عّهىسيخ ِصش اٌؼشثيخ
وصاسح اٌزؼٍيُ اٌؼبًٌ
عبِؼخ عىهبط
اٌالئؾخ اٌذاخٍيخ ٌجشٔبِظ اٌصيذٌخ اإلوٍيٕيىيخ
ٔظشح ػبِخ- :
ثشٔبِظ اٌصيذٌخ اإلوٍيٕيىيخ هً ِغبي ِٓ ِغبالد ِّبسعخ ِهٕخ اٌصيذٌخ داخً
اٌّغزشفيبد؛ؽيش يمىَ اٌصيذًٌ ثؼٍّه وؼضى فً اٌفشيك اٌطجً اٌزي يؼًٕ ثبٌّشيض فيمىَ
ثزطجيك سؤيزه (اإلوٍيٕيىيخ) ٌضّبْ اإلعزخذاَ األِضً واألِٓ ٌألدويخ ويزطٍت هزا اٌّغبي ِٓ
ِهٕخ اٌصيذٌخ دساعبد ِزخصصخ فً ِٕبهظ اٌصيذٌخ ورذسيجب ً ِٕظّب ً ٌىً يزّىٓ اٌطالة ئًٌ
اٌهذف اٌّهًٕ اٌّطٍىة ٌزا فاْ اٌصيذًٌ اإلوٍيٕيىً يشبسن فً اٌّشوس ػًٍ اٌّشضً وؼضى
فً اٌفشيك اٌطجً ويمىَ ثبٌىظبئف اٌزبٌيخ - :
 - 1اٌؾصىي ػًٍ ربسيخ اٌّشيض اٌؼالعً
 - 2ئخزيبس اٌىعبئً اٌؼالعيخ األوضش ِالئّخ وِشالجخ عيش اٌؼالط
 - 3اإلعبثخ ػًٍ اعزفغبساد األطجبء وغيشهُ ِٓ اٌؼبٍِيٓ في اٌّغبي اٌصؾي فيّب يخص
اٌّؼٍىِبد اٌّزؼٍمخ ثبألدويخ ِٓ ؽيش ويفيخ ؽغ بة اٌغشػبد ورذاخالد األدويخ ِغ ثؼضهب
وِغ األغزيخ اٌّصبؽجخ
 - 4رؼٍيُ اٌّشضً واٌشد ػًٍ اعزفغبسارهُ .وٌمذ أدخٍذ اٌصيذٌخ اإلوٍيٕيىيخ ئضبفخ ئًٌ
اٌّغبالد اٌّؼزبدح ٌٍؼًّ اٌصيذٌي (صيذٌيبد أهٍيه وؽىىِيخ ِ -صبٔغ األدويخ  -ششوبد
األدويخ) وظبئف أخشي ئضبفيخ ِضً - :
• ؽشويخ اٌذواء اإلوٍيٕيىيخ (اٌغشيشيخ).
• خذِبد اٌزغزيخ اٌىسيذيخ.
• ِّبسعخ ػٍُ اٌغّىَ اإلوٍيٕيىي رؾذ ِغًّ ِشوض اٌّؼٍىِبد اٌّزؼٍمخ ثبٌغّىَ.
• اعزشبساد اٌّؼبٌغخ اٌذوائيخ األعبعيخ.
• اٌّشبسوخ في رمييُ اعزؼّبي اٌذواء.
• ِضاوٌخ اٌصيذٌخ اإلوٍيٕيىيخ اٌّزخصصخ في ِخزٍف اٌ ّغبالد اٌطجيخ ِ ،ضً األوساَ أو اٌىًٍ
واٌّغبٌه اٌجىٌيخ أو اٌغشاؽخ أو األطفبي أو اٌؼٕبيخ اٌّشوضح وغيشهب.
ٔظبَ اٌذساعخ- :
ِذح اٌذساعخ ثبٌجشٔبِظ خّظ عٕىاد وفك ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ويٕمغُ وً ػبَ دساعي
ئًٌ فصٍيٓ دساعييٓ وِذح وً فصً خّغخ ػشش أعجىػب ً وّب يغىص طشػ ثؼض اٌّمشساد في
فصً دساعي صيفي ِذره  8- 6أعبثيغ ِٓ اٌذساعخ اٌّىضفخ.

