناس /ؤاد ثابت رئيس مجلس إدارة اىتحاد.

11

الفصل الثالث
()3
"توثيق ه اىتحاد اأعضائه أل مية الميتاع امبادرة خطوة"
(الفه الميتتك)
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"الفصل الثالث"
"توثيق ه اىتحاد اأعضائه أل مية الميتاع امبادرة خطوة"
 .1محاولة للفهم :
 1/1أثمتت عملية "الحوار مع النفس" التي جتت ي "مقامة" ا المتيب عن نتيجة مؤدا ا " :نع يجب أا
تموا ناك أ مية اضتارة "لجودة الوظائف"  ..حيث أا "الجودة" أداة قياس اأداة حم اأداة مقارنة  ،األا
لمل شئ "جودة"  ..للسلعة جودة اللاامة جودة بل اللحياة جودة اللموارد البيتية جودة  ..لماذا ى تموا
"للوظائف جودة" .
 2/1عنا ا الحا من "القناعة" ربما تبلورت رغبة اتتحيب اىتحاد اأعضائه امجلس إدارته بالتعااا مع
التعااا الاالي األلماني ) (GIZلتنفي مبادرة "جودة الوظائف" اتلقي المعونة الفنية "لفه " أ تار اثقا ة جودة
الوظائف  ..لمن ما أا باأت المبادرة باطواتها المتالحقة ،امموناتها المتنوعة (محاضتات تعتيفية ،ارش
عمل تاريبية ،زيارات مياانية ،جوىت درا ية  ،Study Tourحلقات نقاشية ،مسابقات عملية تنا سية ).....
حت تفتحت طاقات أا ع "للفه " الميتتك تعاظمت معها القناعة بأ مية اضتارة "ثقا ة جودة الوظائف"
عل مستوى اىتحاد اأعضائه امنظماته اشتكاته الصغيتة األعضاء بل اأيضا ً عل مستوى الصناعات
االميتاعات الصغيتة االمتو طة المصتية .
 3/1الو ول لفه ميتتك أل مية ا حوى "ثقا ة جودة الوظائف" عملية متية امعت ية تمونت عل متاحل
اخطوات تطور معها تنفي "مبادرة خطوة لجودة الوظائف" من تنمية ابناء "المعارف" لتنمية "المهارات" ث
لتطويت اتنمية "اىتجا ات االسلوكيات" عنا المستفياين من المبادرة  ..ا ي رحلة تستحق بعض اليتح
االتفصيل.
 .2رحلة الفهم المشترك:
 1/2ه التحلة متت بثالثة متاحل متتالية :
(الوعي  / Awarenessاإلدراك  / Perceptionالفعل )Action
بمعن أنه تموا أاى "اعي" ميتتك لاى اىتحاد امجلس إدارته اأعضائه بأ مية "ثقا ة جودة الوظائف"
اتمثل ا "الوعي" ي "شعور" به ه األ مية  ..ل يلبث ا "اليعور" إل أا يتحول – مع تطور المبادرة –
إل "إدراك" أي "لمس" ااقعي أل مية "ثقا ة جودة الوظائف"  ..أي تحول من "الحس" إل "اللمس".
 2/2ت تحتك "اإلدراك" إل حماس نج عنه "رغبة بالفعل" أا التحتك  ..تمثل ي تنمية اىتجا ات
االسلوكيات الفتدية االجماعية تجاه "منظومة" العمل بمفتداتها المتنوعة  ..كيف يحاث ذلك  ..قا نحتاج لمزيا
من التفسيت.
 .6مزيد من التفسير:
 1/3ي المؤلف المتجعي "ثتاة األم " لالقتصادي األشهت "آدل ميث" اال ي و بحث ي طبيعة اأ باب
"ثتاة األم " ات نيته ي بااية تتة الثورة الصناعية ،ايعتبت أحا معال تطور الفمت اىقتصادي ال ي نادي
بالتأ مالية  ..حصت " ميث" ثتاة األم ي ثالثة مصادر رئيسية " -:العمل  /راس المال  /األرض".
اا تد "للعمل" أ صول كتابة  ..اشتح بالتفصيل أ مية تقسي العمل ..اكما نعل إا "تقسي العمل"
كاا بااية مهمة "لتقسي الوظائف" انيوء الوظائف كما يظهت ىحقاً ..كما أ تد صالً كامالً ألجور العمل.
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 2/3قا ى ياعو للا ية أا مؤ سي "عل اإلدارة" ما اثناا من "المهنا ين"  :تيلور ا ايول ، 1لمن األ
و أا المهناس األب تدريك تايلور باأ ا تميا ه "لعل اإلدارة" بارا ة ما ا "درا ة الوقت االحتكة"
) (Time & Motion studyنج عنها اى تمال بضتارة "تقسي العمل" انيوء الوظائف ..احت يومنا ا
إا أ ضل من يقول بمهال "تقسي العمل" ا"تصمي الوظائف" المهنا وا  ..بل أا "الهنا ة اإلدارية" Re-
 .engineeringأ بحت من أ أداات "تطويت المنظمات" اإعادة يملتها.
 3/3النتيجة أا "الفه " أا "اإلدراك" ال ي ناتج به من ا اى تعتاض التارياي (بااية اىقتصاد التأ مالي
 /بااية عل اإلدارة) أا "عنصت العمل" و أ مصادر "ثتاة األم " اأا "تقسي العمل" انيوء الوظائف
خطوة ضتارية اعلمية مطلوبة اقتصاديا ً اإداريا ً .
 .4معنى الوظيفة  :كيف تنشأ الوظيفة :
" 1/4الوظيفة"  " :Jobي مجموعة مهال تؤدى بوا طة شال ما ي مماا محاد ايتبط بين مهامها خط
ميتتك من المعارف االمهارات".
 2/4إذن علينا التعرف على "المهمة"  : Taskي مجموعة إجتاءات ذات تتابع زمني امنطقي تؤدى إل
تحقيق عملية  Processأا جزء من عملية.
 3/4وبالتالي فإن مجموع العمليات  Processesيكون النشاط  Activityالذي يمكن تمثيله بنظام
” : “Systemحيث نياط الصناعة مثالً يمثل بالنظال اآلتي:
ماخالت  عمليات  ماتجات
Outputs Processes  Inputs
" 4/4األنيطة" تعبت عن الغتض التئيسي  main purposeمن قيال أي منظمة أا منيأة أي شتعية أي
منظمة.
 5/4تنيأ "الوظائف" ليس بوا طة التو يف الوظيفي  Job descriptionبل تنيأ من خالل تحليل النظ أا
األنيطة أا العمليات عل النحو التالي:
الغتض من المنظمة  أنيطة  نظ اعمليات  تحليل ا ف اظيفة 
تصمي الوظيفة  عاد اظائف.
 6/4ل لك "آدل ميث" امن عاة قتاا مضت قال بتحليل نياط إنتاج الابابيس  ،pinsااجا ا عبارة عن 10
عملية  processيممن أا يقول بها  10عمال ،لمل منه اظيفة (عملية أا أكثت أا مهمة أا أكثت) امن نا باأ
مت تقسي العمل.
 .5دور المبادرة في تحقيق الفهم المشترك:
 1/5من يتأمل تصمي "ممونات المبادرة" امتاحل تنفي ا يجا أنه ليس مجموعة بتامج تاريبية أا محاضتات
معت ية ابالتالي المبادرة ليس ميتاع تعليمي أا تاريبي.
()1

