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 ملخص تنفيذي                                                                                 
 

 

، تلقت منظمة العمل الدولية اتفاقية تعاونية مدتها أربع سنوات من وزارة العمل األمريكية 2008كانون الثاني /في يناير

ووفقا لسياسة التقييم ." في مصرجتماعي االئ والحقوق األساسية في العمل والحوار تعزيز المباد"لتنفيذ مشروع بعنوان 

المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية واإلرشادات التوجيهية الخاصة بوزارة العمل األمريكية، فقد تم إجراء تقييم نهائي 

 .النهائي التقييم بنتائج وهذا هو  التقرير الخاص. 2014حزيران / خارجي ومستقل  للمشروع في يونيو

 

في مصر كمشروع سياسات يهدف إلى جتماعي االتم تصميم مشروع تعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار 

وكان هدف المشروع هو معالجة . 98و  87دعم مصر  للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 

ي تواجه كالً من الحكومة وأصحاب العمل والعمال في مصر، مع تركيز خاص على تحقيق المبادئ التحديات المحددة الت

وقد تم تنفيذ المشروع على . 1998والحقوق األساسية في العمل بحسب ما تضمنه إعالن منظمة العمل الدولية لعام 

عند البدء رسمياً بالمشروع ولغاية  2008نيسان /تغطي المرحلة األولى الفترة الممتدة من أبريل. مختلفتينمرحلتين 

تغطي المرحلة . عند وقف العمل بالمشروع، بحسب ما ستتم مناقشته الحقاً في هذا التقرير 2010تشرين الثاني /نوفمبر

وتستند نتائج هذا التقييم النهائي إلى تحليل . 2014حزيران /تشرين األول ولغاية يونيو/الثانية الفترة الممتدة من أكتوبر

 .مرحلتّي تنفيذ المشروع، إنما بتركيز أكبر على المرحلة الثانية

 

الغرض الرئيسي من التقييم هو التأكد مما حققه أو لم يحققه المشروع؛ كيف تم تنفيذه؛ كيف ينظر إليه ومدى تقديره من قبل 

صميم المشروع؛ وفعالية الهيكل ت مالئمةمتوقعة؛ مدى ال لنتائجاالفئات المستهدفة وأصحاب المصلحة؛ ما إذا كان قد حقق 

باإلضافة إلى ذلك، يهدف التقييم لوصف الممارسات التي يمكن ويتعين تكرارها وتحديد تلك العوامل . اإلداري للمشروع

تشمل الشرائح المستهدفة لهذا التقييم كالً من وزارة العمل . التي حدثت خالل المشروع لتدخالتالتي تمكن من استدامة ا

والدروس  نتائج التقييممنظمة العمل الدولية، الحكومة المصرية والهيئات المعنية في مصر، والتي ستستخدم  األمريكية،

إن نتائج التقييم واالستنتاجات والتوصيات ستساعد أيضاً على إبالغ آخرين من أصحاب . المستفادة حسب اإلقتضاء

 .خرى حسب االقتضاءالمصلحة بخصوص تصميم وتنفيذ مشاريع الحقة في مصر وأماكن أ

 

وقد تم الحصول على معلومات نوعية من خالل الزيارات الميدانية . كان العمل الميداني للتقييم نوعياً وذا طبيعة تشاركية

اآلراء التي تم استقاؤها من أصحاب المصلحة ساعدت على دعم . والمقابالت ومجموعات التركيز، حسب االقتضاء

 التقارير المرحلية الفنيةتم استخراج البيانات الكمية من وثائق المشروع بما في ذلك . يوتوضيح استخدام التحليل الكم

 .وغيرها من التقارير  بحسب توفرها

 

 المالئمة

وقد حدثت . لقد تم إنجاز المشروع في الوقت المناسب واستجاب الحتياجات أصحاب المصلحة خالل مرحلتّي التنفيذ

وواجه تنفيذ المشروع تحديات خطيرة من كل من . قين نظراً العتبارات سياسية كبيرةفي وقت اتسم بعدم الي لتدخالتا

اعتمد المشروع . السياق السياسي ونقاط الضعف الداخلية لبعض أصحاب المصلحة، طوال فترة العمل على المشروع

االتحادات العمالية في مصر بعد ألصحاب المصلحة الجدد الناشئين مثل النقابات المستقلة و لالستجابةاستراتيجيات تنفيذ 

 .2011عام 

 

في المرحلة األولى طّور المشروع استراتيجيات تنفيذ واقعية ومقيدة زمنياً، كانت متماسكة ومرتبطة على نحو واضح 

وكان للمشروع استراتيجيات تنفيذ واضحة ومتدرجة ومالئمة وذات صلة بالرغم من كونها طموحة . بالمخرجات المتوقعة

خالل المرحلة الثانية، لم يُِعد المشروع . كانون الثاني، تغير السياق بسرعة وبشكل كبير/يناير 25بعد اندالع ثورة . مانوعاً 

وقد أثر ذلك سلباً . النظر في السياق الجديد الذي كان يعمل في إطاره من أجل وضع خطة ملموسة لتحقيق أهدافه وغاياته

ومع ذلك، فمن المهم مالحظة أن المشروع قد حاول باستمرار تكييف نهجه . روعتصميم المش مالئمةإلى حد ما على مدى 

 .مع المنظمات الحكومية وأصحاب العمل

 

العامل األول تمثل في الصعوبات التي . تصميم المشروع وعلى األنشطة في سياق مصر مالئمةوقد أثّر عامالن على مدى 
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يث ضمان شراء األسهم من قبل اتحاد الصناعات المصرية ومنظمات قامت في وجه المشروع خالل المرحلة األولى من ح

أصحاب العمل األخرى، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى موقف اتحاد الصناعات المصرية العدائي تجاه تشكيل نقابات عمالية 

بين هدفه الرئيسي  وقد أدى ذلك إلى إشكالية ألن المشروع لم يكن قادر اً على تطوير التوازن الدقيق المطلوب. مستقلة

جتماعي االالمتمثل في تعزيز حرية تكوين الجمعيات، وضمان إشراك جميع أصحاب المصلحة لغرض تطوير الحوار 

وبعد التغييرات في قيادة اتحاد الصناعات المصرية، تمكن المشروع بنجاح من بناء مستوى من الثقة . السليم فيما بينهم

ية، على الرغم من أن اإلتحاد ال يزال يعارض معارضة تامة تشكيل النقابات والتقارب مع اتحاد الصناعات المصر

 .المستقلة

 

الدولية لوقف التنسيق والتعامل مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد الثورة في  العامل الثاني كان قرار منظمة العمل

والقرار بوقف األنشطة مع االتحاد العام ُوضعت منظمة العمل الدولية في موقف صعب بسبب الصراع السياسي . مصر

للمشروع مغادرة البالد في  الفنيينلنقابات عمال مصر، وجاء القرار بعد أن طلبت الحكومة المصرية من كبير المستشارين 

تيت ، وقد تال ذلك اتهامات علنية من االتحاد العام بأن منظمة العمل الدولية كانت تعمل على تف2010تشرين األول /أكتوبر

مع االتحاد العام للنقابات إلى ضياع الفرصة  االتصاالتوقد أدى وقف . على اإلنتاجية األثرالحركة العمالية في مصر  و

على منظمة العمل الدولية لتكون بمثابة الوسيط المستقل ومنسق العالقات بين النقابات القديمة والجديدة، حيث يوجد الكثير 

 .يةمن عدم الثقة والصراعات الشخص

 

 الكفاءة

لقد استثمر المشروع الكثير من الوقت والموارد في توفير طائفة واسعة من أنشطة التوعية وبناء القدرات لجميع الشركاء 

وبالرغم من الجهود الهائلة المبذولة من قبل المشروع في تقديم التدريبات وأنشطة التوعية منذ إنشائه في عام . االجتماعيين

ب جدا تقييم ما إذا كان المشروع قد حقق أهدافه في ضوء الحقيقة بأن المشروع لم يطور نظم القياس ، فإنه من الصع2008

ال تعكس مؤشرات المشروع الكم الهائل من الجهود التي بذلت . المناسبة إلجراء قياسات دورية للتقدم نحو  تحقيق األهداف

لم تكن هناك ميزانية مخصصة لعمليتي الرصد والتقييم أو . في المشروع وال توفر بالضرورة قياساً لمدى تحقيق األهداف

 .للموظف المكلف بالرصد والتقييم

 

وبالرغم من كل التحديات فإن اإلنجاز األكبر  للمشروع يتمثل في قدرته على جعل قضايا العمال ومظالمهم تتصدر 

إليها  االنتسابوحرية تكوين الجمعيات ويمكن القول ان أكبر انجاز للمشروع هو أنه جعل . الخطاب السياسي في مصر

 .ملموساواقعا 

 

والعمل في الوقت نفسه مع منظمات أصحاب  االجتماعيينومن الواضح من تجربة المشروع أن تعزيز الحوار بين الشركاء 

صالت بمفرده دون إقامة ال االجتماعيينمع كل شريك من الشركاء  العمل ومنظمات العمال يأتي بنتائج أكبر من العمل

في بور سعيد والقاهرة، ربما كانت استراتيجية المشروع للعمل على . ياالجتماعالضرورية وبناء الثقة لتعزيز الحوار 

وهناك ميزة رئيسية للمشروع تمثلت في . مستوى المحافظات وعلى القضايا القطاعية أكثر استراتيجيات التنفيذ نجاحاً 

 .ناعات المصرية بعد التغييرات في قيادة المنظمةاتحاد الص معاستراتيجية االنخراط مجددا 

 

قام المشروع خالل فقد . وكان أحد العوامل الرئيسية الذي أثر على فعالية المشروع التمييز الحاد بين مرحلتي التنفيذ

المطاف كان  في نهاية. مع ما تم تحقيقه خالل المرحلة األولى ، أو انعدمت هذه المزاوجة،ضئيلة بمزاوجة المرحلة الثانية

هذا المشروع هو مشروع واحد تم تمديده، ولم يكن مشروعين منفصلين، وفي بعض األحيان أعاد المشروع اختراع العجلة 

أما العامل الرئيسي الثاني الذي كان يمكن أن يزيد من فعالية المشروع فهو إيالء اهتمام أكبر  .مما قلل من الفعالية والكفاءة

وبناء  اتانتقل المشروع من مشروع يركز على السياسات إلى خليط من السياس ،2011عام  فمنذ. لتدخالتبنوعية ا

كان ينبغي على المشروع تطوير األدوات الضرورية لضمان الفعالية والقيمة المضافة ألنشطته المتعلقة بالتدريب . القدرات

كما كان من الممكن . لمشروع المستدامةإذ كان ذلك سيدعم جهود ا ،وبناء القدرات، بما في ذلك تطوير خطط العمل

معاً وإشراك أصحاب العمل والعمال في بعض  االجتماعيينللمشروع زيادة فعالية التدريبات عن طريق جمع الشركاء 

إن نجاح المشروع في كل من بور سعيد والنجاح المحتمل . التدريبات على األقل من أجل توطيد العالقات وتعزيز الحوار

 .وجمعهم معاً  االجتماعيينمحافظات أخرى في صعيد مصر يؤشر إلى ضرورة العمل مع الشركاء في المنيا و
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 الفعالية

