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منهجية تنفيذ أهداف المشروع 
»  غيلتنمية المهارات والتش«على مكونين أساسيين هما » وظائف الئقة لشباب مصر«يحتوي مشروع •

لتنفيذ ويعمل مكتب المشروع في القاهرة على التخطيط وا» تنمية المشروعات الصغيرة ودعم األعمال«و
.عيدالمنيا، والبحر األحمر، واألقصر، وبورس: والمتابعة مركزياً ومن خالل مكاتب المشروع بمحافظات

األعمالتنمية المشروعات الصغيرة  ودعم 
نشر ثقافة العمل الحر •
إتاحة الحصول على تمويل •
األعمالودعم خدمات تنمية •
توجيه الشركات ومتابعتها•
تطوير سالسل القيمة لخلق فرص عمل•

المهارات والتشغيلتنمية 
التشغيل مكاتب تطوير•
 لمجموعات النشطة العمل سوق برامج•

 وظيفة عن البحث نوادى وهما مستهدفة
التشغيل أجل من التدريب وبرامج

العمل سوق إلى المدرسة من اإلنتقال برامج•
الخاصة اإلحتياجات لذوي المهنى التأهيل•

ف الوظائ: ويضم المشروع فى كل أنشطته مناهج أربعة للتنمية المستدامة وهى
الخضراء ، االقتصاد االجتماعى ، المساواة فى النوع االجتماعى ودمج ذوي 

اإلعاقة في مكان العمل 
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2017 لعام الخضراء الوظائفوفي النسخة محدثة عن 

  استجابةك معه والتكيف المناخ تغير من التخفيف إلى الرامية المبادرات فإن : البيئي ء الوظائف الخضراءدافبالنسبة أل

ً  ضيق نطاق على الغالب فيذ هذه المبادرات تنفي يتمف مصر في البيئي للتدهور   برامج شكل يف معظمها في وهي نسبيا

.ةمانحجات الال من مدعومة
  الجزء .اإلنجليزية باللغة "عالمية نظرة :الخضراء الوظائف مهارات" من كجزء مصر دراسة نُشرت ، 2017 عام في

 استجابة استراتيجية وجود عدم الهامة النتائج من" :ورد فيها خاتمة مع  286 صفحة إلى  275 صفحة من مصرالخاص ب

 البحث من المؤسسات يمنع البيئية للوائح الحالي الفعال غير التنفيذ إن .مصر في التخضير مجال في للمهارات مهيكلة رسمية

 وجمع بحثال من لمزيد والتوصيات ، والتدريب والتعليم ، السياسات بمستوى المتعلقة والتوصيات" .للتحسين بدائل عن

."البيانات

htmindex.en/--lang/159585WCMS_books/online/-orderbookstore/-ilopublications/global/org/ilo.www.
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 يزالترك مع عمل، لفرص الشباب إيجاد "مصر لشباب الئقة وظائف" مشروع سّهل
 القومي المستويين على للبيئة، الصديقة أو الخضراء العمل فرص خلق على خاصةً 

 في آخرين شركاء مع بالشراكة – المشروع قام فقد .المستهدفة بالمحافظات والمحلي
 "الخضراء الوظائف أكاديمية" مثل فعاليات بتنظيم أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة
 تغيُر تحقيقل المؤسسات قدرة بناء تعزيز في هنا الرئيسي الهدف يكمن .المتبادل للتعلم

 تشهد تقريباً، أيام 5 مدى وعلى .شموالً  أكثر للبيئة صديقة اقتصادات نحو تحولي
 لوياتواألو الرؤى  آخر على بتركيز يوم، كل بداية في عامة جلسات انعقاد األكاديمية

 ألوسطا الشرق ومنطقة مصر تهم التي الخضراء واالقتصادات بالوظائف الخاصة العامة
 في حولالت وتخطيط إدارة عن موازية اختيارية جلسات تقديم ذلك يلي .أفريقيا وشمال
 تومهارا للبيئة، الصديق والتعمير والبناء الخضراء، األعمال وريادة الطاقة، مجال

 المستدامة واإلدارة الخضراء، األعمال وريادة والصناعات الخضراء، االقتصادات
 القروية يةالتحت البنية في العامة التوظيف برامج خالل من الخضراء واألعمال للمخلفات
 دقيق حليلبت ذلك يسمح .المجال في متخصصين خبراء من بتوجيه المستدامة، والسياحة
.مواضيعال عن الُمترتبة العملية بالعواقب يتعلق فيما الدول بين التجارب ومشاركة

:الشركاء
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

يةوزارات االستثمار والتعاون الدولي، البيئة، التجارة والصناعة، والتنمية المحل
منظمة العمل الدولية/مركز التدريب الدولي