تياريك تايلور ا نتي ايول
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 2/5إا تصمي المبادرة بمموناتها المتنوعة اامتااد ا الزمني طموحها أكبت من ذلك بمثيت  ..إنها ميتاع
"تعل "  Self-Learningاليس مجتد ميتاع تاريبي أا تعليمي.
 3/5التعلي طتيق للعل  ،االتاريب طتيق للمهارة ،أما التعل هو طتيق إل "المعت ة" اطتيق "التعل " ال ي
ارت يه المبادرة متنوع اييمل :
 التعل بالمعت ة  Learning by knowingبالمحاضتات االوثائق.
 التعلي بالتؤية  Learning by seeingبالزيارات المياانية االجوىت الارا ية.
 التعل بالفعل االممار ة  Learning by doingلورش العمل االمسابقة االمنا سة ااىبتمارات.
 4/5ا تهااف المبادرة إلكساب المستفياين "المعت ة" بأداات "التعل " المتنوعة و ال ي عمق الفه بثقا ة
جودة الوظائف اا ع التؤية احفز للفعل االحتكة ..ااأل أا عملية "التعل " عملية مستمتة با تمتار الحياة.
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"الفصل التابع"
()4
"تو يف اتسجيل أل خطوات
امتاحل اممونات المبادرة"
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"الفصل التابع"
"تو يف اتسجيل أل خطوات امتاحل اممونات المبادرة"
أوال " :الدراسة التشخيصية لتحديد احتياجات خدمات جودة الوظائف بمنطقة قناة السويس":
 .1قال بالارا ة المهناس محما طو وا خبيت ) (GFAبميتاع الو ول لسوق العمل )، (LMAP
بمياركة  4خبتاء ،خبيت عن كل محا ظة بقناة السويس إل جانب خبيت بالقا تة.
 .2تحادت أ ااف الارا ة ي أربع مهال :
 1/2نظته عامة عل وق العمل ي منطقة قناة السويس (بور عيا ،اإل ماعيلية ،السويس).
 2/2تحايا خامات جودة الوظائف المطلوبة القابلة للتطبيق.
 3/2عتض تصورات ا تاامة خامات جودة الوظائف.
 4/2ماى ا تعااد اليتكات الصغيتة االمتو طة لتمويل خامات تحسين جودة الوظائف ي منطقة قناة
السويس.
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
 .3منهجية الارا ة اأداات البحث اعتمات عل ا تقصاء أ حاب العمل من اليتكات الصغيتة
االمتو طة ( 111شتكة من المحا ظات الثالثة) االعاملين باليتكات الصغيتة االمتو طة (311
عامل) االيباب من الباحثين عن العمل ( 311شاب) ،ات إعااد معاييت اقيا ات ألالويات اليباب
ي قبول الوظائف ،اجودة الوظائف بمناطق قناة السويس ،باإلضا ة إل إجتاء مجموعات نقاشية مع
اليباب االعاملين ي اليتكات .
 .4وكانت نتائج محافظة السويس كالتالي:
 1/4كان الترتيب التنازلي لقبول الوظائف كالتالي:
المتتب /المعاملة الجياة من احب العمل /اعات عمل محادة اأجازة ثابتة  /الوظيفة ي مجال درا تي/
اجود تأمين حي ااجتماعي /اظيفة متوا قة مع نوات خبتتي /تص للتتقي /ا يلة موا الت  /بيئة
عمل ىئقة  /اظيفة حمومية /قتب المسا ة من البيت  /اجود عقا عمل /أختى.
 2/4عن رضاء العاملين بالشركات %67 :غيت راضي  %17 ،ى أ تطيع التحايا %16 ،راضي.
 3/4ترتيب تنازلي لعناصر الرضا الوظيفي :عوبة ي رعاية أطفالي أثناء العمل ،جو عال ادئ
اعالقات إيجابية ،اضوح معاييت التارج الوظيفي ،عمل توازا بين العمل ااأل تة ،بيئة عمل خطتة،
نموذج جيا للتضا الوظيفي ،اىنتماء لليتكة  ،نظال متتبات ىئق  ،تأمين اجتماعي ا حي ،معاملة جياة
من التؤ اء،ت معاانة من الزمالء ،اعات عمل منا بة ،األماا الوظيفي ،اليعور بعاالة اإلدارة.
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 .5كانت نتائج محافظة بورسعيد كما يلي:
 1/5الترتيب التنازلي لقبول الوظائف :المتتب ،اظيفة حمومية ،اجود عقا عمل ،بيئة عمل ىئقة ،قتب
من البيت ،المعاملة الجياة من احب العمل ،ي مجال درا تي ،تأمين حي ااجتماعي ،موا الت
بوا طة العمل ،تص تتقي ،متوا قة مع عاد نوات خبتتي.
عوبة ي رعاية أطفالي  ،تلقي معاملة حسنة من
 2/5الترتيب التنازلي لعناصر الرضا الوظيفي:
رؤ ائي ،عاد اعات عمل منا بة  ،عاالة اإلدارة  ،تعااا الزمالء ،رضا عال باليتكة ،جو ادئ
اعالقات إيجابية ،اىنتماء االوىء لليتكة ،تأمين حي ااجتماعي ،توازا بين العمل ااأل تة،
موضوعية التقيي السنوي ،نظال المتتبات االحوا ز جيا.
 .6كان ترتيب احتياج الشركات من خدمات جودة الوظائف كالتالي( :تتتيب عال)
 آليات ج ب ااختيار العمالة.
 نظ تصمي اتقيي العمالة.
 منهجية حساب تملفة معال داراا العمالة.
 لوكيات العمال.
 نظ الحفاظ عل العملة.
 إدارة تق العمل لميت ي اإلنتاج.
 تصمي نظ التتقي الوظيفي.
 أ ضل الميت ين العاملين ي مجال اىتصاىت القائاة.
 عيادة متكزية ي المنطقة الصناعية جنوب بور عيا.
 حضانة لتعاية األطفال .
 .7أبرزت الدراسة أهم التحديات فيما يلي:
 1/7عال توا ت الموارد البيتية ي اىتحادات الفتعية االجمعيات المياركة ي أنيطة الارا ة.
 2/7عال قناعة عاد من اليتكات ي بعض المناطق الصناعية بمفهول ا وائا تحسين جودة الوظائف.
ثانيا  :ملخص الجولة الميدانية في ألمانيا :Study Tour

 .1ماة الجولة المياانية الارا ية  7أيال ( 14 – 8نو مبت .)2112
 .2تُشكل الوفد من مصر من عدد  31عضو كالتالي:-
رئيس مجلس إدارة ( اا)
( )1ل .ؤاد ثابت
أمين عال مجلس إدارة ( اا)
( )2ل .عبا المعطي لطفي
عضو مجلس إدارة ( اا)
( )3د .احيا عبا الصما
المايت التنفي ي ( اا)
( )4العميا محما ليماا
عضو مجلس إدارة ( اا)
( )2د .مجاي شتارة
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( )6ل .غتيب محما
( )7ل .مصطفي أبو حايا
( )8د .مجاي كمال
( )9ل .عزمي مصطفي
( )11ل .مها المعاز
( )11ل .محما طو وا
()12أ .تياة عطواا
( )13أ .عبا الحميا المطتي

رئيس الجمعية المصتية للميتاعات الصغيتة بالسويس

رئيس جمعية المستثمتين اإل ماعيلية
مايت جمعية المستثمتين بور عيا
مستيار ( اا)
قائا الفتيق  ، GFAميتاع الو ول لسوق العمل
خبيت  ، GFAميتاع الو ول لسوق العمل
خبيت  ، GFAميتاع الو ول لسوق العمل
نائب رئيس اىتحاد الفتعي اإل ماعيلية

 .1جدول أعمال البرنامج :
جولة الدراسة ألعضاء اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية
األحد  8 ،نوفمبر :2132
 7331باحا – التجمع ي مطار القا تة (ماخل  )3الو ول بمطار بتلين.
 الغ اءا تهالل الجولة الارا ية ألعضاء اتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية – 2112
جولة حتة لزيارة معال بتلين
 المغادرة إل الموقعاليوم األول  :االثنين  9 ،نوفمبر :2132
الوزارة اىتحادية للعمل االيؤاا اىجتماعية)(BMAs
الجزء األال :بتنامج التمويل الوطني
 Untemehmenswert: Mensch Part 1 غااءالوزارة اىتحادية للعمل االيؤاا اىجتماعية)(BMAS

الجزء الثاني  :بتنامج التمويل الوطني
مبادرة جودة الوظائف)(INQA
 المغادرة إل الفناقختال ارشة العمل
اليوم الثاني :الثالثاء 31 ،نوفمبر :2132
زيارة إل تياريش ايبيتت Friedrich Ebert Foundation
 غااء المغادرة إل الموقعالوزارة اىتحادية للعمل االيؤاا اىجتماعية )(BMAS
شبمة العمل المستقلة Offensive Mittelstand -
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 المغادرة إل الفناقختال ارشة العمل
اليوم الثالث  :األربعاء 33 ،نوفمبر :2132
 المغادرة إل الموقعالجمعية األلمانية لليتكات
 -غااء

غيتة امتو طة الحج )(BVMW

ختال ارشة العمل
المغادرة إل امبورج
اليوم الرابع  :الخميس 32 ،نوفمبر :2132
 المغادرة إل الموقعايق األ تة

تحالف امبورج
الغااء
شتكة ايلك امييك اشتكائها لال تيارات Wilke, Maack and Partner
تتحيب )(GFA
ختال ارشة العمل
 المغادرة إل الفناقاليوم الخامس :الجمعة 31 ،نوفمبر :2132
 المغادرة إل الموقعشبمة العمل الايموغتا ية اإلقليمية – امبورج )(ddn