في نهاية المشروع، كانت تكاليف المشروع قريبة من . لقد توفر المشروع على موارد مالية مناسبة وكافية لتنفيذ نشاطاته

الرغم من التأخيرات المتعددة التي دفعت إلى تمديد فترة بما يشير إلى إنجاز كافة أنشطة المشروع بنجاح على % 100

يمكن (. 2014حزيران /ثم إلى يونيو 2012كانون األول /وحتى ديسمبر 2011كانون األول /من ديسمبر)المشروع مرتين 

ي ٪ من أموال المشروع لألنشطة، بشكل رئيس45إذ تم تخصيص ما يقرب من : اعتبار المشروع فعاالً من حيث التكلفة

 .بررت التكلفة لنتائجويمكن القول أن ا. للندوات وورش العمل وإنتاج مواد التوعية والمنشورات

 

من اثنين من الموظفين اإلضافيين، وهما بالتحديد أخصائي في العالقات  االنتفاعكان من الممكن لكفاءة وفعالية المشروع 

يجب اعتبار وظيفة الرصد والتقييم . للرصد والتقييم ومسئولالحكومية للعمل مباشرة مع وزارة القوى العاملة و الهجرة 

 .المشروع لتدخالتينبغي أن تتطلبها وزارة العمل األمريكية لضمان الكفاءة والفعالية " وظيفة أساسية"

 

وكان باإلمكان أيضاً زيادة المشروع لفعاليته وكفاءته واستدامته بتطوير مهارات وقدرات إحدى مجموعات التدريب 

المدربون الذين تم . لتركيز على قضايا العمل، كما كان متصوراً في األصل وتم إنجازه في المرحلة األولى من التنفيذبا

تحضيرهم خالل المرحلة األولى لم يتم استخدامهم خالل المرحلة الثانية ولم تتوفر قوائم أو معلومات من المرحلة األولى، 

 .مما قلل من فعالية استخدام الموارد

 

 إحداث أثروالتركيز على  االستدامة

ومع . في مصرجتماعي االفيما يتعلق بالمبادئ األساسية والحقوق في العمل وأهمية الحوار  رفع الوعيلقد دعم المشروع 

، ورغبتهم في االجتماعيينالشركاء  مشاركةمستوى  إال أن، االستدامةيكن موجهاً بشكل خاص نحو  أن المشروع لم

السياق السياسي في  عالوة على، (خصوصا بين أرباب العمل)الجديدة  وتصوراتهم واتجاهاتهمة المشروع استمرارية أنشط

 .أن تكون بعض نتائج المشروع مستدامة حإلى أنه من المرج كل ذلك يشير ،مصر في الوقت الراهن

 

ستقلة في مصر على اإلطالق في وتحديداً دعم تأسيس أول نقابة م ،معالم لتطورات رئيسيةتحقيق لقد نجح المشروع في 

؛ إشراك اتحاد الصناعات المصرية ومنظمات أصحاب العمل األخرى ودعمها كي تصبح أكثر فعالية، وتشجيع 2010عام 

على المستوى الوطني مع لجان متخصصة على جتماعي االالحكومة المصرية على تأسيس المجلس القومي للحوار 

سعيد والتي يرجح  وبورالعاشر من رمضان  مدينتي روع أيضاً تأسيس لجان ثنائية فيكما دعم المش. المستويات الحكومية

 .جداً مواصلة عملها بعد انتهاء المشروع

 

في مصر عن طريق العديد من األنشطة مع جتماعي االلقد أثرى المشروع الخطاب الدائر حول القضايا العمالية والحوار 

وفي الوقت الحالي، توجد أرضية . مجموعة كبيرة من المطبوعات الرئيسيةوسائل اإلعالم ومن خالل ترجمة وتوزيع 

 .البناء عليها االجتماعيينمشتركة يمكن للشركاء 

 

 االستدامةتطوير استراتيجية خطة في في مصر  جتماعي االلم يفلح تعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار 

ركز المشروع على توفير نطاق واسع من فعاليات رفع مستوى الوعي لجمهور  لقد. إنهاء البرنامج أو استراتيجية /و

إليها جزءاً من الخطاب العمالي في  االنتسابوعريض لضمان جعل معايير العمل الدولية ومبادئ حرية تكوين الجمعيات 

 .مصر

 

   توصيات أساسية

 لوزارة العمل األمريكية ومنظمة العمل الدولية

 المتوقعة، كجزء ال  لنتائجنطقي، يربط ربطاً سببيا األنشطة بالمخرجات ومساهمتها في اوجوب تطوير إطار م

هذا من شأنه مساعدة فِرق المشروع في تركيز . يتجزأ من نظام شامل للرصد والتقييم والتخطيط لكل مشروع

 .جهودها على تطوير األدوات الضرورية لضمان إنجاز األهداف بنجاح

 للتوصيات المرفوعة في عمليات التقييم النصفية لزيادة الفعالية  لالستجابةطوير خطة يتعين على المشاريع ت
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هي فرصة أساسية كي يعيد المشروع ( خاصة إن كانت خارجية)إن عمليات التقييم النصفية . االستدامةو األثرو

 .النظر بمنهجه واستراتيجياته

 على استدامة هذا المشروع مثلما سيساعد أهداف إطار  تشجيع اللجان الثنائية والثالثية على نحو شامل سيساعد

 .عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  ووزارة العمل األمريكية في مصر

 

 بالنسبة لوزارة العمل األمريكية

  يتعين على مشاريع وزارة العمل األمريكية األخرى في مصر أن تبني على نجاح هذا المشروع من خالل

 .كوسيلة لحل النزاعات العماليةجتماعي االوار مواصلة تعزيز الح

 

 بالنسبة لمنظمة العمل الدولية

 هذا أمر حتمي من  .يتعين على منظمة العمل الدولية تطوير منهج جديد وموحد في العمل مع كافة نقابات العمال

 .في مصر االجتماعيينأجل المحافظة على موقف حيادي مع الشركاء 

 تحليل السياق عند المشاركة مجدداً مع  االتحاد العام  االعتبارمستقبلية في مصر في يجب أن تأخذ المشاريع ال

 .لنقابات عمال مصر
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I.                                                                                                            وصف المشروع 
 

 

سنوات  أربع ة العمل الدولية اتفاقية تعاونية من وزارة العمل األمريكية مدتها، تلقت منظم2008كانون الثاني /في يناير

،مليون دوالر أمريكي 2.4وبقيمة 
1

تعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار "لتنفيذ مشروع بعنوان  

عن تنفيذ المشروع، وعمل  مسئوالان المكتب القـُطري لمنظمة العمل الدولية في القاهرة وك." في مصرجتماعي اال

 .لدعم المشروع فنيةالموظفون الفرعيون المكلفون بتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في منظمة العمل الدولية كوحدة 

 

مة وأصحاب العمل والعمال في مصر، مع كان هدف المشروع هو معالجة التحديات المحددة التي تواجه كالً من الحكو

. 1998تركيز خاص على تحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل بحسب ما تضمنه إعالن منظمة العمل الدولية لعام 

 األعضاءوالقيادة وكبار  ،فقد استهدف المشروع القيادة وصانعي القرار في وزارة القوى العاملة و الهجرة ،وبناء على ذلك

كما أن المشروع . وظفين في منظمات أصحاب العمل والعمال على المستوى الوطني ومستوى المحافظات والمناطقوالم

إلى  باإلضافة. عمل أيضاً مع أعضاء من البرلمان ووزارات أخرى بحسب ما تقتضيه الضرورة ومنظمات المجتمع المدني

 .اشرة وحمالت التأييدذلك، تواصل مع عامة الناس عن طريق الحمالت اإلعالمية المب

 

 :ولدعم الهدف العام، حدد المشروع األهداف األربعة التالية

 

العمال وأصحاب العمل هم أكثر إلماماً بحقوقهم وواجباتهم ويشاركون على نحو متزايد في الحوار  :1  اهلدف املباشر

 البناء والمفاوضات

من أصحاب العمل والعمال، قادرة على تمثيل أفضل  منظمات مستقلة وذات كفاءة وتمثيل لكل :2  اهلدف املباشر

 لمصالح أعضائها والدفاع عنها

 النزاعات العمالية وإيجاد تسويات لها للحيلولة دونتمتلك وزارة القوى العاملة قدرة أفضل  :3  اهلدف املباشر

دولية ومبادئ اإلعالن التي إصالح تشريعات العمل لجعلها متوافقة مع اتفاقيات منظمة العمل ال :4  اهلدف املباشر

 .تمت المصادقة عليها

 

لقد اعتمدت استراتيجية المشروع نهجاً تدريجياً ومرناً من أجل تغيير المواقف والتقاليد والممارسات المترسخة منذ زمن 

يشار  تلفتينمخفي مصر على مرحلتين جتماعي االلقد تم تنفيذ تعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار  .طويل

عند  2008نيسان /تغطي المرحلة األولى الفترة الممتدة من أبريل. إليهما في هذا التقرير بالمرحلة األولى والمرحلة الثانية

عند وقف العمل بالمشروع، بحسب ما ستتم مناقشته الحقاً في  2010تشرين الثاني /البدء رسمياً بالمشروع ولغاية نوفمبر

تم إجراء . 2014حزيران /ولغاية يونيو 1122 تشرين األول/مرحلة الثانية الفترة الممتدة من أكتوبرتغطي ال. هذا التقرير

الخاصة بهذا التقييم النهائي مبنية على تحليل مرحلتّي تنفيذ المشروع،  لنتائجا. 2010تقييم نصفي لهذا المشروع في أكتوبر 

 .إنما مع تركيز أكبر على المرحلة الثانية

 

 

                                                      
1
قامت وزارة الخارجية األمريكية بتوفير التمويل لوزارة العمل . دوالر 800,000تم مبدئياً توفير . هذا المقدار من المال لم يتم توفيره كله مرة واحدة 

كما تم توفير مبلغ آخر مقداره . طية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااألمريكية كجزء من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بهدف دعم الديمقرا

ألف دوالر من  500وتم توفير مبلغ إضافي مقداره . 2009نيسان /مليون دوالر من األموال المخصصة لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية  في أبريل 1,6

 .2011أيلول /أموال وزارة العمل األمريكية  في سبتمبر
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II. منهجية التقييم                                                                                                أهداف و 
 

 

تصميم المشروع من حيث صلته باإلطار االستراتيجي  مالئمةالغرض الرئيسي من التقييم هو تقديم تقييم مستقل عن مدى 

( سلباً أو إيجاباً )وتحديد المعوقات والنجاحات، وتحديد إلى أي مدى أثّر المشروع المشروع،  هوالسياسات، والتأكد مما حقق

 .على الشركاء الثالثة في البالد

 

 :وبشكل أكثر تحديداً، فإن الغرض من التقييم هو من أجل

 تقييم نوعية تصميم المشروع؛ 

 تقييم مدى كفاءة وفعالية تنفيذ المشروع؛ 

 وع؛تقييم فعالية هيكل إدارة المشر 

 تحديد ما إذا كان المشروع قد حقق أهدافه المعلنة وشرح السبب من تحقيق أو عدم تحقيق تلك األهداف؛ 

 رصد إدارة المشروع واألداء؛االستدامةات بالنسبة للمجموعات المستهدفة، احتمالية األثر/تقييم المزايا ، 

  ؛أنشطة المشروع والمخرجات على المجموعات المستهدفة تأثيراتتقييم 

  ،تقديم توصيات لوزارة العمل األمريكية ومنظمة العمل الدولية بخصوص الدروس المستفادة وكيفية تطبيقها

تحديداً على مشروع رصد المصانع التابع لوزارة العمل األمريكية الذي يتم تنفيذه حالياً من قبل منظمة العمل 

 الدولية في مصر، وعلى بلدان آخرى بشكل عام؛

 أو /صحاب المصلحة في المشروع فيما يتعلق باإلجراءات التي قد يحتاجونها من أجل تنفيذ وتقديم توصيات أل

 استدامة عناصر المشروع؛ و

  األثرتقييم استدامة المشروع المحتملة والتوجه نحو. 