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
:أرقام
120  ً مشاركا
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فرصة عمل 150شركات مستفيدة و 5



 :عدد المستفيدين من المشروع
من قرية بني حسن  أسرة 100

شركة لشباب من  11وتم إنشاء 
 المنيا إلنشاء وصيانة المخمرات

ظرياً الحيوية بعد أن تم تدريبهم ن
 ً  بنائيين 10كما تم تدريب . وعمليا

ع مجمو. للمساعدة في أعمال البناء
.  فرصة 40فرص العمل 

:��א��3#
ظة في بني حسن، أبو قرقاص، محاف الغاز الحيوي وحدة ُمخمر 100إنشاء مبادرة 

خدام األساليب مصدر للطاقة المتجددة باست: االقتصادي والبيئي للوحدةاألثر ب المنيا
الخضراء وتنويع مصادر الطاقة باستخدام طرق إدارة المخلفات

:  الشركاء في المنيا
 محافظة المنيا، وجامعة

المنيا، والمجتمع بما 
 في ذلك المنظمات غير

الحكومية، 
والمهندسون وعمال 
.  البناء و المزارعون



والالئقة ،  يمكن أن يؤدي تخضير صناعة البناء والتشييد إلى خلق عدد كبير من الوظائف الخضراء
ات مع المساهمة في االستدامة البيئية وتحسين الوصول إلى المساكن الجيدة ، وخاصة للمجموع

يد الخاصة بك أعمال البناء والتشي" تخضير"ولكن كيف تبدأ . السكانية المنخفضة والمتوسطة الدخل
إلى بيئة مبنية للبيئة؟  الالزم لتسهيل االنتقال" النظام البيئي"بينما تبقى تنافسية وبأسعار معقولة؟ ما هو 

ات ما الجهات الفاعلة التي تقوم بها؟ ما نوع السياسات التي يجب تطويرها؟ ما هي مجموعة المهار
دراسات المطلوبة؟ ما هي اآلثار المترتبة على خلق فرص العمل؟ باالعتماد على الخبرات الملموسة و

بناء على الحالة ، ستساهم هذه الدورة في فهم أفضل للظروف المطلوبة لتطوير المباني الخضراء وال
ر وفرص وجهات نظ: انتقال الطاقة"بعض الدورات التدريبية مع دورة  تنظيميتم . المستوى القطري

 " لعالم العمل



 قةحل بأنه االخضر االقتصاد تعريف ببساطة يمكن :األخضر االقتصاد ماهو
 فقط يسل نفسه يفرض الذي المستدامة، والتنمية االقتصادي النمو بين الوصل

    ... يضاأ للشباب عمل فرص لتوفير بل فقط البيئة على للحافظ ملحة كضرورة

البناء األخضر 
 سائلوالو الطرق فيها تستخدم التي االنشاء عملية إلى المصطلح هذا ويشير

 اةحي دورة طوال للموارد األمثل االستغالل خالل من البيئة على تحافظ التي
    انشاؤها يتم التي المنشأة

) إبدأ وطور أعمالك في قطاع االنشاء األخضر(وقد تم تطوير البرنامج التدريبي 

 سلمجل التابعة البيئة، على المحافظة بوحدة المعنية الخبراء مجموعة مع الشراكة خالل من
    تورينو ومركز أفريقيا بجنوب – CSIR والصناعية العلمية األبحاث

https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_213842/lang--en/index.htm



الهدف من البناء األخضر

تقدر انبعاثات: االسباب
ثاني اكسيد الكربون  

2
Co 

% 21الناتج من المباني بـ 

  :اليةالت األهداف البيئة على يحافظ الذي األخضر البناء يحقق

  و المباني، في والمياه الطاقة استهالك زيادة من الحد

 :التالية العوامل من الناتجة البيئية المؤثرات خفض

  للمباني المختلفة االستخدامات

  ولوازمها البناء مواد تصنيع وعملية الموارد استخدام

  التدوير واعادة االستخدام واعادة الهدم، أعمال



 من دواح »األخضر والبناء التشييد قطاع في أعمالك وطور إبدأ« برنامج يعد
 تستهدف التي واإلدارة األعمال ريادة مجال في الشاملة التدريبية البرامج
 االنشاء قطاع في والناشئة الحالية المقاوالت شركات ومدراء أصحاب
  .والتعمير
 استعراض خاللها يتم تدريبية وحدة عشر أثنى من البرنامج هذا ويتألف
 طةمبس بطريقة الشركات في الجيدة لإلدارة الرئيسية واإلرشادات المبادئ
 تنميةال يحقق الذي( االخضر والبناء التشييد على الضوء تسليط مع وعملية

  .)المستدامة

www.itcilo.org/greenjobs



نشكركم وأسئلة