 -الغااء

جمعية رجال األعمال AGA

 -المغادرة إل الفناق

نهاية الجولة الدراسية 2132-
السبت  31 ،نوفمبر :2132
الساعة  18 :31باحا ً – المغادرة إل مطار امبورج
 .1األطراف المعنية بالجولة الدراسية:
 )1مبادة جودة الوظائف ) : (INQAتتبني مبادرة جودة الوظائف ) (INQAاقا تأ ست عال 2112
من قبل الوزارة اىتحادية للعمل االيؤاا اىجتماعية ) (BMASااليتكاء اىجتماعيين التااد،
شعار "تطويت العمل ،تأمين للمستقبل" .اتُعا مبادرة جودة الوظائف ) (INQAبمثابة تحالف محايا،
حيث يض ممثلين عن الحمومة قطاع األعمال ،االبحث االارا ة ،االمجتمع اذلك بهاف تناال
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منهجيات أ اليب جاياة خا ة بالسيا ات الحايثة ليؤاا العاملين بالمناقية ،امن ث يلي تطويت
حلول عملية املمو ة من شأنها أا تاع اليتكات خالل عملية تطويت ظتاف اأاضاع العمل
اتيميلها .اتُعا المبادرة بمثابة مبادرة رائاة تحتكا ً للتعااا واء عل المستوى اإلقليمي اما ابعا
من ذلك ،األمت ال ي تعزز عملية نقل المعت ة اتبادل الابتات.
 )2الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية ) :(BMASباء إنياء إطار عمل قوى لمزيا من
تص العمل ،اتعزيز اىناماج المجتمعي ،بالحفاظ عل نظ ضماا اجتماعي مستقتة أداار
رئيسية منوطة بالوزارة اىتحادية للعمل االيؤاا اىجتماعية ) . (BMASايُساعا بتنامج التمويل
الوطني ” “untgernehmens Wert3 Menschال ي تتولي الوزارة اىتحادية للعمل
االيؤاا اىجتماعية ) (BMASتمويله اتنسيقه ،اليتكات الصغيتة االمتو طة عل تطويت
يا ات مستقبلية تتمتكز حول العاملين أا تحقيقا ً له ا الهاف ،يت تقاي خامات اى تيارات ي
المجاىت األربعة التالية ب ات الصلة ،اتيمل  :إدارة الموارد البيتية ،اتما ؤ الفتص االتنوع،
االصحة االمعت ة االابتة  .حيث يتعااا اى تياريوا ي ه المجاىت ،مع إدارة اليتكة
االعاملين بها لتطويت المفا ي االتاابيت المنا بة بهاف إعااد يا ات ناجحة ليؤاا العاملين
ايتكز البتنامج عل اليتكات الصغيتة االمتو طة التي ى يتجااز عاد العاملين بها  221عامل.
 )3حملة ” “Mittelstandالخير أللمانيا:
المؤ سات ااأل تاد من المهتمين بتعزيز جودة الوظائف ي المنيآت الصغيتة االمتو طة ،ادع
قارة اليتكات عل تعظي قاراتها التنا سية لتغييت طبيعة الوظائف االتغييت الايموغتا ي .اتتمثل
الفمتة التئيسية من شبمة العمل ” “Mittelstandي حيا جهود ا باإلضا ة إل جهود اليتكات
االمعنيين بهاف تحسين ظتاف اإلطار العال عل مستوى القطاع .اتستاال مبادرة جودة
الوظائف) (INQAأداة  ،Mittelstand” “Goodكأداة رئيسية لفحل اليتكات ،بهاف تممين
اليتكات من ا تمياف الفتص المحتملة لتحقيق جودة الوظائف اإعااد تاابيت ااقية للتطويت.
تض شبمة العمل المستقلة ”“Mittelstand

 )4الجمعية األلمانية للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ) : (BVMWتعا الجمعية األلمانية لليتكات
غيتة امتو طة الحج ) (BVMWجمعية مستقلة يا يا ً تهاف إل تقاي الاامات إل جميع
القطاعات التجارية االمهن،مما تُمثل مصالح اليتكات الصغيتة االمتو طة الحج ي مجال
السيا ة ،اذلك عنا العمل مع السلطات اإلدارية ،انقابات العمال ،االيتكات المبتي اتُمثل
اليتكات متو طة الحج – حوالي  3.3مليوا شتكة ي مجملها – العمود الفقتي االقوة الاا عة
لالقتصاد األلماني .امن خالل العضوية بالجمعية األلمانية لليتكات غيتة امتو طة الحج
) (BVMWيو ت األعضاء الاع اتعزيز أاضاع اليتكات الصغيتة االمتو طة تممينها من
تو يت أاضاع أكثت ثباتا ا ي الوقت ذاته ،يحتز األعضاء تقال ميتتك ايستفيااا من الاامات
التي تو ت ا مجموعة الاع بالجمعية .اتُعزز الجمعية األلمانية لليتكات الصغيتة امتو طة
حيا ً “Germany GeMit-Healthy
الحج من خالل ميتاع "طبقة متو طة ليمة
mittelstandتطويت اتنفي األنيطة الموجهة نحو الطلب اتيجيع األنيطة الصحية عبت
اليتكة .كما يت تيجيع اليتكات الصغيتة إلنياء "مناطق للميتاعات"  ،حيث يتعا ا منسق
الجمعية األلمانية ) (BVMWامارب حي محتتف.
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 )2تحالف هامبورج صديق األسرة  :يُعا "تحالف امبورج ايق األ تة" مبادرة من ماينة
امبورج ،اغت ة التجارة ،اغت ة ناعة الحتف بهامبورج  .ايهاف التحالف إل تعزيز التنمية
بماينة امبورج بماينة ايقة لأل تة ،امن ث إشتاك جميع أالئك ال ين يتحملوا المسئولية
اىجتماعية عل عاتقه – مثال المنائس االنقابات االجمعيات االمؤ سات اىجتماعية  ،االيتكات
المبيتة  ،باإلضا ة إل المؤ سات الصغيتة االمتو طة اتت ه الماخالت ي المقال األال ،
من خالل المياركة ي الميتاعات الماتلفة .امن األمثلة عل ذلك ،جائزة Hamburger
( ”“Familiensiegelخت األ تة) للمؤ سات الصغيتة االمتو طة ،ا ي جائزة أل حاب
األعمال الصايقة أل ت ي ماينة امبورج.
 )6شركة ويلك ومييك وشركائها لالستشارات ) : (Wilkek, Maack and Partnerتتاصل
شتكة ايلك امييك اشتكائها لال تيارات ) (Wilke, Maack and Parnterي جميع
مجاىت األمن المهني ،امياركة العاملين  ،األكثت من  11أعوال قامت اليتكة اى تيارات
اخامات التطويت ي ه المجاىت لليتكات ،امجالس األعمال ،ضالً عن المنظمات الوطنية
ا النحو ،تهاف اليتكة إل خلق توازا بين ا تمامات اليتكة اىقتصادية
االاالية .اعل
اموظفيها من خالل إطار العمل الااص بمسئولية اليتكة اىجتماعية ا يا اتها .من خالل
ميتاع لنقل حلول مبتمتة موجهة نحو المستقبل لسيا ات شؤاا العاملين ي مجال ناعة
المأكوىت االميتابات  “TiL-تيجع اليتكة تطويت ناعة محادة انقل مفا ي العمليات
ااإلجتاءات الناجحة اذلك ليتممنوا من التعامل مع ما تواجهه اليتكات من تحايات ي مجال
يا ات شؤاا العاملين .ايُعزز المتاع  TiLالوعي بالنتائج ااألثار الناجمة عن التغيت
الايموغتا ي باإلضا ة إل ا تبقاء اتعزيز تص العمل للعاملين.
 )7شبكة العمل الديموغرافية اإلقليمية – هامبورج :تعا شبمة العمل الايموغتا ية الوطنية )(DDN