 

ريكية التعاونية واألنشطة التي نفذت في إطار اتفاقية وزارة العمل األم لنتائجيشمل نطاق التقييم استعراض وتقييم جميع ا

عالوة  ،مشاريع مختارةتتعلق ب وتقارير وثائق من بيانات ُجمعت بشكل أساسي على تقييمالركز . مع منظمة العمل الدولية

تم تقييم المشروع من منظور . مقابالت مع موظفين رئيسيين في المشروع وشركاء وأصحاب المصلحة في مصرعلى 

ويركز التقييم . ين شاركوا وكانوا يهدفون إلى االستفادة من تدخالت المشروعمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الذ

 .االستدامةو إحداث أثرالمشروع والفعالية والكفاءة و بمالئمةعلى المجاالت ذات الصلة 

 

والهيئات  هذا التقييم كالً من وزارة العمل األمريكية، منظمة العمل الدولية، الحكومة المصريةبتشمل الشرائح المستهدفة 

واالستنتاجات  لنتائجكما أن تقييم ا. االقتضاءوالدروس المستفادة حسب  نتائج التقييمالمعنية في مصر، والتي ستستخدم 

والتوصيات يُستخدم أيضا إلبالغ أصحاب المصلحة اآلخرين حول تصميم وتنفيذ مشاريع الحقة في البلد وأماكن أخرى 

 .حسب االقتضاء

 

                                                                                               المنهج             1.2
 

الغرض من هذا التقييم هو زيادة التعلم من الماضي ودراسة كيفية زيادة تحسين الجهود في التنفيذ المتواصل للمشروع أو 

ما يمكن تحسينه، وماذا يمكن إضافته والتقييم يحدد ما ينبغي تجنبه،  وهذا يعني تحديداً أن. في مشاريع مشابهة في المستقبل

 .حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على نحو أكثر فعالية وفقا للقانون الدولي تتحققبحيث 

 

انية وقد تم الحصول على معلومات نوعية من خالل الزيارات الميد. كان العمل الميداني للتقييم نوعياً وذا طبيعة تشاركية

اآلراء التي تم استقاؤها من أصحاب المصلحة ساعدت على دعم . والمقابالت ومجموعات التركيز، حسب االقتضاء

تم . لقد ساهمت الطبيعة التشاركية للتقييم في إحداث شعور بالملكية بين أصحاب المصلحة. وتوضيح استخدام التحليل الكمي

. وغيرها من التقارير التي كانت متوفرة التقارير المرحلية الفنيةما في ذلك استخراج البيانات الكمية من وثائق المشروع ب



2  

 .لنتائجوبالنسبة للمؤشرات التي تدل على مواجهة المشروع للتحديات، فهناك تحليل موجز مشمول في ا

 

 :المبادئ التالية خالل عملية التقييمتم تطبيق 

 

أصحاب المصلحة المتعلقة بأكبر عدد ممكن من األسئلة  التحقق من أساليب جمع البيانات ومعرفة وجهات نظر .1

 .ذات الصلة بالتقييم

 .في نهج التقييم( أنثى/ذكر) نوع الجنستضمين الحساسية الثقافية و .2

بالرغم من اتباع نهج متسق في كل موقع من مواقع المشروع لضمان توفر األسس للقيام بتحليل نوعي جيد، فقد  .3

وقد تم طرح أسئلة إضافية من قبل المقيّم، . لى اإلحساس بالملكية بين أصحاب المصلحةكان التقييم مرناً للحفاظ ع

 .مع ضمان الوفاء بمتطلبات المعلومات الرئيسية

 

كما راعت مهمة التقييم أقصى درجات السرية المتعلقة بالمعلومات الحساسة والمالحظات واآلراء التي تم التماسها خالل 

وللتخفيف من أثر التمييز خالل عملية جمع البيانات وضمان أقصى قدر ممكن من حرية . اعيةالمقابالت الفردية والجم

التعبير لشركاء التنفيذ، لم يكن شركاء التنفيذ وأصحاب المصلحة أو أي أعضاء من المجتمعات المحلية حاضرين خالل 

 .إجراء المقابالت

 

يمكن العثور على . قييم لإلجابة عليها، وفقاً للمجاالت الرئيسية السبعةلقد أدرج اإلطار المرجعي للتقييم أسئلة محددة سعى الت

 .الملحق أ هذه األسئلة أدناه، واإلطار المرجعي مشمول بكامله في 

 

 المالئمة والتناسب االستراتيجي

 ،ليةواألولويات الدو ،واحتياجات البلدان ،المستفيدين ومتطلبات هل كانت أهداف المشروع متسقة مع احتياجات .1

 والشركاء منذ البدء بالمشروع؟

وإلى أي مدى أثّرت هذه /كيف تغيرت احتياجات أصحاب المصلحة هؤالء منذ البدء بالمشروع؟ بأية طريقة .2

 البرنامج؟ مالئمةالتغييرات على 

 مخرجات المشروع متسقة مع الهدف العام وتحقيق أغراضه؟/هل كانت أنشطة ونتائج .3

 المقصودة؟  التأثيراتع متسقة مع هل كانت أنشطة ونتائج المشرو .4

ووزارة العمل كيف تماشى المشروع مع استراتيجيات وأولويات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  .5

 ؟ر، و كيف قام بدعمهااألمريكية في مص

 

 ِصحة تصميم المشروع

ة التي أثرت على قدرة منظمة هل كان تصميم المشروع منطقياً ومتماسكاً؟ ما هي العوامل الداخلية والخارجي .1

 العمل الدولية في تحقيق أهداف المشروع؟

 المقصودة التي تتصل بدورها بأهداف أوسع؟ لنتائجهل هناك صلة سببية بين المخرجات وا .2

 التي تم تحقيقها لغاية اآلن، هل تم تحديد األغراض واألهداف والتوقيت بكيفية واقعية؟ لنتائجبالنظر إلى ا .3

 في وثيقة المشروع مالئمة ومفيدة في تقييم تقدم المشروع؟ الموضحةعتبر المؤشرات إلى أي مدى ت .4

مفيدة، ومناسبة لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع؟ كيف تم وهل كانت خطة رصد أداء المشروع عملية،  .5

 استخدام البيانات التي تم جمعها؟ كيف كان من الممكن استخدامها بكيفية أفضل؟

 

 لفعاليةالتقدم وا

المخرجات وفقاً لخطة العمل؟ هل كانت كمية ونوعية هذه  تنفيذإلى أي مدى حقق المشروع أهدافه؟ هل تم إنتاج و .1

 المخرجات ُمرضية؟ كيف نظر إليها أصحاب المصلحة؟
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تكمن أعظم إنجازات المشروع؟ ماذا كانت المكونات الداعمة وما هي ( مكونات، قضايا/أهداف)في أي مجال  .2

 ؟طبيعتها

 في إنجاز أو عدم إنجاز األهداف؟ األثرماذا كانت العوامل الرئيسية ذات  .3

هل هناك أية إنجازات إضافية للمشروع عالوة على ما كان متوقعاً في وثيقة المشروع؟ هل تمت مالحظة أي من  .4

 نتائج المشروع غير المقصودة؟

 

 كفاءة استخدام الموارد

 :إلى نتائج( والخبرة والوقت، وغيرها المال)المدخالت /يةاالقتصادقياٌس لكيفية تحويل الموارد 

 كافية؟ والحوكمةإلى أي مدى كانت تدابير اإلدارة والرصد  .1

 التي تم تحقيقها التكاليف؟ لنتائجعموماً، هل تبرر ا .2

 بموارد أقل؟ لنتائجهل كان باإلمكان تحقيق نفس ا .3

 ي الوقت المناسب؟هل تم تسليم األموال المخصصة للمشروع والقيام باألنشطة ف .4

 

 فعالية اإلدارة

 :لنتائجمدى توظيف القدرات اإلدارية ووضع الترتيبات لدعم تحقيق ا

 ؟المنفذينشركائه /وإداري كاٍف من شركائه الوطنيين فنيهل حصل المشروع على دعم سياسي و .1

عن  المسئولالقسم ويمي، المكتب اإلقلوالمكتب الميداني، وفعاالً بين فريق المشروع،  االتصالإلى أي مدى كان  .2

بمنظمة  قسم الشراكات والدعم الميدانيومنظمة العمل الدولية، وشركاء في المقر الرئيسي،  الفنية الشئونالدعم و

فعاالً بين فريق المشروع وشركاء التنفيذ  االتصالووزارة العمل األمريكية؟ إلى أي مدى كان  العمل الدولية،

 الوطنيين؟

وإلى أي  ،دارة المشروع من رصد أداء ونتائج المشروع؟ هل تم اعتماد نظام رصد وتقييمإلى أي مدى تمكنت إ .3

تقدم  تقييممة ومفيدة في ئفي وثيقة المشروع مال الموضحةمدى كان فعاالً؟ إلى أي مدى كانت المؤشرات 

ف المشروع؟ هل مفيدة، ومناسبة لقياس التقدم نحو تحقيق أهداوالمشروع؟ هل خطة رصد أداء المشروع عملية، 

؟ كيف تُستخدم البيانات التي تم جمعها؟ كيف منهجيةتم جمع وفحص المعلومات والبيانات ذات الصلة بطريقة 

 يمكن استخدامها بكيفية أفضل؟

هل استفاد المشروع استراتيجياً من التنسيق والتعاون مع غيره من مشاريع منظمة العمل الدولية ومن مشاريع  .4

 ؟األثرية ولالمنطقة لزيادة الفعا/كية في البلدوزارة العمل األمري

 إلى أي مدى تم تنفيذ توصيات التقييم النصفي؟ .5

 إلى أي مدى كان توفير الدعم فعاالً لغاية اآلن من قبل منظمة العمل الدولية في كافة مراحل تنفيذ المشروع؟ .6

 

 إحداث أثروالتوجه نحو  االستدامة

 روع؟ما الذي جرى نتيجة للبرنامج أو المش .1

أن يكون لها ( والقدرات والنظم والمؤسسات، وغيرها ففي المواق)مالحظتها  تمتهل يمكن للتغييرات التي  .2

 المشروع؟ بتدخالتصلة سببية 

تمكن المشروع من بناء  بأي قدر من الفعاليةفي المشروع؟  االستمرارهل الشركاء الوطنيون قادرون على  .3