اٌجشاِظ اٌذساعيخ اٌخبصخ
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اٌشعىَ اٌذساعيخ
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ششوط اٌمجىي- :
يشزشط في ِٓ يزمذَ ٌإلٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ أْ يغزىفً اٌششوط اٌزي يؾذدهب اٌّغٍظ األػًٍ
ٌٍغبِؼبد.
ٌغخ اٌذساعخ- :
اٌذساعخ في اٌىٍيخ ثبٌٍغخ االٔغٍيضيخ  .ويغىص ِغ رٌه رذسيظ ثؼض اٌّمشساد ثبٌٍغخ اٌؼشثيخ
ثٕبء ػًٍ رىصيخ اٌمغُ اٌّخزص وِىافمخ ِغٍظ اٌىٍيخ وِغٍظ اٌغبِؼخ.
اٌزذسيت اٌصيفي واإلوٍيٕيىي- :
ػًٍ اٌطبٌت أْ يىًّ فزشح رذسيت ػٍّي ال رمً ػٓ  211عبػخ رذسيت رؾذ ئششاف أؽذ
أػضبء هيئخ رذسيظ ثبٌىٍيخ ورٌه في ئؽذي اٌّإعغبد اٌصيذٌيخ اٌزي يمشهب ِغٍظ اٌىٍيخ
ثبإلضبفخ ئًٌ ػذد  111عبػخ رذسيت ئوٍيٕيىي في ئؽذي اٌّغزشفيبد اٌغبِؼيخ.
اٌذسعخ اٌؼٍّيخ اٌزي رّٕؼ- :
يّٕؼ ِغٍظ اٌغبِؼخ ثٕبء ػًٍ ِغٍظ اٌىٍيخ دسعخ اٌجىبٌىسيى ط في اٌؼٍىَ اٌصيذٌيخ
(صيذٌخ ئوٍيٕيىيخ) ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح.
سعبٌخ وسؤيخ وأهذاف اٌجشٔبِظ
اٌشعبٌخ واألهذاف- :
ثشٔبِظ اٌصيذٌخ اإلوٍيٕيىيخ ثشٔبِظ ِشْ يزالءَ ِغ ِيىي اٌطالة وسغجبرهُ ويجشص طبلبرهُ
ويهذف ئًٌ رخشيظ صيذٌي ٍُِ ثىبفخ ِزطٍجبد اٌّهٕخ وثأؽذس فشوع ػٍُ اٌصيذٌخ ووً
اٌزمٕيبد اٌؾذيضخ واٌزي رغؼً ِٕه صيذٌيب ً ِزّيضاً ورإهٍه ٌٍؼًّ ثبٌصيذٌيبد اٌؼبِخ واٌخبصخ
وِصبٔغ وششوبد األدويخ وِؼبًِ اٌشلبثخ اٌذوائيخ ورؾٍيً األغزيخ ثبإلضبفخ ئًٌ اٌؼًّ في
ِغبي اإلػالَ واٌزغىيك اٌذوائي وِشاوض اٌجؾىس واٌغبِؼبد.
واٌغذيذ اٌزي يضيفه هزا اٌجشٔبِظ هى اٌزشويض ػًٍ دوس اٌصيذٌي ثىصفه ػضىاً ال يزغضأ ِٓ
فشيك اٌشػبيخ اٌصؾيخ في رمذيُ اٌشػبيخ اٌصؾيخ إٌّبعجخ ٌٍّشيض داخً اٌّغزشفيبد
وخبسعهب ورٌه ِٓ خالي ِزبثؼخ إٌظبَ اٌذوائي ٌه ودساعخ ِجبدب ؽشويخ اٌذواء اإلوٍيٕيىيخ
ورطجيمبرهب في ػالط اٌؾبالد اٌّش ضيخ اٌّخزٍفخ وئيغبد األٔظّخ اٌؼالعيخ إٌّبعجخ ورٌه
ثبٌزؼبوْ ِغ اٌطجيت اٌّؼبٌظ.
ورٌه ثهذف رؼظيُ فؼبٌيخ اٌذواء ،واٌزمٍيً ِٓ اآلصبس اٌغبٔجيخ غيش اٌّشغىة فيهب ،ػٓ
طشيك ضّبْ اإلعزخذاَ اآلِٓ واٌفؼبي ٌألدويخ واأللً ِٓ ؽيش اٌزىٍفخِّ ،ب يؼىد ثفىائذ
صؾيخ ِجبششح ٌٍّشضً.
سؤيخ اٌجشٔبِظ- :

اٌشيبدح واٌزّيض في اٌزؼٍيُ اٌصيذٌي واٌّّبسعخ واٌخجشاد اٌّهٕيخ ٌزؼضيض خذِبد اٌشػبيخ
اٌصؾيخ ورؾغيٓ سػبيخ اٌّشضً واٌخذِبد اٌؼبِخ ،ووزٌه ئعشاء اٌجؾىس اإلوٍيٕيىيخ
اٌّجزىشح في ِّبسعخ اٌصيذٌخ ػًٍ اٌّغزىي اٌذوٌي.

ٌّبرا اٌصيذٌخ اإلوٍيٕيىيخ
ِّيضاد اٌذساعخ في اٌجشٔبِظ- :
 - 1أػذاد اٌطالة صغيشح في لبػبد اٌّؾبضشاد واٌّؼبًِ ِّب يغبػذ ػًٍ عشػخ اإلعزيؼبة
ِٕ - 2ؼ اٌطبٌجيٓ (األوي واٌضبٔي) ِٓ وً ِغزىي دساعي ِٕؾخ رفىق ثخصُ ِٓ % 51
اٌّصشوفبد.
 - 3رخصيص ِؾبضشاد ِٕفصٍخ ٌٍطالة األعبٔت.
 - 4رمىَ اٌىٍيخ ثاخزيبس ػ ضى هيئخ رذسيظ ٌىً ِغّىػخ ِٓ اٌطالة ٌٍؼًّ وّششذ أوبديّي
ٌهُ يغبػذهُ في ئخزيبس اٌّىاد اٌزي يشغجىْ في رذسيغهب في وً فصً دساعي ووزٌه ؽً
اٌّشىالد اٌؼٍّيخ واإلعزّبػيخ.