شبمة عمل غيت اد ة للتبح ،اتض اليبمة أكثت من  321شتكة امؤ سة مع توليها مسئوليات
الموارد البيتية أكثت من مليوني عامل ،حيث تقول باار اعل ي تيميل التغييت الايموغتا ي.
اتأ ست شبمة العمل الايموغتا ية ) (DDNعال  2116بناء عل مبادرة من قبل الوزارة
اىتحادية للعمل االيؤاا اىجتماعية ) (BMASامبادرة جودة الوظائف ) (INQAإذ تض شتكات
ماتلفة األحجال ،ضال عن الجمعيات االيتكات اى تيارية االمؤ سات األكاديمية االسلطات
المحلية  .اتهاف شبمة العمل الايموغتا ية الوطنية ) (DDNإل جعل التغييت الايموغتا ي أالوية.
ايتمتكز ي قلب شبمة العمل ( )11مجموعة عمل اعلة متاصصة حيث يت اكتساب معارف
جاياة اتبادل للابتات ي ظل أجواء من اليتكة .اينصب التتكيز عل قضايا مثل الصحة اتنظي
العمل االمؤ الت االمزيا من التاريب ،ضال عن القيادة االثقا ة المؤ سية  .عالاة عل ذلك،
ت إنياء  17شبمة عمل إقليمية ) ، (DDNبهاف تو يت ما تتو ل إليه مجموعة العمل من نتائج
لليتكات المحلية غيتة امتو طة الحج .
 )8جمعية رجال األعمال) : (AGAمثل الوزا النسبي لتأثيت جمعية رجال األعمال كمنظمة رائاة ي
مجال شتكات قطاع األعمال اإدارة شؤاا العاملين ثقالً كبيتاً ،حيث يضمن عل مسار تيع
عنا إجتاء المفااضات بين السلطات .اتحفظ جمعية رجال األعمال قنوات اتصال اثيقة امنتظمة
مع القادة السيا يين االميانات االهيئات الحمومية عل المستوى الوطني اتسيت عل خطي مسار
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اليؤاا األارابية .كما يُعا قطاع تجارة الجملة االتجارة الاارجية ضالً عن الاامات المتتبطة
باليتكات ،بمثابة عنصت أ ا ي لتحقيق تق اقتصادي ناجح ي شمال ألمانيا .اتممنت جمعية
رجال األعمال ،ألكثت من  61عاماً ،من مواكبة التطورات الحادثة ،حيث تُعا قوة اعلة نحو خلق
بيئة يا ية ااقتصادية مواتية ألعضائها .كما تُمثل جمعية رجال األعمال  3.211شتكة معظمها
غيتة امتو طة الحج تض أكثت من  121.111عامل .ا اتمنح جمعية رجال األعمال
)(AGAمن خالل ميتاع "أ حاب األعمال المتميزين" الجوائز لليتكات المحلية االتي تُظهت
مياركة متميزة ي مجال تعزز لجودة الوظائف.
 .2أهم الدروس المستفادة:
 1/2مفهول جودة الوظائف متعاد األبعاد اأ مها إدارة شئوا العاملين اتما ؤ الفتص االتنوع ااىختالف
االصحة االمعارف االتنا سية.
 2/2ياغة جودة الوظائف ي ألمانيا تتطلب إنياء شبمة عمل قوية عن الحمومة اىتحادية االمحلية
االجمعيات امؤ سات األعمال ااتحادات التجارة االيتكات امؤ سات التامين.
 3/2تبادل الابتات عملية مهمة.
 4/2التيبيك أداة مهمة لتبادل الابتات.
 2/2اليتكات الصغيتة االمتو طة ي العمود الفقتي إلقتصاد ألمانيا.
 6/2جمعيات األعمال مهمة لتقاي الاامات لليتكات الصغيتة االمتو طة.
 7/2اى تثمار ي الموارد البيتية ى يقل أ مية عن اى تثمار ي الموارد الطبيعية.
 8/2التوازا بين العمل /الحياة اىجتماعية عنصت مه جااً من ا العصت.
 9/2ناك آليات لتحقيق ا التوازا منها:
 الااال الجزئي
 تاطيط األجازات االعطالت.
 متانة اعات العمل.
 متانة موقع العمل.
 مياركة الوظائف.
 تو يت اليتكات التعاية اىجتماعية
 تو يت اليتكات رعاية الطفل.
 11/2متة "طابع األ تة" ي حا ز لليتكات ايقة األ تة.
 11/2اضع معاييت لجودة الوظائف بمل قطاع ،يسمح بتبادل الحلول اإلبااعية بين اليتكات.
 12/2تأ ل العمالة المستمت إ تتاتيجية امة للتنا سية.
 13/2المعارف االقارات ي "المورد" الوحيا ااأل ا ي ي ألمانيا.
 14/2طابع " احب األعمال المتميز" معة ا ورة اليتكة.
 12/2البتامج التاريبية  C3غاية ي كفاءة التصمي ا اعلية النتائج امه تطبيقها ي مصت .

23

ثالثا  :قائمة بالورش التدريبية التي تمت حتى نهاية :2132
"قائمة ارش العمل"
بااية  – 2112نهاية 2116
 21 )3مايو :2132
الورشة اى تتاحية للعمل بميتاع الو ول لسوق العمل ) (LMAPلتحسين جودة الوظائف بمنطقة
قناة السويس
المماا :ناق بيتاميزا بالاق
الحضور :أعضاء اىتحاد المياركين بالميتاع ا LMAP
 2 )2يوليو :2132
ارشة التاطيط التنفي ى لتحسين جودة الوظائف بمنطقة قناة السويس
المماا :حايقة اىز ت
الحضور :أعضاء اىتحاد المياركين بالميتاع ا LMAP
 32-32 )1سبتمبر :2132
ارشة يمل تسييت الميتاع (تحسين جودة الوظائف بمنطقة قناة السويس)
المماا :ناق الباتتاس بور عيا
 2 -3 )1نوفمبر : 2132
ارشة عمل تطويت مفهول خامات جودة الوظائف (التعتيف بجودة الوظائف)
المماا :ممتب  LMAPبو ط البلا
الحضور :أعضاء مجلس اإلدارة للميتاع
 2-3 )2ديسمبر :2132
ارشة عمل ا تممال مفهول خامات جودة الوظائف
المماا  :ناق المنمو الزمالك
الحضور  :مجلس إدارة الميتاع
 32 )2ديسمبر :2132
التعتف عل جودة الوظائف اأثت عادة العامل عل اإلنتاج.
المماا :اإل ماعيلية – قاعة نادي التجايف
الحضور :اليتكات االمصانع
المحاضت :بتنارد بوخنت  -محما طو وا

24

 31 )7ديسمبر :2132
ارشة عمل التعتيف بجودة الوظائف اأثت عادة العامل عل اإلنتاج
المماا  :بور عيا
الحضور :اليتكات االمصانع
المحاضت :بتنارد بوخنت – محما طو وا
 31 )8ديسمبر :2132
التعتف عل جودة الوظائف  ،عادة العامل عل اإلنتاج
المماا  :السويس
الحضور  :اليتكات االمصانع
المحاضت :بتنارد بوخنت – محما طو وا
 22 - 23 )9ديسمبر :2132
ارشة عمل التاطيط اى تتاتيجي لالتحاد
المماا  :ناق الباراا – مصت الجاياة
الحضور :أعضاء مجلس إدارة اىتحاد
المحاضت :اشتف ما ت
)31

 2 – 3فبراير :2132

تابع ارشة عمل الاطة اى تتاتيجية لالتحاد
المماا  :ناق الباراا – مصت الجاياة
الحضور :مجلس إدارة اىتحاد
المحاضت :أشتف ما ت
)33

 29فبراير –  3مارس :2132

ارشة عمل التاطيط اى تتاتيجي للجمعية المصتية للصناعات الصغيتة – السويس
المماا  :ناق رد ي السويس
الحضور :أعضاء مجلس إدارة الجمعية اأعضاء اىتحاد
المحاضت :أشتف ما ت
)32

 23 - 21مارس :2132

ارشة عمل التاطيط اى تتاتيجي لجمعية بور عيا لتنمية الصناعات الصغيتة
المماا :ناق جتانا الباتتاس – بور عيا
الحضور  :أعضاء مجلس إدارة الجمعية ااىتحاد
المحاضت :أشتف ما ت
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)31

 21 – 22مارس :2132

ارشة عمل التاطيط اى تتاتيجي لجمعية المستثمتين الصناعية – اإل ماعيلية
المماا :ناق ميتكور – اإل ماعيلية.
المحاضت :أشتف ما ت
)31

 2أبريل :2132

ارشة عمل كيفية كتابة مقتتح جيا لمسابقة خطوة لتحسين جودة العمل
المماا :السويس ( ناق جتين ااس)
الحضور :اليتكات االمصانع
المحاضت :ماجا حسني
)12

 2أبريل  :2132نفس العنواا (بور عيا) اليتكات االمصانع

)32

 7أبريل :2132

ارشة عمل كيفية كتابة مقتتح جيا لمسابقة خطوة لتحسين جودة العمل
المماا :السويس ( ناق جتين ااس)
الحضور :اليتكات االمصانع
المحاضت :ماجا حسني
)37

 31أغسطس :2132

ارشة عمل عقود الاع المحلي لليتكات الفائزة بالمسابقة.
المماا :مقت جمعية المستثمتين الصناعيين باإل ماعيلية
الحضور :اليتكات الفائزة بمسابقة خطوة
الميست :ارة عامت
)38

 28ديسمبر :2132

ارشة عمل اى تاامة المالية لاامات اىتحاد
المماا :ممتب  LMAPا ط البلا
الحضور :مجلس إدارة اىتحاد
المحاضت :مانفتيا باليميتت
)39

 3اكتوبر :2132

ارشة عمل تحايا اإلحتياجات ألعضاء الجمعيات
المماا :ناق ريستا بور عيا
الحضور :اليتكات االمصانع
المحاضت :مانفتيا باليميتت – محما طو وا

26

)21

 1أكتوبر :2132

ارشة عمل تحايا اإلحتياجات ألعضاء الجمعيات
المماا :مقت جمعية المستثمتين بالصناعيين باإل ماعيلية
الحضور :اليتكات االمصانع
المحاضت :مانفتيا باليميتت – محما طو وا
)23