 ؟(فيما يتعلق بالشركاء الوطنين وشركاء التنفيذ)الضرورية  المؤسسيةالقدرات البشرية و

 ؟مرتبطة بالمؤسسات الوطنية لنتائجتكون نتائج المشروع واإلنجازات والميزات دائمة؟ هل ا من المرجح أنهل  .4

 وهل يمكن للشركاء المحافظة عليها من الناحية المالية عند نهاية المشروع؟
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                                                                                                                  منهجية جمع البيانات                 1.1

 

المعنيين من  المسئولينمراجعة مكتبية وزيارات ميدانية إلى اإلسكندرية وبور سعيد للتشاور مع  من خالللقد تم التقييم 

، ومع فريق المشروع والهيئات المعنية وسفارة الواليات المتحدة وآخرين من مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة

استخدم المقيّم مجموعة متنوعة من أساليب التقييم، بما في ذلك المراجعة المكتبية واللقاءات . أصحاب المصلحة الرئيسيين

 .وتقدير األمور على نحو مطّلع ،مع أصحاب المصلحة، ونقاشات مع مجموعات التركيز

 

منهجية حددت مصادر البيانات التي خطط المقيّم لجمع المعلومات للقبل البدء بالعمل الميداني، قام المقيّم بوضع مصفوفة 

هذه . ةنيوقد ساعد ذلك في صنع القرار حول تخصيص الوقت أثناء الزيارات الميدا. منها لكل سؤال في اإلطار المرجعي

 .الملحق ب المصفوفة مشمولة في 

 

واستمر المقيّم في جمع ومراجعة وثائق متعددة للمشروع بما . مراجعة الوثائق عملية متواصلة طوال فترة هذا التقييمكانت 

للحصول على قائمة شاملة بالوثائق . مواد التدريب ومطبوعات المشروع خالل العمل الميدانيوفي ذلك ميزانية المشروع 

 .الملحق ج االطالع علىيرجى 

 

 القى التيبعض المواقع  لضموقد تم بذل قصارى الجهد . نين من مواقع المشروع، هما اإلسكندرية وبور سعيدزار المقيّم اث

كانت تحدد قبل الزيارات الميدانية من قبل موظفي  اتاالجتماع. المشروع نجاحات ومواقع أخرى واجهتها تحديات فيها

كما أتيحت الفرصة أيضاً للمقيّم . م وتمشياً مع اإلطار المرجعيمشروع منظمة العمل الدولية أنفسهم، وفقاً لمتطلبات المقيّ 

 .بأصحاب المصلحة في صعيد مصر لالجتماع

 

. فردية أو جماعية اتاالجتماعوكانت . تم إجراء المقابالت مع أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة المعنيين بالمشروع

 :على سبيل المثال وليس الحصر أصحاب المصلحة الفئات التالية شملولغرض هذا التقييم، 

  (عن طريق الهاتف)مدير المشروع من وزارة العمل األمريكية في واشنطن العاصمة 

 المقر الرئيسي المعنيين موظفي من مظمة العمل الدولية وغيرهنم/المبادئ والحقوق األساسية في العمل يفموظ  

  بمصرموظفي مشروع منظمة العمل الدولية   

 المعنيين المسئولينة العمل الدولية في مصر ومدير مشروع منظم 

 أدناه والمذكورةالجهات أو المجموعات الشريكة في مصر المستفيدة من المشروع تم اختيارهم من  أفراد: 

o موظفين معنيين من الحكومة 

o ممثلين معنيين من أصحاب العمل والمنظمات العمالية 

o  لهم مساعدة الذين دربهم المشروع أو قدمأصحاب العمل والعمال    

o السفارة األمريكية 

 
 .الملحق ديرجى مراجعة  ،لإلطالع على قائمة شاملة باألفراد والمجموعات التي اجتمعت في القاهرة واإلسكندرية وبور سعيد

 

مجموعة واسعة من أصحاب  ةالورش وقد جمعت. 2014أيار /المصلحة في الثاني من يوليو ألصحابتم عقد ورشة عمل 

ورشة العمل المخصصة  تم استخدام. وغيرهم من األطراف المهتمة الشركاء في عملية التنفيذما في ذلك المصلحة، ب

ألصحاب المصلحة لعرض االستنتاجات األولية الرئيسية والقضايا الناشئة، واللتماس التوصيات والحصول على 

وقد تركز . يتم إجراء مقابالت معهم من قبلإيضاحات أو معلومات إضافية من أصحاب المصلحة، بما في ذلك من الذين لم 

العرض على الممارسات الحسنة التي تم تحديدها أثناء التقييم والدروس المستفادة والثغرات المتبقية التي تم تحديدها من 

ع تحليل وعرض وجهات النظر لمختلف األفراد والوثائق التي تم الرجو هو وكان دور المقيّم. قبل جميع أصحاب المصلحة

 .االجتماععلى قائمة بالحضور الذين شاركوا في هذا  الملحق هـيحتوي . إليها لغرض االسترشاد
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                                                                                                                                          القيود   1.2

ونتيجة لذلك، ال يمكن للمقيّم أن يأخذ جميع المواقع في . كفي من الوقت لزيارة كافة مواقع المشروعلم يتوفر للمقيّم ما ي

بعض  ذلك تم بذل كل الجهود لضمان زيارة المقيّم لعيّنة من المواقع النموذجية، بما في. عند صياغة االستنتاجات االعتبار

 .اجهت تحدياتالتي و المواقع وبعض ،المواقع التي كان أداؤها جيداً 

 

إلى معلومات تم جمعها من مستندات ومراجعات أساسية مع أصحاب المصلحة وموظفي المشروع  نتائج التقييمتستند 

على ضوء اكتمال المعلومات التي تم توفيرها للمقيّم من تلك المصادر وقدرة  نتائج التقييمتم تحديد مدى دقة . والمستفيدين

البيانات  تحددها كميةعالوة على ذلك، فإن قدرة المقيّم على تحديد الفعالية . ه المعلوماتالمقيّم على التحقق من صحة هذ

 وهي الذي تم إحداثه، األثر عن لم يتم تضمين تحليل الفعالية من حيث التكلفة ألن ذلك يتطلب بيانات. المالية المتوفرة

 .غير متوفرة بيانات
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III.                           نتائج التقييم                                                      
 

 

ينقسم هذا القسم إلى خمسة أقسام فرعية تجيب مباشرة على أسئلة المقيّم . التقييم نتائجعن يقدم هذا القسم نقاشاً تفصيلياً 

 .بحسب ما هو محدد في اإلطار المرجعي

 

                                                                                المالئمة .3.1
 

 

، االفتراضاتالمشروع من حيث مواءمة تصميم المشروع، واستراتيجيات التنفيذ و مالئمةمدى  االعتباريأخذ هذا القسم في 

 ،األمريكيةالمستفيدين، ووزارة العمل  واحتياجاتاالستراتيجية ومدى توافقه مع أولويات  مالئمته من الناحيةإضافة إلى 

 .ومنظمة العمل الدولية في مصر

 

 مواءمة تصميم المشروع واستراتيجيات التنفيذ 2.2.2

في مصر كمشروع سياسات لدعم جتماعي االوالحقوق األساسية في العمل والحوار  تم تصميم مشروع تعزيز المبادئ

تم تصميم المشروع والبدء بالعمل به . 98و  87مصر في مواجهة التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 

 ملياً لقد تم التفكير . إليها في مصر االنتسابو، وكان الهدف الرئيسي منه تشجيع حرية تكوين الجمعيات 2008في عام 

نين إن البيئة السياسية ووضع قوا. ويمكن القول أنه كان منطقياً ومتماسكاً . بالمشروع وتم تصميمه بدقة قبل البدء في تنفيذه

العمل وعالقات العمال بأصحاب العمل في مصر في ذلك الوقت اقتضت نهجاً متدرجاً وحساساً تجاه القضايا المتعلقة 

 .وإصالح قوانين العمل في مصرجتماعي االبالحوار 

 

من تشرين األول حيث عاود نشاطه /وأخيراً توقف لغاية أكتوبر 2010و   2008واجه المشروع تحديات عديدة بين عامي 

 :فقد تبين ما يلي 2010ووفقاً للتقييم النصفي الذي أجري بحلول نهاية عام . جديد

في الوقت المناسب يستجيب لحاجة ملحة تم تحديدها من قبل جهات وطنية لتعزيز  أنه كان تدخال لقد أثبت المشروع 

مثل مجموعة من التحديات الكبيرة مع ذلك، فإن األهداف ت. في العملجتماعي االالمبادئ والحقوق األساسية والحوار 

فيما يتعلق بعالقات العمل والعالقات المتردية بين الشركاء  داخل بيئة عمل وطنية تتأثر بالمواقف والتقاليد المترسخة

.االجتماعيين
 2

 

 

وبدا أن أصحاب العمل قد أدركوا . ل بشكل خاصاات المجموعات الوطنية والعملقد تم إنشاء المشروع بما يناسب احتياج

. تدريجياً القيمة المضافة للمشروع ووضحوا مجدداً احتياجاتهم على ضوء المعلومات الجديدة التي كانوا يحصلون عليها

 .اليوم له وأن هناك حاجة ماسةوقد أقر وزير القوى العاملة و الهجرة أنه يتعين تمديد المشروع، 

 

السياسية في مصر وعالقات العمال بأصحاب العمل المترسخة في النظام السياسي، فقد واجه  االضطراباتباإلضافة إلى 

وكان ذلك بسبب عدم رغبة اتحاد الصناعات المصرية، الشريك الرئيسي ألصحاب . المشروع آنذاك تحدياً أساسياً جديدا

تشرين األول لم يكن اتحاد /من المهم التأكيد على أنه قبل شهر أكتوبر. روعالعمل، في التعاون والتنسيق مع المش

 .الصناعات المصرية شريكاً راغباً لمنظمة العمل الدولية بشكل عام وليس للمشروع فقط

 

ة وبناء عليه، فقد تركزت معظم أنشطة المشروع آنذاك على العمل مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر فيما يتعلق بكاف

لجنة استشارية تضم ممثلين  لوثيقة المشروع، كان يتعين تشكيلوفقاً . األنشطة العمالية، ومع وزارة القوى العاملة و الهجرة

اتحاد الصناعات المصرية لتنسيق وتسهيل عمل التحاد العام لنقابات عمال مصر واالهجرة وو  عن  وزارة القوى العاملة

 الذين تم إجراء مقابالت معهم خالل عملية ولكن وفقاً ألصحاب المصلحة ،الستشاريةاتم تشكيل لجنة المشروع  .المشروع

                                                      
2
في العمل في مصر، مشروع منظمة العمل الدولية رقم االجتماعي تقييم النصفي المستقل لتعزيز المبادئ والحقوق األساسية والحوار ال 

EGY/07/03/USA 
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مما أدى  ،اللجنة لم تجتمع أبداً ولم يتم إضفاء الطابع المؤسسي على آلية التنسيق المقصودة في المشروع فإنالتقييم النهائي، 

 أسباب ذلك كما أن ،لتقريرمن هذا ا 3.2 القسمالمشروع حسبما ستتم مناقشته في   وتدخالت إلى تقليص فاعلية أنشطة

 .التقريرمن هذا  3.2.2 القسمفي   ستُناقش بمزيد من التفصيل

 

آنذاك من قبل االتحاد العام لنقابات عمال مصر وحملة قوية  وبعد اإلدعاءات الخطيرة من قبل الحكومة المصرية مدعومة

مغادرة البلد، فقد توقف  الفنيينت بالطلب من رئيس المستشارين للتشهير بالمشروع وبمنظمة العمل الدولية ككل، توج

والسبب الذي أعطته منظمة العمل الدولية هو أن المنظمة، . 2010تشرين الثاني /المشروع بصورة كاملة في نوفمبر

 .الفنيينين مدعومة من قبل وزارة العمل األمريكية، لم توافق مع الحكومة المصرية على اإلدعاءات ضد رئيس المستشار

 

وقد تم اتخاذ قرار من قبل منظمة العمل . ، اندلعت الثورة المصرية2011كانون الثاني /يناير 25بعد ذلك بشهرين، بتاريخ 

استأنف المشروع . تجميد كافة أنشطة المشروع لتجنب المزيد من اإلدعاءات ضد منظمة العمل الدولية في مصربالدولية 

بدأت المرحلة الثانية للمشروع في . الفنيينبتعيين رئيس جديد للمستشارين  2011ول تشرين األ/أنشطته في أكتوبر

، ظل قرار منظمة على أية حال . 2014حزيران /يونيو 30 انتهاء المشروع واستمرت حتى 2011تشرين األول /أكتوبر

من المهم التأكيد مكرراً . اء من المشروعحتى اإلنته وقف األنشطة مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر قائماً بالعمل الدولية 

وانعدام الثقة بين الشركاء، إضافة إلى  ،أن اللهجة الخطابية ومستوى االتهامات من قبل االتحاد العام لنقابات عمال مصر

أن رفض االتحاد العام لنقابات عمال مصر التام لنقابات العمال المستقلة، جعل من الصعب جداً لمنظمة العمل الدولية 

عالوة على ذلك، ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، كانت هناك . تحتفظ بعالقة إيجابية مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر

 .2011كانون الثاني /أصوات دولية قوية لم تكن داعمة لتقديم المساعدة لالتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد يناير

 

لم يأخذ . آنذاك في مصر للسياقدون تحليل شامل  2011تشرين األول /كتوبربدأت المرحلة الثانية من المشروع في أ

ومع . ة التنفيذ الخاصة بالمشروعيتصميم المشروع، وبرأي المقيّم لم يتم إعادة النظر في استراتيج االعتبارالمشروع في 

ا تمكن المشروع من تكييف نهجه كم. تمكن المشروع بشكل عام من تخطي هذه الفترات من التوتر واألوضاع المتقلبة ،ذلك

توسيع الدعم إلى أبعد من بوكان قراره . على نحو متواصل مع الحكومة ومنظمات أصحاب العمل، وليس مع النقابات فقط

اتحاد الصناعات المصرية إلى جمعيات أخرى تابعة ألصحاب العمل قد اتخذ في وقت تميز بتوترات سياسية كبيرة في 

أبدى اتحاد الصناعات ، 2013و  2011بين عامي . العمال والعالقات الثالثية/حاب العملمصر، مع تبعات على أص

ومن المهم أيضاً . منذ ذلك الوقت كبيرولقد تغير الوضع بشكل . المصرية رغبة ضئيلة جداً للعمل مع منظمة العمل الدولية

 كانون الثاني/يناير 25قبل  ة في حقبة ماال ينحصر ببساطأن الخط الزمني السياسي في مصر  اإلقرار بحقيقة مفادها

كما . 2013ممكناً فقط بحلول نهاية عام  كان التعاون الوثيق مع اتحاد الصناعات المصريةفمواصلة  .والحقبة التي تلت ذلك

؛ واعتبر بعض الوزراء أنفسهم بأنهم وزراء تصريف أعمال في حين كان ثماني تعديالت وزاريةشهد المشروع أيضاً 

وفقاً لمنظمة العمل . تغيرات كبيرة ومستمرةبومن طرف العمال، تميزت البيئة . هم طموحات كبيرة إنما قصيرة األجللغير

 .واحدة لمراجعة المشروع مراجعة أساسية وشاملة" مثالية"الدولية، لم تكن هناك فترة 

 

وهذا مّكن المشروع من . عريض تمت صياغتها على نطاق قد أن أهداف المشروع مالحظةمن الضروري  على أية حال،

مع ذلك، فمن حيث قدرة المشروع على تحقيق . مواصلة القيام بأنشطته ومن تبني أنشطة جديدة ال تزال تعتبر ذات صلة

أهدافه، وفي ظل التغيرات الكبرى التي حدثت في البالد خاصة فيما يتعلق بالحركة العمالية، فربما كان من المفيد جداً لو 

فقاً و ات تنفيذ جديدة بدالً من تغييرها وتكييفها باستمراريالنظر في تصميم المشروع مع تطوير استراتيجإعادة  تتم

وزارة القوى العاملة والهحرة، فقد عمل المشروع مع ثمانية وزراء ب فيما يتعلقعلى سبيل المثال، . للظروف والبيئة

يكن هناك اهتمام كبير باستمرار المشروع من قِبل الوزراء  ، لممنظمة العمل الدوليةل ووفقا، 2008متعاقبين منذ عام 

معظمهم من وفريق مستشارين خاص تم اختيار من األولويات  جديدة وقد جاء كل منهم بمجموعة(. أقل ما يُقال)المتعاقبين 

مة العمل الدولية لقد نادت منظ. وقد تم إعداد نقاشات تفصيلية وخطط عمل مع كل واحد من هؤالء تقريباً . خارج الوزارة

 .اً ، لكن الفضاء السياسي لتحقيق ذلك لم يكن متوفراالستمرارضرورة ببشكل مستمر 

 

والمخاطر والوسائل التصورية للتعامل مع  االفتراضاتعالوة على ذلك، كان ينبغي للمشروع تطوير مجموعة جديدة من 

المشروع فترة توقيف العمل إلعادة النظر في  استغللو د سيَثبُت أنه من المفيكان أخيراً وليس آخراً، . اتاالعتبارتلك 

فيذ واستحداث روابط ملموسة بين أنشطة التخطيط والمخرجات الفعلية المتوقعة استناداً إلى نالمتعلقة بالت استراتجياته

كانون الثاني /يناير 25ن وفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن الفترة الممتدة م. استراتيجيات تنفيذ معقولة ومقيدة بجداول زمنية
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، وتتسم بمواقف سياسية مختلفة ومتناقضة مما جعل إعادة اتالتقلب كثيرةكانت فترة  2013حزيران /يونيو 30و  2011

 . ة أمراً صعباً يالنظر في االستراتيج

 

ة على نحو واضح طّور المشروع استراتيجيات تنفيذ واقعية ومقيدة زمنياً، كانت متماسكة ومرتبط ،في المرحلة األولى

ومن المعروف أن مستوى عدم اليقين كان مختلفاً جداً . نفس الشيء عن المرحلة الثانية قوللكن ال يمكن . المتوقعة لنتائجبا

بالرغم من ذلك، فقد شهد المشروع من الداخل تغييراً في االدارة مما أعاق قدرة البناء على . 2011كانون الثاني /بعد يناير

منظمة العمل الدولية في من الدعم تغيير و الفنيينرئيس المستشارين  لقد تم تغيير. تحقيقه خالل المرحلة األولىما كان قد تم 

خارجيا، ظلت التغييرات التي حدثت للخارطة السياسية في مصر في . للمشروع سسيمما أثر على التاريخ المؤ ،جنيف

من  .على أنه كان بمثابة فرصة للمشروع وتحٍد أمامه في ذات الوقت برهن ذلكوقد . وضع متقلب وغير قابل للتنبؤ به نسبياً 

ناحية أخرى، فإن تنامي نقابات العمال واتحادات النقابات المستقلة مّكن المشروع من توسيع قاعدة المستفيدين منه بشكل 

المشروع من تطوير عالقة  باإلضافة إلى ذلك، فإن التغييرات التي حدثت لقيادة اتحاد الصناعات المصرية مّكنت. صحيح

ومن ناحية أخرى، فإن التغييرات المتواصلة في القيادة السياسية، . عمل مع أكبر ممثل لرابطات أصحاب العمل في البلد

لقد جلب كل تغيير من التغييرات الثمانية وزيراً . وخاصة داخل وزارة القوى العاملة والهجرة، قد أثبتت أنها تحٍد فعلي

هذه العوامل، يضاف إليها غياب . رين، مع رؤًى رسمية جديدة ونهج جديد للعمل والتعامل مع المشروعجديداً ومستشا

السياق المتطور للبلد، كلها أثّرت في قدرة المشروع على تحقيق  لتأثيراتاستراتيجية جديدة للمشروع وغياب تحليل شامل 

وقف التعامل مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر والعمل ب أخيراً وليس آخراً، فإن قرار منظمة العمل الدولية. أهدافه

 .المشروع وأثر على فاعليته المحتملة مالئمةمن مدى  قد قلّصحصرياً مع نقابات عمالية حديثة اإلنشاء 

 

كان ، يمكن القول أن تصميم المشروع خالل المرحلة األولى من التنفيذ كان مناسباً وذا صلة بالرغم من أنه في الخالصة

على استراتيجيات تنفيذ واضحة ومتدرجة وكانت  يقومكان المشروع . طموحاً بسبب طبيعة النظام السياسي آنذاك في مصر

الجديد الذي كان يعمل  السياقإن عدم قدرة البرنامج على إعادة النظر في . أنشطة المشروع مرتبطة بالمخرجات المتوقعة

مالئمة على  إلى حد ماقد أثر سلباً  ،على تطوير خطة فعلية لتحقيق أهدافه وغاياتهعدم قدرته و ،خالل المرحلة الثانية فيه

وقد تعرض الموقف لمزيد من اإلعاقة بسبب عدم قدرة المشروع على تخفيف اآلثار . تصميم المشروع في وقت الحق

االتحاد العام لنقابات  ومعارضةات العمل السلبية للبيئة السياسية المتقلبة التي كان يعمل فيها، بما في ذلك التغييرات في هيئ

 .عمال مصر لتأسيس نقابات جديدة ومستقلة
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 المشروع افتراضاتدقة  2.2.1

ستقدم جميعها دعماً ممكنا  ،لقد بُني المشروع على افتراض أن الحكومة المصرية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال

 االجتماعيينبأن الشركاء  االعتقادلثاني للمشروع فكان ا االفتراضأما . للمشروع من الناحيتين السياسية واإلدارية

المشروع أنه  افترضأخيراً وليس آخراً، لقد . سيدعمون إصالح التشريعات ويقدمونه للسلطات المعنية في البلد كي تعتمده

 .لتسهيل تطوير حْملة رفع الوعي االجتماعيينسيتم بذل كل الجهود من قبل الشركاء 

 

من التحديات لقدرة المشروع  مستوى ثانٍ عملية معقدة وتضيف  يُعتبرالمتعلقة بالمشروع  االفتراضاتإن تقييم مدى دقة 