 32نوفمبر :2132

ارشة عمل حلول مبتمتة للتحايات
المماا :ناق ريستا بور عيا
الحضور :اليتكات االمصانع
المحاضت :محما طو ن – تامت طه
)22

 32نوفمبر :2132

ارشة عمل حلول مبتمتة للتحايات
المماا :قاعة تاريب النصت للتعاين بالسويس
المحاضت :محما طو وا  ،تامت طه
)21

 8ديسمبر :2132

ارشة عمل التعتيف بالقائمة اى تتشادية لجودة الوظائف
المماا :ناق ريست ببور عيا
الحضور :اليتكات االمصانع
المحاضت :كارين ريمماا
رابعا  :البرامج التدريبية للمشرفين ( :تطوير مهارات اإلشراف)
 .3يعتبت تاريب الميت ين ي المصانع عل مهارات امعارف "جودة الوظائف" إجتاء لوجيستي بالغ األ مية
لتطويت السلوك المؤ سي ي أي منيأة.
 .2نف المهناس محما طو وا بتنامج تاريبي متطور لجودة الوظائف ا تهاف يه الميت ين لتطويت مهارات
اإلشتاف ،انف البتنامج ي  11محا ظات (بور عيا /السويس /اإل ماعيلية /القا تة /القليوبية /اليتقية/
الغتبية /اإل منارية /بني ويف /الجيزة) لحوالي  34شتكة ناعية ي قطاعات (المالبس الجا زة /
الصناعات الهنا ية /تصنيع األداية  /الصناعات الغ ائية).
 .3ت تاريب  111ميتف ات ا تفادة  6211عامل اعاملة  %21منه إناث.
 .4ت تاريب  22من ماربي متاكز التاريب .اأ بح بتنامج تطويت مهارات اإلشتاف أحا الاامات المهمة
التي يممن أا يقامها ( اا).
 .2قامت  GIZمادة غنية إلثتاء البتامج التاريبية اتضمنت منا ج تفاعلية لتطويت الميت ين .
 .6قامت  GIZأداات اختى تضمنت:
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 1/6قائمة خطوة اإلرشادية  KHATWA CHECKلتحسين جودة الوظائف .تضمنت قائمة "خطوة لتحسين
جودة الوظائف" العنا ت التالية :
 تصمي اىحتياجات من األ تاد ،التعيين  ،التطويت
 المعت ة االجاارة
 القيادة
 التوا ل الااخلي
 الحوا ز االمزايا االحفاظ عل العمالة
 ثقا ة المؤ سة اتقاليا ا
 التنوع كثقا ة
 الصحة االحماية المهنية
مع أدلة إرشادية غاية ي الثتاء
 2/6نموذج رياضي مبسط لحساب تملفة داراا العمالة  Cost of Turnoverبالتعااا مع منظمة العمل
الاالية  ILOاكانت له اإلضا ة األثت المبيت ي نجاح البتامج التاريبية بل اتحول ه البتامج لاامات نية
يممن أا يقامها اىتحاد ( اا) ألعضائه أا للمستثمتين االيتكات المبيتة.
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الفصل الاامس
()6
مسابقة "خطوة"
لتحسين جودة العمل
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"الفصل الاامس"
"مسابقة خطوة لتحسين جودة الوظائف"
أوال  :تقديم:
 .1بتاريخ  8مارس  2012ت تاشين "مسابقة خطوة" لتحسين جودة الوظائف "بفناق ميتكور" بماينة
اإل ماعيلية بحضور السيا محا ظ اإل ماعيلية اتحاد نطاق المسابقة "منطقة قناة السويس"  ،ا ي
بور عيا يول  2مارس  ،االسويس  10مارس . 2012
 .2ت إطالق "الاعوة" لليتكات الصغيتة االمتو طة بمنطقة قناة السويس للمياركة ي المسابقة لتطويت
أ مار ميتاعات من شأنها أا تحسن جودة العمل (الفني /المهني بسوق العمل) ،إل جانب خلق تص
عمل أ ضل اأبتزت الاعوة أا "مبادرة خطوة" تو ت الاع الما ي لمقتتحات اليتكات حت يممن
لليتكات المياركة ي المسابقة المسا مة ي تحسين جودة الوظائف اتو يت ظتاف عمل منا بة
للعمال.
 .6أ ارت "مبادرة خطوة" كتيب

غيت الحج للمسابقة ابتز ما يلي:

 1/3أا "خطوة" لتحسين جودة العمل تو ت مجموعة من الاامات التي تلبي احتياجات امتطلبات
الميتاعات الصغيتة االمتو طة التي تممنها من تحسين جودة الوظائف للعاملين ي مجال العمل الفني
االمهني بسوق العمل.
 2/3أا نجاح "خطوة" (المبادرة االمسابقة) يتتكز ي انياء "شبمة عمل" اثيقة مع الميتاعات الصغيتة
االمتو طة ابما يسه بفاعلية ي تحسين جودة تص العمل المحتملة.
 3/3أا اتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية ( اا) يطمح لنيت "خطوة" ي جميع محا ظات مصت.
 4/3أا ميتاع الو ول لسوق العمل ) (LMAPاال ي ينف ه التعااا الاالي األلماني ) (GIZبالنيابة عن
الوزارة األلمانية الفيارالية للتعااا اىقتصادي االتنمية ) (BMZيو ت كل الاع لاطوة.
 .4أاضح "المتيب" التعتيف االمفهول ال ي ت التوا ق حوله لجودة الوظائف يما يلي" -:يقصا بمصطلح
جودة الوظائف تعتيف أكثت شمولية لبيئة عمل أ ضل للعاملين  ..يتجااز الظتاف المنا بة للعمل
(اإلضاءة المنا بة  ،التهوية األ ضل  ،ماكينات اآىت حايثة  .. )..حيث تتكز جودة الوظائف عل
"قيمة اإلنساا" اتحسين ظتاف العمل عل المستوى الفتدي االجماعي  ..حيث يتطتق المفهول إل
جوانب ماتلفة من العمل من شأنها أا تسه ي تعزيز العامل ليصيت أكثت " عادة" اأكثت إنتاجا ً
اكفاءة.
كما تتتب القيمة اىقتصادية األ ا ية لجودة الوظائف بعالقة مباشتة مع تحسين جودة العمل للعمال
اخلق أعمال اميتاعات أ ضل اتحقيق النمو.
 .5شجع المتيب اليتكات عل المياركة احفز ا عل اإلبااع ااإلبتمار.
 .2هل "المتيب" الصادر للمسابقة عل اليتكات ،بإبتاز بعض مجاىت الميتاعات التي يممن أا
تسا ي تحسين جودة الوظائف ..اأمثلة المجاىت المستهاف تحسينها تيمل:
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 1/6الصحة والسالمة :احاة التعاية الطبية  ،تقيي المااطت ااألخطار.
 2/6ممارسات الموارد البشرية :الو ف الوظيفي ،اليعور بالوىء.
 3/6المعرفة وتنمية المهارات :تاريبات المهارات الفنية ااأل ا ية.
 4/6ظروف مكان لعمل :منظومة التهوية  ،تنظي مماا العمل.
 5/6ظروف عمل مناسبة للمرأة :متا ق رعاية األطفال  ،اعات العمل المنا بة.
 6/6أماكن عمل تفاعلية :إ تتاحة  ،أماكن للتوا ل اىجتماعي  ،العمل الجماعي.
 7/6ظروف التوظيف :التأمين اىجتماعي االصحي ،حزمة المزايا للعاملين.
" .7دوافع" المشاركة في المسابقة :مع أا "مسابقة خطوة" أ تدت أداات "تحفيز  "Incentivesعاياة
لليتكات إى أا "المتيب" الصادر للمسابقة أاضح أيضا ً الااا ع للمياركة حيث أا "اى تثمار ي
مجال جودة الوظائف" له عائا ااضح يتمثل ي مستوى أعلي من اإلنتاج ااإلنتاجية االجودة  ..اتحقيق
اىء العمال المهتة اتعزيز الميزة التنا سية لليتكة حيث اليعور بالسعادة االتضاء للعمال يؤدى
لإلبااع ااىبتمار امزيا من اىلتزال ااإلرتباط باليتكة االفات ي اىنتساب إليها ..ضال عن تقليل
معال داراا العمالة امما يو ت المصتا ات االتماليف عنا تعيين عملين جاد.
 .8حاد كتيب المسابقة شتاط المياركة ي المسابقة تعا اليتكات األعضاء اغيت األعضاء باإلتحاد،
اأبتز أ ماء اعنااين الجمعيات التي تمثل "حلقة الو ل" ي بور عيا ااإل ماعيلية االسويس.
ايست المياركة اىليمتتانية  ..احاد انتهاء موعا المياركة ي  20أبتيل .2016
ثانيا  :خريطة سير "مسابقة خطوة" Road Map :
 .1إطالق المبادرة يول  8مارس  2012باإل ماعيلية ا 2مارس ببور عيا ا 10مارس بالسويس.
 .2إقامة ثالث ارش عمل بالماا الثالثة مع إطالق المبادرة ي ناق ميتكيور باإل ماعيلية اقاعة يئة
اى تثمار ببور عيا ا ناق جتين ااس بالسويس بحضور اليتكات المهتمة بالمسابقة ي كل محا ظة
من منطقة قناة السويس ..احاضت بورش العمل الثالثة "السيا ماجا حسني" بعنواا "كيفية كتابة مقتتح
جيا ".
 .3وتقدم للمسابقة  13شركة  ،على النحو التالي:
 1/3محافظة اإلسماعيلية:
 اي تك أايل
 يتتيمال جينز
 المصتية األاربية لتمنولوجيا الطاقة
 أركت ااد
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()1
()2
()6
()4