( المشروع لتدخالتالدعم على أعلى مستوى )األول  االفتراضخالل المرحلة األولى، يمكن القول أن . على تحقيق أهدافه

زارة القوى العاملة والهجرة واالتحاد العام لنقابات عمال لقد تمتع المشروع بمستوى من الدعم من و. كان دقيقاً نوعاً ما

 ،ومع ذلك، فقد كان هذا الدعم فقط لألنشطة المتعلقة ببناء القدرات فيما يتعلق بالتفاوض الجماعي لكل من الكيانين. مصر

ن مصر كانت قد صادقت ، بالرغم من أاإليها  في حد ذاته االنتسابوتشجيع حرية تكوين الجمعيات ب وال يتعلق بنفس القدر

إليها، فقد حصل المشروع على قدر  االنتسابوفي الحقيقة، وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات . C87 على االتفاقية رقم

منظمة العمل عالوة على  األول، الفنيينرئيس المستشارين  لدرجة أن اإلطالق، على دعمضئيل، أو لم يحصل على 

عن  عالناإلمن االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومن وزارة القوى العاملة والهجرة بعد  لهجوم مباشر ، تعرضواالدولية

إلى ذلك، لم يحصل المشروع خالل المرحلة األولى  باإلضافة. 2010أول نقابة عمالية مستقلة في مصر في عام  تشكيل

فيما يتعلق  عملهاالثاني من  المستوىأبداً  المرحلة األولى لم تكمل. على أي دعم أو التزام من اتحاد الصناعات المصرية

واستناداً إلى المالحظات  .(2010-2008)الثاني لهذه الفترة  االفتراضتحديد دقة  باإلمكانليس  لذلك .بإصالح السياسات

وع، يمكن للمشر التقارير المرحلية الفنيةواآلراء التي تم الحصول عليها من أصحاب المصلحة خالل عملية التقييم النهائي و

 .الثالث كان دقيقاً  االفتراضالقول أن 

 

وألن المشروع لم يطور . خالل المرحلة الثانية من المشروع، تحول السياق الذي عمل المشروع ضمنه بشكل كامل

منصوص عليها في ال االفتراضاتنفس  في االعتبار المقيّم أخذوالمخاطر للمرحلة الثانية،  االفتراضاتمجموعة جديدة من 

األول والثاني أنهما أكثر دقة خالل المرحلة  ضاناالفتراأثبت  . (2014-2011)ثيقة المشروع للمرحلة الثانية من التنفيذ و

، تغيرت بيئة المنظمات العمالية بشكل كبير ووفر كل من العمال 2014و  2011بين عامي . الثانية من المرحلة األولى

االتحاد العام لنقابات )ومع ذلك، فقد أوقف المشروع عمله مع اتحاد العمال . والحكومة أعلى مستوى من الدعم للمشروع

وفيما يتعلق بالدعم المتعلق . األول كان دقيقاً نوعاً ما االفتراضوهكذا، يمكن القول بأن . في البلد" الرسمي( "عمال مصر

وقد نجح المشروع في العمل . 2013ة عام ولغاي 2012كان دقيقاً من عام  االفتراضباإلصالح التشريعي، فقد تبين أن هذا 

، 2012و  2011وما بين عامي . في إعداد مشروع قانون إلصالح سوق العمل في البالد عييناجتمامع شركاء حكوميين و

حاول ممثلون حكوميون الدفع في اتجاه التبني والمصادقة الرسمية على مشروع قانون جديد، غير أن البيئة السياسية بما 

عالوة على ذلك، فإن التغييرات في قيادة . ليه من تقلب وعدم استقرار جعل من الصعب جداً تبني مشروع القانونانطوت ع

رابطات أصحاب  جعلت من الممكن للمشروع تطوير عالقة عمل متينة مع 2013م اتحاد الصناعات المصرية خالل عا

 .العمل

 

  تدخالت المشروع لسياق البلد مالئمة 2.2.2

في مصر في الوقت المناسب وكانت جتماعي االتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار  مشروع لقد جاء

الهدف الرئيسي من . واستمر مع مراعاة أدق للوقت خالل مرحلة التنفيذ الثانية. هناك حاجة ماسة للمشروع عند البدء به

لقد . إليها في مصر االنتسابوحرية تشكيل الجمعيات المشروع  كان تعزيز العالقات بين أصحاب العمل والعمال وتشجيع 

. 2011كانون الثاني /كان مشروعاً طموحاً فوق الحد عند الشروع به في ضوء الوضع السياسي في مصر قبل يناير

جعلت أهداف المشروع متسقة  ة المفرطة على الجمعيات العمالية وجمعيات أصحاب العمل في البلد آنذاكيفالرقابة الحكوم

وكانت تلك  .اإلصالح المتعلق بالسياسات -لإلصالح السياسي  ع احتياجات الحكومة بصفته مشروعاً لبناء القدرات وليسم

الطموحات متماشية مع أهداف مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية، والتي تشمل تشجيع اإلصالحات السياسية 

 .ريقيافي الشرق األوسط وشمال إف االجتماعيةو يةاالقتصادو

 

باإلضافة إلى ذلك، كانت هناك رسالة من . وفقاً لالتفاقية التعاونية، يالحظ أن هذا المشروع تم بطلب من الحكومة المصرية

لقد تمت صياغة المشروع لتقديم الدعم للحكومة . الفنيةوزير القوى العاملة والهجرة يطلب فيها آنذاك هذه المساعدة 
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ة عالقات مصر العمالية ودعم إصالح سوق العمل حتى تتمكن مصر من الوفاء المصرية كخطوة أولى نحو دمقرط

وفقاً لذلك، يمكن القول بأن المشروع كان متسقاً مع احتياجات ومتطلبات الحكومة المصرية واحتياجات . بالتزاماتها الدولية

 ة المشددةيالرقابة الحكوم تند إلىيسوموافقة الحكومة المصرية كان " االتساق"ومع ذلك، فإن تصور . 2008مصر في عام 

 .على كل الهياكل العمالية وتلك الخاصة بأصحاب العمل في البلد

 

لم جتماعي االإليها وتقديم الدعم لقدر أكبر من التفاوض الجماعي والحوار  االنتسابإن تشجيع حرية تشكيل الجمعيات و

كانون الثاني، مع أنهما كانا متسقين /امس والعشرين من ينايرينظر إليهما كأولوية من قبل الحكومة المصرية قبل ثورة الخ

أن احترام  مالحظةومع ذلك، من المهم . مع معايير العمل الدولية وأيضاً مع التزامات مصر الدولية واألولويات العالمية

كبيرة نظراً لتطبيق قانون  إليها، كان مقيداً بدرجة االنتسابالحقوق العامة والحريات، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات و

فمن ناحية، . فقد أضيف إلى المشروع طبقة أخرى من التعقيدات ،وهكذا. 2011كانون األول /الطوارئ في مصر قبل يناير

مع المحاولة الحذرة للدفع ( آنذاك كما وردت)الفورية للحكومة المصرية  االحتياجاتالمشروع على نحو صحيح  تناول

المصرية  اتوقد أدى رفض اتحاد الصناع. لحريات والحقوق في بيئة سياسية تخضع لرقابة مشددةباتجاه احترام أكبر ل

 .للعمل مع المشروع خالل المرحلة األولى إلى إضافة طبقة جديدة من التعقيد والتحديات

 

ل واتحادات النقابات لقد تنامت نقابات العما. كانون الثاني، تغير السياق بسرعة وبشكل كبير/يناير 25بعد اندالع ثورة 

ويضاف إلى ذلك العدد المفرط لإلضرابات العمالية . نقابة عمالية مستقلة 1200المستقلة بحيث فاق عددها خالل عام واحد 

 مالئمة رفع مستوىوقد أدت التغييرات في السياق إلى . 2014و  2011واالعتصامات التي اندلعت في مصر بين عامي 

مجموعة واسعة من الموضوعات بما في  بخصوصواضحة وفورية للعمل مع نقابات العمال كانت هناك حاجة . المشروع

ومن ناحية الحكومة، كان ال بد من تأهيل قدراتها على تسوية . ذلك إدخال مهارات التفاوض وإمكانات التفاوض الجماعي

 .االقتصادالنزاعات العمالية بكفاءة وفعالية من أجل دعم 

 

اإلنتاج الذي كان  تعطلبين منظمات ومؤسسات أصحاب العمل بسبب مشروع والمشاركة في أنشطته ارتفعت نسبة قبول ال

قدرة المشروع على التواصل مع تلك المنظمات  عالوة علىتم تسويتها، تنتيجة مباشرة للمظالم العمالية التي لم 

بين أن المشروع استجاب الحتياجاتهم في وأثناء النقاشات مع منظمات أصحاب العمل خالل عملية التقييم، ت. والمؤسسات

وبالرغم من أن . ر في وضع البلد  قد جعل النجاح مضموناً لكل من المشروع وأصحاب العمليوكان التغي. الوقت المناسب

، فقد تبين في 2008أن المشروع كان مالئماً الحتياجاته في عام باتحاد الصناعات المصرية لم يشعر، على سبيل المثال، 

 الهيئات المعنية لكافةألن يقدم المشروع الدعم  ماسة بشكل أكبر، وبوضوح أكبر، أنه كانت هناك حاجة 2013 عام

 .االجتماعيينالشركاء /

 

األول تمثل في الصعوبات التي . للسياق في مصر وأنشطته تصميم المشروع مالئمةوهناك عامالن أثّرا سلباً على مدى 

خالل المرحلة  بقبول المشروع اتحاد الصناعات المصرية ومنظمات أصحاب العمال قيام عانى منها المشروع لضمان

وقد ثبت أن هذا األمر يشكل . بسبب الموقف المعادي التحاد الصناعات تجاه تشكيل نقابات عمالية مستقلةوذلك األولى، 

ئيسي المتمثل في تعزيز حرية تكوين التوازن الدقيق المطلوب بين هدفه الر خلقاً على ألن المشروع لم يكن قادرإشكالية 

وتلك كانت . السليم فيما بينهمجتماعي االضمان إشراك جميع أصحاب المصلحة لغرض تطوير الحوار بين الجمعيات، و

ونظراً للرقابة المشددة التي فرضتها الحكومة المصرية وسيطرتها على العديد من المؤسسات، فقد كان . فرصة ضائعة

الدعم الذي تلقاه المشروع من الحكومة المصرية في البداية لتمتين العالقات مع اتحاد الصناعات باإلمكان استخدام 

بين الشركاء اجتماعي وغيره من منظمات أصحاب األعمال من أجل بناء الثقة بشكل فعال وفتح حوار  المصرية

مقابلة وزير  2011ناعات المصرية قبل عام مع ذلك، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، فقد رفض رئيس اتحاد الص. االجتماعيين

 .القوى العاملة والجلوس معه ناهيك عن الجلوس مع النقابات

 

وقف التنسيق بالمشروع للوضع المحلي والثقافة تمثل في قرار منظمة العمل الدولية  مالئمةالقضية الثانية التي أثّرت على 

من المهم أن نذكر أن منظمة العمل الدولية ُوضعت في . لثورة في مصروالتعاون مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد ا

إن . كان يتعين عليها بذل جهد كبير للمحافظة على نهج موضوعيبحيث موضع صعب وتم زجها وسط صراع سياسي 

ا تبعه من ، وم2010تشرين األول /مغادرة البلد في أكتوبر الفنيينلطلب من رئيس المستشارين باقرار الحكومة المصرية 

، مدعومة من اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن (2011قبل عام )اتهامات علنية من قبل الحكومة المصرية آنذاك 

على اإلنتاجية، كل هذه العوامل حفزت قرار  األثرمنظمة العمل الدولية كانت تسعى لتفتيت الحركة العمالية في مصر و
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ومن الجدير بالذكر أن تلك األحداث كانت تجري في خضم . لعام للنقاباتالمشروع بوقف أنشطته مع االتحادات ا

ولتقليص ليس فقط الحركات العمالية بل كل .  كانون الثاني في مصر/يناير 25االضطرابات التي أعقبت اندالع ثورة 

إن المقيّم . جندات خارجيةمنتمية لعمالء أجانب وتتبنى أ بأن هذه الحركاتالحركات المدنية في البلد، تم ترويج ادعاءات 

على ضوء تغيير األنظمة في مصر بين  اال سيم ،عملية صعبة إنما ليست مستحيلة ربما كانتيدرك أن إعادة بناء العالقة 

ومع ذلك، كان بإمكان المشروع القيام بحمالت إعالمية متعددة للتعريف بدوره الفعلي وأهدافه . 2014و  2011عامي 

مع االتحاد العام للنقابات إلى ضياع الفرصة على منظمة العمل الدولية لتكون بمثابة  االتصاالتقف وقد أدى و. الحقيقية

إن . الوسيط المستقل ومنسق العالقات بين النقابات القديمة والجديدة، حيث يوجد الكثير من عدم الثقة والصراعات الشخصية

روع قد تم بحثه مطوالً مع إدارة منظمة العمل الدولية في مصر استثناء اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر من أنشطة المش

بأن حرية تشكيل الجمعيات  االعترافوقد لوحظ أن اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر رفض . خالل فترة هذا التقييم

 .صعباً  كان أمرا العمل مع اإلتحاد في الوضع الحالي كما أنإليها هي حق ينبغي المحافظة عليه بهذه الصيغة،  االنتسابو

 

ومع ذلك، ال يمكن . المستقلة واالتحادات العمالية النقاباتمع  وعملالمشروع اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر  استبدل

كان يتعين التعامل مع الطبيعة الدقيقة للقضية . القول أن ذلك كان كافياً وبكل تأكيد أثر على فعالية المشروع واستدامته

، كان باستطاعة ياالجتماعوكمشروع يشجع على الحوار . بحيطة وحذر 2011عمالية في مصر بعد وتسييس الحركة ال

منظمة العمل الدولية العمل تدريجياً على بناء إجماع حول القضايا غير الخالفية إلى أن يحين الوقت المناسب لجلب جميع 

لكن ذلك كان سيضمن . هوداً طويالً وشاقاً ومن المعروف أن ذلك كان سيستغرق مج. الشركاء إلى مائدة المفاوضات

 .موضوعية ومصداقية المشروع والنوايا المتعلقة به

 

في الوقت الراهن يُنظر إلى المشروع من قبل  اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العامة والهجرة على أنه قّدم 

بصفته  ،لمعروف أيضاً أن اإلتحاد العام لنقابات عمال مصرومن ا. على حساب الهياكل الحالية الدعم للنقابات المستقلة

بالرغم من ذلك، فخالل المرحلة األولى عمل المشروع على بناء . به يخلو من مسائل ومشاكل خاصةمنظمة، لم يكن ك

ية إذ ابتعد خالل المرحلة األولى بمثابة فرصة ضائعة بالنسبة للمرحلة الثانجهود المشروع وكانت .  قدراته وتحسين أدائه

. من العالقات القائمة والمشاركة في عدة جوانب من الحركة العمالية في البلد يضم العديد كثيرا عن هيكل قويالمشروع 

عالوة على ذلك، هناك مبادرات أخرى من قبل منظمة العمل الدولية في القاهرة للتعامل مع  اإلتحاد العام لنقابات عمال 

وفعالية  مالئمةأنه كان باإلمكان التحاد النقابات أن يشارك بطرق مختلفة لضمان استمرار إلى  ، األمر الذي يشيرمصر

مع  اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر قد استعدى وزارة  عن العمل المشروع قد توقف حقيقة أنإن . المشروع وتدخالته

ابات عمال مصر في الفعاليات الثالثية، مما يجعل القوى العاملة والهجرة التي أصرت باستمرار على وجود اإلتحاد العام لنق

 .أنشطة المشروع تنفيذجهداً تشوبه التحديات بالنسبة للمشروع، مما يؤخر من  الفعاليات الثالثية

 

. المشروع مباشرة مع إطار عمل األمم المتحدة للتنمية وأولويات واستراتيجيات منظمة العمل الدولية في مصريتماشى 

باإلضافة إلى ذلك، . مصرل الرشيدبتقليص الفقر وأهداف الحكم  المتعلقةبالمسائل  يختصكانت القضية فيما  وتلك بالتحديد

ذات الصلة  لتدخالتكآلية لجميع اجتماعي االيتماشى هذا المشروع مع استراتيجيات منظمة العمل الدولية في دفع الحوار 

كما كان المشروع متماشياً أيضاً مع أهداف وزارة . لقطاعات األخرىوا التوظيفو االجتماعيةبالعمل، بما في ذلك الحماية 

 .العمل األمريكية لتعزيز حقوق العمال

 

أن المناقشات مع الشركاء  إالتقييم شامل الحتياجات أصحاب المصلحة الرئيسيين،  بإجراءومع أن المشروع لم يقم 

كان، خالل المرحلة الثانية بوجه الخصوص، متماشياً مع بعض خالل فترة هذا التقييم تشير إلى أن المشروع  االجتماعيين

 .احتياجات وأولويات منظمات أصحاب العمل

 

 الفعالية                                                                                         3.2
 

 

والتحقق منها عبر  التقارير المرحلية الفنيةن عنها في يركز هذا القسم الفرعي على إنجازات المشروع بحسب ما تم اإلعال

. وتحديات التنفيذ الرئيسيةيهدف هذا القسم إلى إبراز إنجازات المشروع . اللقاءات مع أصحاب المصلحة خالل هذا التقييم

تصميم ب تعلقفيما ي ، وذلكعرض النجاحات والتحدياتفي  رصد أداء المشروع فعالية نظم القسم إضافة إلى ذلك، يناقش

 .النظم
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 التقدم نحو تحقيق األهداف  2.1.2

من أنشطة التوعية وبناء القدرات لجميع الشركاء  لقد استثمر المشروع الكثير من الوقت والموارد في توفير طائفة واسعة

اد العام منها االتح 40ورشة عمل تدريبية، استهدفت  83خالل المرحلة األولى من التنفيذ، قّدم المشروع . االجتماعيين

كما أن المرحلة األولى من التنفيذ شهدت أيضاً . بجامعة العمال للمدربينلنقابات عمال مصر وركزت على تقديم التدريب 

.ممثالً للمحاكم العمالية 183مديراً للموارد البشرية و 75موظفاً إعالمياً، و  119تدريب 
3  

 

 

وظفاً من موظفي وزارة القوى العاملة والهجرة؛ م 1486ورشة عمل لـ  45تم عقد ما مجموعه  ،يةخالل المرحلة الثان

ورشة عمل  17فرداً؛ و ُعقدت  994ورشة عمل تدريبية لعمال اتحادات العمال والنقابات المستقلة استفاد منها  34وُعقدت 

شخصاً؛  200يبية للخبراء والمدربين استفاد منها ؛ وُعقدت سبع ندوات تدررفع الوعيلمنظمات أصحاب العمل للتدريب و

من موظفي  68عمل لـ ورش  فرداً يعملون في منظمات غير حكومية؛ وثالث  83عمل لـ ورش  كما ُعقدت ثالث 

ثنائية  عاتاجتمامن مدراء الموارد البشرية في اإلسكندرية؛ كما قام المشروع برعاية ستة  28اإلعالم؛ وندوة تدريبية لـ 

.جوالت دراسية لمنظمات أصحاب العمل والعمال باإلضافة إلى ذلك، نظم المشروع ثالث. ثية األطرافوثال
4
وبالرغم   

، فإنه من الصعب 2008التي قام بها المشروع منذ إنشائه في عام  رفع الوعيديم التدريبات وأنشطة قمن هذا المجهود لت

أن المشروع لم يطور نظم القياس  التي مفادها ضوء الحقيقة وذلك على ،كان المشروع قد حقق أهدافه جدا تقييم ما إذا

 .المناسبة إلجراء قياسات دورية للتقدم نحو  تحقيق األهداف

 

د ويهدف إلى تحدي ،القسم التالي يعرض مناقشة لكل هدف من األهداف األربعة المباشرة ومؤشرات القياس التي تم انتقاؤها

 .وفقاً للمؤشرات التي تم انتقاؤها" تحققت"األهداف التي تم انتقاؤها قد إلى أي مدى يمكن اعتبار 

 

 لبناء ا العمال وأصحاب العمل هم أكثر إلماماً بحقوقهم وقد شاركوا على نحو متزايد في الحوار: 1  اهلدف املباشر

 والمفاوضات                 

 

المؤشرات المنتقاة . من أصحاب العمل والعمال بالنسبة لكلمكون األول على زيادة المعرفة يركز ال. لهذا الهدف طبقتان

على زيادة مستوى الحوار  لهذا الهدفويركز المكون الثاني . لهذا المشروع تركز حصراً على قياس هذا المكون

 .في الحوار" زيادةال"ومع ذلك، لم يتم تحديد مؤشرات لقياس . والمفاوضات بين أصحاب العمل والعمال

 

ترجمة وطبع عشر وثائق رئيسية من وثائق منظمة العمل الدولية التي تشجع على  توفقاً لخطة رصد أداء المشروع، تم

للحصول على قائمة شاملة بهذه المطبوعات . مراعاة المبادئ األساسية والحقوق في العمل، وتوزيعها على نطاق واسع

ن أنشطة المشروع مع وسائل اإلعالم قد أدت إلى نشر عدد من المقاالت اإلخبارية وعدد كما أ ،"و"الملحق يرجى مراجعة 

وفي غياب الخط األساسي فيما يتعلق بعدد ومستوى اهتمام وسائل . من البرامج التلفزيونية تطرقت إلى مبادئ المشروع

. أم ال التقارير الصحفيةحصلت زيادة في إذا كانت قد هذه القضايا قبل البدء بالمشروع، من الصعب تحديد ما باإلعالم 

 علىبين أنشطة المشروع مع وسائل اإلعالم وعدد المقاالت التي تم نشرها  سببيةعالوة على ذلك، من الصعب إنشاء صلة 

للحصول على قائمة . 2011كانون الثاني /ضوء إجمالي عدد اإلضرابات والمظالم العمالية التي عّمت البلد منذ يناير

 ."ز"الملحق الت المنشورة يرجى مراجعة بالمقا

 