 2/3محافظة بورسعيد:





يوني نتت لفتش السيارات
الفقي للصناعات المعمارية
مطبعة بور عيا
تيممو مصت

()5
()2
()7
()8

 3/3محافظة السويس:






أتوا للتجارة
زاد لألداية
أل القتى لصيانة السفن
بالزا للمالبس الجا زة
السويس للصناعات المغ ية

()2
()10
()11
()12
()16

 .4ت اختيار مجموعة من الابتاء لتقيي ااختيار المقتتحات الفائزة ( 7أعضاء) ممثلة عل النحو التالي:






 2عضو من اىتحاد
 2عضو من العمالة الفنية أا الميت ين.
عضو من  GIZخبيت بجودة الوظائف.
عضو من منظمة العمل الاالية  ILO /خبيت بجودة الوظائف.
خبيت الصحة االسالمة المهنية.

 .5يول  18مايو  2012عقات "مجموعة التحمي " اجتماعها بممتب  LMAPا ط البلا لتقيي ااختيار
الميتاعات الفائزة ،اقال باار ميست الجلسات األ تاذ احما رشاي.
 .2ت اختيار  8شتكات من  16شتكة تقامت للمساعاة
اكانت اليتكات الفائزة ي :أربعة شتكات من السويس اثالث شتكات من اإل ماعيلية اشتكة ااحاة من
بور عيا اأربع شتكات من السويس كما يلي:
الميتاع المقال
اليتكة
المحا ظة
 -1عزل للسقف
اإل ماعيلية
 أركت ااد
 -2بناء دار للتت يه اإقامة العمال
 اي تلك اايل
 -3عزل للسقف اانياء كا يتتيا
 المصتية األاربية
ATOS

32

بور عيا

 يون

السويس

 شتكة بالزا

 -4بناء قاعة تاريب اإنياء
كا تيتيا

نتت

 السويس للصناعات
المغ ية

 -5بناء قاعة تاريب
 -6احاة حية ،مطع  ،مماا
للصالة
- 7تجهيز مبيت للعمال متحتك
ي الماء
 0عمل حضانة ،كا تيتيا.

 أل القتى
 زاد لألداية

 .7أال بتمبت  2012ت عقا حفل توقيع العقود ي اإل ماعيلية  ،قاعة نادي الياطئ لليتكات الفائزة
ابحضور أعضاء اىتحاد ارؤ اء الجمعيات ي منطقة قناة السويس.
 .8ت ر ع مسا مة خطوة لليتكات الفائزة من  150ألف جنيه إل  255ألف جنيه نتيجة ظتاف تغيت
األ عار ي مصت بعا التعوي .
 .2جاري تنفي ميتاعات المسابقة بنجاح اجاري متابعة التنفي اتقاي الاع ااإلرشاد الالزل من قبل
الابيت األلماني مستت بوخنت ال ي قال باار كبيت إلنجاح المسابقة ،مع خبتاء ) (GIZامجلس إدارة
المسابقة.
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الفصل السادس
()6
"الاراس المستفادة اقصل النجاح ا تص نيت
ثقا ة جودة الوظائف"
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"الفصل السادس"
"الاراس المستفادة اقصل النجاح ا تص نيت ثقا ة جودة الوظائف"
أوال  :تمهيد:
Learned
 .1ينعمس نجاح أي "بتنامج" أا "مبادرة" من خالل عاد انوعية الاراس المستفادة
 Lessonاقصل النجاح  Success Storiesاأيضا ً أ ضل التطبيقات اأ ضل الممار ات
التي تو ل أا تعتف عليها . Best Practices
 .2ذختت "مبادرة خطوة لتحسين جودة العمل" ي جمهورية مصت العتبية  /منطقة قناة السويس
( )2017/2015بعاد كبيت من الاراس المستفادة اقصل النجاح ااأل و " قيمة انوعية" ه
الاراس المستفادة اقصل النجاح اأثت ا المتوقع تجاه تنمية اتطويت الميتاعات الصغيتة
المصتية بوجه عال اخامات امستوى "جودة الوظائف" بها بوجه خاص.
 .6قبل إ تعتاض أ "الاراس المستفادة" أا "قصل النجاح" التي ت إ تاال ها من تنفي "مبادرة
خطوة لتحسين جودة العمل" يلزل التعتف عل مفهول "الاراس المستفادة" امفهول "قصل
النجاح" امن ث ائاتها ي تحقيق اعلية مستاامة للمبادرة:-
" 1/3الدروس المستفادة":
أ -كما بق اإلشارة تميز تصمي "مبادرة خطوة لتحسين جودة العمل" بأنه تصمي جيا اذكي
يستهاف تقاي "معت ة" متماملة تجاه مفا ي جودة الوظائف ،امجاىت تطبيقها ،اخاماتها
المستحاثة ،اأ اليب تحسينها ،اب لك ل تقتصت "المبادرة " ( ي إطار ميتاع الو ول
لسوق العمل) عل ارش العمل االمحاضتات العلمية االتعليمية اى قط عل البتامج
التاريبية ،اى قط عل الزيارات المياانية اى قط عل الجلسات الحوارية اى قط عل
المسابقات التطبيقية االتنا سية بل شملت ذلك كله.
ب -ألا المبادرة " تقال معت ة متماملة" اليس مجتد "تعلي " أا "تاريب" إا "المعت ة" ي
الطتيق األ تع إل "الفه " understandingا"الفه " و السبيل إل "الحممة" التي ي
واب التأي ا واب القتار ،االاراس المستفادة ما ي إى "حممة" أا "رأي ائب"
يممن إ تاال ه أا الاتاج به نتيجة " المبادرة" امعاييتها لماة تقتب من ثالث نوات.
" 2/3قصص النجاح"" :قصة النجاح" ي "درس مستفاد" أيضا لمن ي ورة قصة لها أال
اا ط اآخت ،اأحااث تحمي التصور االتابت ااإلقاال نحو تحقيق الهاف امواجهة المعوقات اتحمي
عن اإل تار ااإلبااع ااىبتمار.
 3/3أ ضل التطبيقات االممار اتBest Practices :

ليست أ ضل التطبيقات "قصة نجاح كاملة" أا "دراس مستفادة" = حممه بل ي إجتاء أا عملية
processمباعة لتحقيق اف أا تاطي عقبة ،مثال اإلقتاض الجماعي  Group Lendingي
التمويل متنا ي الصغت  Micro Financeإجتاء ذكي يحقق عاة أ ااف معا ً حيث يضمن كل تد
ي المجموعة Groupاأل تاد اآلختين  ..كما تتحقق رقابة ذاتية من المجموعة عل بعضها البعض
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تضمن تف القتاض ي اىتجاه السلي ال ي خصصت له ،كما تضمن ااد أقساط القتض ا وائاه
ي مواعيا ا المحادة.
ل لك جاءت تحممه تقول”“Brand the process don’t brand the product

امعنا ا أا اإلبااع ي "الطتيقة" أا "األ لوب" أالي بأا يؤمن بعالمة تجارية اليس المنتج.
عيتات تق كتة القال تلعب بطتيقة  4-2-4أا  1-2-3-4لمن أ لوب تيق بتشلونة أا أ لوب
تيق لاير ماريا ليس لهما نظيت ي العال .
اأخيتاً تجار اإلشارة إل أا أ مية "قصل النجاح" ي أي بتنامج أنها تمثل قااة role model
يممن اإلقتااء بها اتقليا ا االنجاح مثلها ،كما أا أ مية "الاراس المستفادة" أنها "حممة" أا "ا فة
مجانية" يممن ا تااامها لتحقيق اف أا حل ميملة.
ثانيا  :أهم "الدروس المستفادة" من المبادرة :
 .1أ اأال درس مستفاد و أا "جودة الوظائف" ي بايهية كانت غائبة عن المثيتين ،ذلك أا
"الجودة" (مع "السعت") ي جو ت التنا سية بين أي نياط ينتج " لعة" أا "خامة"  ،اتتكزت
جهود "تحسين الجودة" عل موا فات المنتج القيا ية أا "نظ الجودة" واء دائتة الجودة
Quality Circleأا الجودة الياملة  Total Qualityاتعادت موا فات الجودة العالمية ISO
 ،لمن غاب عنا كثيتاً اأحيانا ً "جودة بيئة العمل" ا" يا ات العمل االتيغيل" المفيلة بتأمين
اضماا جودة للوظائف الماتلفة المسئولة عن إنتاج السلعة أا الاامة  ..ميف نضمن "جودة
المنتج" داا تأمين جودة الوظيفة التي تنتج المنتج .
 .2ثاني الاراس المستفادة و أا "ثقا ة جودة الوظائف"  ،ثقا ة غائبة ليس قط ي قطاع الميتاعات
الصغيتة ،بل أيضا ي قطاع الميتاعات المبيتة االمتو طة ،اغائبة ليس قط ي القطاع العال
أا الحمومي ،بل أيضا ً ي القطاع الااص ااألرقال التالية تثبت ذلك:-
 1/2بتحليل عمالة القطاع الااص المصتي نجا أا  %47منها ي القطاع غيت الت مي بينما %26
قط ي القطاع الااص المنظ (.)2016/2015
 2/2نسبة الميتغلين بأجت اعقا قانوني ي القطاع الااص  %44.2مقابل  %88.2ي القطاع
الحمومي االقطاع العال(.)2016/2015
أ-
 3/2نسبة الميتتكين ي التأمين اىجتماعي ي القطاع الااص  %42مقابل  %80ي القطاع الحمومي
االعال (.)2016/2015
 4/2نسبة الميتتكين ي التامين الصحي ي القطاع الااص  %26.1مقابل  %87.5لاى الحمومة
اقطاع األعمال(.)2017/2015
 .6ثالث الاراس المستفادة و أا اجود أا عال اجود مسئول أا جهة أا احاة إدارية تعن باأل تاد
Personnelداخل المنيأة الصغيتة أا بالموارد البيتية  Human Resourcesداخل المنياة
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المتو طة االمبيتة و عنصت حاك للتحقق من اجود أا عال اجود "جودة للوظائف" اجهة
لتحسينها اتقاي خاماتها .
 .4رابع ه الاراس المستفادة أا اجود ميت ي اإلنتاج ي المصانع أا الورش اإلنتاجية (تمثل
اإلدارة الو طي) اعل مستوى راقي نيا ً امعت ي إداريا ً يمثل ركن أ ا ي ي تحقيق "جودة
الوظائف" اضماا تحسينها اتقاي اتطويت خاماتها.
 .5خا مس الاراس المستفادة أا تحقيق "جودة للوظائف" اتقاي خامات لتحسينها قا يتطلب تملفة
Costلمن دائما ً ناك عائا  Returnأمال ه التملفة يغطيها ايفوقها ،ا العائا يتمثل ي زيادة
اإلنتاجية  Productivityاتحسين الجودة الياملة  ، Improve Total Qualityاتحقيق تنا سية
المنيأة  Competitionsضال عن تتشيا الفاقا االهالك.
 .2ادس الاراس المستفادة و أا عال تو ت "جودة الوظائف" اخامات تحسينها له تملفة لبية
عالية (خسارة) تتمثل ي داراا تيع للعمالة (ختاج ا تاب العمالة) ابما يؤدى إل جانب
الاسارة المادية ،درجة من عال اإل تقتار اتيويه للصورة المهنية  Imageألي مؤ سة.
 .7ابع الاراس المستفادة ي أا "الفمتة البتاقة" أا "الثقا ة المتطورة" ى يمفي لإلقتناع بها اتبنيها،
اى تماع لمفا يمها اأ ميتها ،االتعتف عل مجاىت تطبيقها اخاماتها ،بل أا "التارب العملي"
عل أدااتها اتطبيقاتها واء من خالل الاارات التاريبية أا المسابقة التنا سية ما السبيل الفعال
لت وخ الفمتة اإدراك حقيقي أل ميتها امن ث اإليماا بها .
 .8أا جانب كبيت من "جودة الوظائف" يتحقق بتو يت أكبت قار من "األمن ااألماا" ايحقق لياغل
الوظيفة اى تقتار النفسي االتاحة الجساية االتوازا العقلي ..ا و الارس المستفاد الثامن،
ل لك إا تو يت التهوية السليمة ااإلضاءة الما ية بمماا العمل ليس ر ا ية  ،ااجود كا يتتيا للتاحة
االتتايح احمامات نظيفة امصلي لن يستهلك اقت العامل بل يزيا إنتاجيته ايت ع من كفاءة
أدائه.
 .2الارس المستفاد التا ع و أا انافاض نسبة مسا مة المتأة ي العمالة بالميتاعات الصغيتة
االمتو طة االمبيتة ى يتجع إل تقصيت من المتأة  ،بل بقار كبيت يتجع إل عال تو ت حا أدني
من "جودة الوظائف" للمتأة ،اأبسط دليل عل ذلك و عال اجود حضانات ألطفال المتأة
العاملة بأماكن العمل ،ا /أا عال اجود ا ائل انتقال منا بة من اإل مماا العمل ا /أا عال
منا بة مواعيا العمل للمتأة ربة األ تة األ تة.
 .10الارس المستفاد العاشت و أا "خامات جودة الوظائف" مجال مفتوح لإلبتمار االتجايا االتطويت
اعل الجميع أا يتنا س لتحسين جودة الوظائف من خالل التميز ،االتميز يأتي من اإلختالف
ااإلختالف يأتي من التفا يل ،االييطاا ى يممن ي التفا يل بل و "التميز ".
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ثانيا  :قصص النجاح : Success Stories
 ل حقيقة ناك قصل نجاح ...اكيف نحم إذا كانت قصة نجاح أل ى  ..ناتار معيار احيا
للقياس ..و قياس الفاعلية  Effectivenessا نعتما عليه لسببين:
األال:

أنه بعا نجاح مبادئي "اإلدارة باأل ااف " Management by Objectives
اإ تمتار ا لفتتة  ،اجا أا تحقيق الهاف ليس معياراً كا يا للنجاح قا يت بناء 100
مار ة ي موعا ا بالتملفة المحادة لمن ما زال مستوى التعلي متاني ،أا بناء 26
مستيفي جايا ي  26محا ظة ي موعا ا ،المن ما زالت خامات العالج قا تة .
نا جاء مباأ اإلدارة بالنتائج  Management by Resultsليممل قصور اإلدارة
باأل ااف أي أا ناك  100مار ة ت بناء ا ي موعا ا ات تيغيلها بمفاءة اتقال تعلي
متميز انسبة حضور اانتظال التالمي % 100

الثاني :أا قياس النتيجة  Resultعادة يقاس بالفاعلية عناما يتناال المتيض الاااء لماة أ بوع
ليس مهما كمية الاااء بل اعلية الاااء ال ي يحقق اليفاء.
أي أا معيار أي "قصة نجاح" و "الفاعلية" أا "النتيجة الفعالة" ا و المعيار األ
رأينا.

ي

وإلى قصص النجاح:
 .1أال "قصة نجاح" قا تباا غتيبة ألا ا تممال المبادرة "خطوة" ( )2017/2015اا تمتار ا
بمل مموناتها من ارش عمل انااات ابتامج تاريبية ازيارات مياانية ااجتماعات تحضيتية
امسابقة تنا سية ي ثالث محا ظات بين  8متنا سين ،اتحقيق أ ااف المبادرة بالو ول إل حوالي
 2200عامل اعاملة ،اتاريب  110ميتف ي  10محا ظات منه  %51من اإلناث ي خمس
قطاعات ناعية اإعااد  25مارب من خالل بتنامج تاريب الماربين  ، TOTكل ا ي ظل
ظتاف أقل ما يقال عنها (ظتاف غيت مستقتة) خالل أعوال  ،2017/2012/2015هي بالتأكيا
"قصة نجاح" ا ا المتيب تسجيل أمين لها.
 " .2قصة النجاح" الثانية "قصة قصيتة" ألنها تماد أا تباأ ال تنتهي بعا ...اتتمثل ه القصة ي
أا "المبادرة" ل تنتهي بعا ،بل يت ما ا – بالتأكيا لنجاحها – لعال  2020بإذا هللا ،ا يستفيا
منها شتكات جاياة ي جمعيات جاياة ي محا ظات جاياة لتنتيت "ثقا ة جودة الوظائف"  ،اييمل
يناريو ه القصة للنجاح ميها توا ق اتعااا مالل حمي بين أعضاء ( اا) اممثلي GIZ
ميتاع الو ول لسوق العمل). (LMAP
 .6قصة النجاح الثالثة ي أا إتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية ( اا) تممن من تحقيق حل غالي طالما
عي إليه ،ا ي أا يتممن من اا يموا "مقال خامة" للميتاعات الصغيتة اأعضائه ،اقا تممن
من ذلك أحيانا كثيتة  ..إى أا حلمه األكبت أا يموا مقال "خامة تياة" ليس قط ألعضائه أا
لقطاع الميتاعات الصغيتة  ،بل حت لجمعيات المستثمتين اللميتاعات المبيتة ،هو حل غالي
تحقق من خالل "حزمة خامات جودة الوظائف" التي تعتف عليها ،امن خالل الماربين المؤ لين
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لتاريب الميت ين عل ثقا ة "جودة الوظائف" ،ليس ذلك قط بل تفااض اىتحاد مع "منظمة
العمل الاالية " ILOلتقاي خاماته ي مجال "جودة الوظائف" اتطويت مهارات اإلشتاف.
 .4قصة النجاح التابعة ي ت ة متاحة أمال المتنا سين الثمانية ي مسابقة "خطوة" لمي يقال أي
منه "قصة نجاح" أا عل األقل "أ ضل ممار ة" خا ة اأا ميتاعي السويس (الحضانة
/شتكة زاد لألداية) أا (الماتامتاا /شتكة أل القتي) يحمالا جايااً حيث حضانة شتكة زاد من
الجيل الحايث للحضانات ،ا متة الماتامتاا متة بحتية مصتية مبتمتة..
ثالثا :من أقوال الشهود عن مبادرة "خطوة":
(" )1كانت لي رؤية من عيت نوات ا ي تقاي خامة لمل أ حاب الميتاعات الصغيتة ..قيمة خامات
جودة الوظائف أنها "تنمية بيتية" ..ال أحل أا يارب اىتحاد ي السويس ابور عيا ااإل ماعيلية
اغيت ا عل خامة جاياة ي وق العمل ..مستثمتا العاشت من رمضاا اماينة العبور اماينة بار
يطلبوا منا ه الاامة اأيضا منظمة العمل الاالية".
"مبادرة خطوة" حتكت الفمت ااإلبااع ناك أ مار خالقة يت تااالها ،أكثت من 1000عامل يسعوا
لتأ يس جمعية ا تهالكية للسلع األ ا ية االبيع بالتقسيط ..ا يو ت الجها االمال للعاملين  ..ناك
نااق زمالة اجتماعي اشتتاكه اليهتي رمزي ييارك الصنااق العمال ي أ تاحه اأحزانه
اأمتاضه .
مبادرة "خطوة" كانت قفزه لألمال ي الاامات الفنية التي يممن أا يقامها ( اا)
"مهناس ؤاد ثابت"
رئيس اتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية ( اا)
(" )2إنطباعي جيا جااً لنتائج تنفي مبادرة خطوة  ،اذلك عل أكثت من مستوى أالها راح التعااا بين
تيق العمل ي  GIZاالابتاء امجلس إدارة ( اا) أا مجلس إدارة المبادرة ،االمستوى الثاني و تنفي
كل ممونات المبادرة باقة انجاح ارش العمل االبتامج التاريبية االزيارات المياانية ازيارة ألمانيا،
اجها المهناس محما طو وا ي البتامج التاريبية اتطويت مهارات اإلشتاف ،امع ذلك إا طموحي
أكثت اأكبت ..اأمامنا آمال كبيتة لنحققها معا ً".

(" * )6باختصار أال متة نتعتف عل
به ه الارجة من الحت ية االمهنية".
* نع ناك قصل نجاح،
اىبتمار ااإلبااع.

أ .مها المعاز
المسئول التنفي ي
ميتاع الو ول لسوق العمل)(LMAP
مت اثقا ة تسعي ألا تزيح عن العامل مياكله اتهائ شواغله

ا الميتاع يارب ميت ين ايارب ماربين ايغيت مفا ي ايطلق راح
"العميا/محما ليماا"
مايت عال إتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية ( اا)
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( " )4مبادرة خطوة" حققت زيادة اعي أ حاب األعمال بضتارة تحسين جودة الوظائف اإدراك أثت ا
البالغ ي الحا من داراا العمالة ،االمبادرة حولت األ مار العامة عن داراا العمالة إل بيانات اأرقال
يممن قيا ها ".
"كانت اى تفادة عالية من ارش العمل ااأل مار المبتمتة " ،اك لك اإلطالع عل تجارب ناجحة غيت
تقلياية ي الفمتة أا التنفي االتحلة الارا ية إلي ألمانيا إضا ة كبيتة لمعلوماتنا الاا ة بموضوعات
التيغيل االعمالة انقل الابتة االحفاظ عليها ،اتممين المتأة.
"مهناس مصطفي أبو حايا"
عضو مجلس إدارة
إتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية ( اا)
(" )5بلغ حماس مجتمع األعمال ي السويس بمبادرة خطوة" أا  %50من المتنا سين ي المسابقة (4
شتكات من  8شتكات) من محا ظة السويس "..خطوة" كانت تحاى لنا ألا السويس اجمعياتها حايثة
البنياا ،انجحنا ي إقناع لجنة التقيي أا ى تمتفي بالتقيي الممتبي (الورقي) بل ىبا من الزيارة المياانية
اقا حاث..
أحل بأا يتممن ( اا) من اعتماد "شهادة خطوة" التاريبية عل مهارات امعارف جودة الوظائف ..
اأا يموا لفاا عاد كبيت من المستيارين بجانب الماربين ال ين ت تاريبه  ..حيث ىحظت ي زيارة
ألمانيا ،الاار المبيت ال ي يقول به المستيارين المتاصصين.
عل المستوى الياصي إ تفات من نظال إدارة المبادرة امموناتها المتنوعة اأحل باتحاد عتبي
للميتاعات الصغيتة – اأري أا كل شتكة يممن أا يموا لها قصة نجاح ا متة مبتمتة مثل
(المتتاماا) ا ي تصمي بحتي مصتي لاامات الصيانة يستوعب إعاشة العمال ،ا متة الحضانة
المتطورة تاال المصنع االمصانع المجاارة ..مبادرة "خطوة" ي "خطوة" لألمال لنا جميعا.
"السيا غتيب محما عل مو ي"
عضو مجلس إدارة
اتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية ( اا)
(" )2مبادرة خطوة" جاءت ي موعا ا حيث بور عيا اشتق التفتيعة يستعااا إل تقبال ا تثمارات كبيتة ..
"اجودة الوظائف" ثقا ة ىبا عنها لمل اى تثمارات الجاياة  ..كما أا تاريب الميت ين أثمت عن تحسين
األداء اتطويت المفا ي ".
"ل .مجاي كمال"
مايت عال
جمعية مستثمتي بور عيا
(" )7أد ين تقبل ثقا ة اأ مار "جودة الوظائف" بستعة حت أا من أكمل معنا المبادرة امسابقة خطوة
أ بحوا مؤمنين  Believersبثقا ة جودة الوظائف ايتبنوا نيت ه الثقا ة االعمل بها ،اتمنياتي أا إمتااد
العمل بالمبادرة حت عال  2020من شأنه نيت ه الثقا ة ي كل المحا ظات ،انستميف مع ا التو ع
أ مار جاياة ااحتياجات جاياة".
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"أ .تياة عطواا"
خبيت ا تيارى ميتاع الو ول لسوق العمل)(LMAP
(" )8مبادرة خطوة" تحت أمامنا آ¬ اق اا عة لتحسين بيئة العمل ،اأثبتت لنا انه مهما كانت تملفة تحقيق
"جودة الوظائف" إا العائا يفوق التملفة  ..االمسابقة أتاحت لنا إثبات المفا ي التي تعت نا عليها إثباتا"
عمليا".
"أ .ميت اليعباني"
رجل أعمال  /مصنع يوني نتت
ميارك بمسابقة خطوة
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خاتمة:
بانتهاء ه المتحلة من "مبادرة خطوة" لتحسين جودة الوظائف ي ثالث محا ظات مهمة أ بح
اتحاد جمعيات التنمية اىقتصادية اأعضائه يمتلموا:










عيتات من المؤمنين بأ مية اضتارة ثقا ة جودة الوظائف.
مئات من المستفياين من خامات تحسين جودة الوظائف ( 2600عامل اعاملة).
 110متارب من الميت ين عل مهارات اإلشتاف.
أكثت من  25مارب عل مهارات اإلشتاف اجودة الوظائف.
تق عمل قادرة عل المنا سة لتحسين جودة الوظائف.
مادة تاريبية (موديول) لتطويت مهارات اإلشتاف.
نموذج لتنظي مسابقات جودة الوظائف.
قائمة ا تتشادية لجودة الوظائف.
نموذج رياضي بسيط لحساب تملفة داراا العمالة.

والمعادلة بسيطة هي األخرى:
معونة فنية ألمانية متميزة  لمجتمع مدني جاد  معرفة تحقق التقدم.
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