عيّنة عشوائية الستبيان مدى معرفة أصحاب العمل والعمال "كان الغرض من المؤشر الثالث هو قياس هذا الهدف المباشر 

أساس القياس لهذا الهدف عبارة يكون أن  المفترضكان من . الهدف قد تحقق ذلك ، وال يمكن القول بأن"بحقوقهم وواجباتهم

عند . لقد عقد المشروع اجتماعات لتقييم االحتياجات وليس  لغرض االستبيانات. استبيان أولي للعمال وأصحاب العمل نع

 لدى معرفةاللتحديد مستوى " دراسة األثر"كتابة هذا التقييم، قام المشروع بتكليف مستشار مستقل للقيام بما يعرف بـ 

هذه لعدة أسباب، أهمها غياب بيانات الخط " دراسة األثر"امل بحذر مع نتائج ومع ذلك، يتعين التع. العمال وأصحاب العمل

ليس . أنشطة المنظمات األخرى والمنظمات غير الحكومية التي تسعى لتشجيع نفس مبادئ المشروع عالوة على ،األساسي

 .بهذا الخصوص سببيةتأسيس عالقة  من السهل

                                                      
3
 هذه المعلومات مستقاة من تقرير التقييم النصفي للمشروع 
4
 إتاحة هذه البيانات لمقيّم برنامج المشروع تلقد تم 



13  

 

   تقلة وذات كفاءة وتمثيل لكل من أصحاب العمل والعمال، قادرة  على تمثيل منظمات مس :2  اهلدف املباشر             

 أفضل لمصالح أعضائها والدفاع عنها                       

 

ومع ذلك، لم يتم جمع بيانات هذه . هناك خمسة مؤشرات تم انتقاؤها من قبل المشروع لقياس مدى إنجاز هذا الهدف المباشر 

هنا يعتمد المقيّم على معلومات تم . جي مما جعل من الصعب قياس مستوى اإلنجاز بشكل موضوعيالمؤشرات بشكل منه

من المهم التمييز بين المنظمات العمالية ومنظمات . مع أصحاب المصلحة لتقييم مدى إنجاز الهدف اتاالجتماعجمعها من 

 .أصحاب العمل في تقييم هذا الهدف

 

وفقاً . هذه المنظمات باإلمكان المساعدة في تحقيق الهدف بإيالء انتباه أكبر الحتياجات بالنسبة للمنظمات العمالية، كان

 رفع الوعياألول على : لمدربي المشروع الذين أجريت مقابالت معهم، كان ينبغي تركيز التدريبات على مستويين اثنين

 لياتالمسئو، ودور النقابات وبالحوكمة الداخليةة المتعلقووالثاني على بناء المهارات المتعلقة بالكيانات حديثة اإلنشاء 

 - ، ومع دائرة الضرائب العقاريةمصرعمل المشروع مع االتحاد العام لنقابات عمال  ،خالل المرحلة األولى. المتوقعة

مصري وخالل المرحلة الثانية، عمل المشروع مع المجالس التنفيذية لكل من االتحاد ال. وهي أول نقابة مستقلة في مصر

لنقابات  الحوكمة الداخليةومع ذلك، لم يتمكن المشروع من معالجة . للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي

واألسباب التي أعطيت لذلك تمثلت في النزاع الداخلي . العمال، مما جعل من الصعب ضمان العمل الفعال لهذه االتحادات

وبالرغم من ذلك، عمل المشروع بشكل حسن مع اتحاد الطيران المدني . التحاداتحول القيادة والنهج المتبع داخل هذه ا

تشير اللقاءات مع أعضاء هاتين النقابتين . حديث التشكيل ومع نقابة الغزل والنسيج للملبوسات الجاهزة في بور سعيد

. ان الكفاءة ويمثالن مصالح العمالالقول أن هذين الكيانين مستقالن ويمتلك يمكنوالمناقشات مع موظفي المشروع إلى أنه 

لتقوية هياكلها الداخلية  يهدف إلى أن يكون بمثابة أداةعالوة على ذلك، قام المشروع بتطوير دليل للمنظمات العمالية 

 .وتحسين خدماتها

 

عام وفيما يتعلق بمنظمات أصحاب العمل، فقد واجه المشروع صعوبات في العمل على المستوى المركزي حتى بداية 

 عا  اجتما 21فقد عقد المشروع . ، حقق المشروع انفراجاً مع منظمات أصحاب العمل2013 عام في منتصف. 2013

األعمال والمستثمرين والغرف  وسيدات تحاد الصناعات المصرية ومنظمات رجالال ممثال  611وورشة عمل لـ 

 أصحاب غيره من ممثلياتحاد الصناعات المصرية و لدعم إرشاديةإضافة إلى ذلك، طبع المشروع ثالثة أدلة . التجارية

 األثرطريق تقييم هذه والمطبوعات عن التدريبية  العمل ورشالحصول على نتائج  يجب. في تطوير بنيتهم وخدماتهم العمل

 .الذي قام به المشروع عند كتابة هذا التقرير

 

لقد . خطوات واسعة في تأسيس عالقة عمل مع اإلتحادبالمشروع  قامبعد التغييرات في قيادة اتحاد الصناعات المصرية، 

 الفنيةإجراء تقييم الحتياجات المنظمة وتقديم المساعدة في عملية نجح المشروع في إشراك قادة اتحاد الصناعات المصرية 

تناداً إلى وقد تم وضع خطة عمل اس. لدعم محاولة اتحاد الصناعات المصرية كي يصبح أكثر استقاللية وتمثيالً ألعضائه

 :تقييم احتياجات المشروع وتم فيما بعد عقد ست ورش عمل لبناء قدرات أعضاء اتحاد الصناعات المصرية

  صحاب العمل أل الديمقراطية منظماتالورشتا عمل حول  

 اإلقناع مهارات ورشتا عمل حول 

  النزاعات العمالية وتسويتها الحيلولة دونورشتا عمل حول 

 

مع قيادة اتحاد الصناعات المصرية خالل هذا التقييم أن المشروع أحرز تقدماً في تغيير وجهات نظر  وقد أظهرت النقاشات

وبالرغم من . وتصورات المنظمة فيما يتعلق بدور منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق األساسية في العمل بشكل عام

أن موقف اتحاد الصناعات المصرية تجاه حرية النقابات  إالمع اتحاد الصناعات المصرية،  في العالقات كبيرحصول تغير 

 .النقابات المستقلةتشكيل يعارض كلياً  االتحاد وال زال. إليها لم يتغير االنتسابفي تشكيل الجمعيات و

 

داخل منظمات ومؤسسات جتماعي االوقد أصبح من الواضح خالل هذا التقييم أن المشروع حقق بنجاح ثقافة الحوار 

مع ذلك، من المهم مالحظة أن منظمات أصحاب العمل التي . العمل التي عمل المشروع معها في عدة محافظاتأصحاب 

عمل معها المشروع في عدة محافظات هي مسجلة في معظمها كمنظمات غير حكومية نظراً النعدام اإلطار القانوني 
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هذه المنظمات محكومة بقوانين مختلفة بدال من  وبناء على ذلك، فإن. لتسهيل تشكيل نقابات أصحاب العمل أو العمال

لمنظمات  الحوكمة الداخليةوفي كلتا الحالتين، لم يعمل المشروع على . القوانين التي تحكم اتحاد الصناعات المصرية

ة أدلقام المشروع بطبع ثالثة . اتحاد الصناعات المصرية معأصحاب العمل، لكن تم وضع أرضية للتعامل مع هذه القضية 

لمنظمات أصحاب العمل والتي ستستخدم في مشاريع اخرى لمنظمة العمل الدولية تستهدف  الحوكمة الداخليةحول  إرشادية

ستستخدم في أنشطة تتعلق  اإلرشاديةلقد ورد في تقارير المشروع الدورية أن هذه األدلة . اتحاد الصناعات المصرية

 .امتداداً إلنجازات هذا المشروع وستُعتبر هذه األنشطة، (EGY11)بمشروع آخر هو 

 

في  تشكيل لجنة ثنائيةلقد دعم المشروع . الهدف المباشر قد تحقق هذا بور سعيد الحرة، يمكن القول أن عند النظر لقضية

مع أعضاء  اتاالجتماعوقد بينت . منطقة بور سعيد الحرة، مما جمع منظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية معاً 

منظمات مستقلة وتمثل مصالح  تُعتبربور سعيد أن كالً من المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل اللجنة في 

على تواصل جيد مع  ظلتالمنظمات بانتظام بشكل رسمي، لكنها  اجتماعويتضح أيضاً أنه بالرغم من عدم . أعضائها

 .بعضها مما يمكنها من المعالجة الفعالة للقضايا واالهتمامات

 

ونشر وتوزيع المطبوعات والتدريب التي قام بها المشروع، تم تنظيم جوالت دراسية  رفع الوعيافة إلى كافة أنشطة باإلض

لقد ساعدت هذه الجوالت . فرنسا وألمانيا إلىلمنظمات أصحاب العمل جوالت و ،للمنظمات العمالية إلى تونس والمغرب

كما ساعدت . على بناء صالت مع هياكل مشتركة في بلدان أخرىالدراسية المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل 

 .أيضاً على تبادل التجارب واستكشاف وسائل للتعامل مع التحديات التي تواجهها في عملياتها

 

المنفصلة التي تم عقدها لكل مجموعة، حاول المشروع القيام بفعاليات ثنائية وثالثية األطراف  واألنشطةباإلضافة للفعاليات 

 :اآلتيكوقد نظم المشروع سبع فعاليات من هذا النوع، . االجتماعيينلتشجيع الحوار والتنسيق بين الشركاء 

 إليها وآليات  االنتسابطاولة مستديرة لمناقشة حرية تشكيل الجمعيات و اجتماع، تم عقد 2012شباط /في فبراير

 اب العمل والباحثين والصحفيينلجمع نقابات العمال معاً والبرلمانيين وأصحجتماعي االالحوار 

 كالً من وزارة القوى العاملة والهجرة  تجمعجتماعي اال، تم عقد ندوة وطنية حول الحوار 2012أيار /في مايو

 ومنظمات غير حكومية وأكاديميين االجتماعيينوالشركاء 

 كالً من  جمعتزاعات، التحكيم في الن/، تم عقد ورشة عمل لثالثة أيام حول المصالحة2012أيلول /في سبتمبر

  وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية

 في محافظة المنيا االجتماعيينتم عقد ورشة عمل ثالثية األطراف للشركاء  ،2013حزيران /في يونيو 

  ة القوى العاملة بدعم وزار ،قام المشروع، بالتعاون مع مكتب أنشطة أصحاب العمل ،2013و  2012ما بين

 إليها االنتسابلمناقشة قانون حرية تشكيل الجمعيات وجتماعي االوالهجرة في تنظيم عدد من جلسات النقاش 

 

 في التنمية خالل العملية  االجتماعييندور الشركاء "، تم عقد ندوة حول 2013كانون األول /في ديسمبر

 ثلين عن أصحاب العمل والعمالوزارة القوى العاملة والهجرة ومم جمعت" ،االنتقالية

 لقطاع النسيج والملبوسات الجاهزة في جتماعي اال، تم تشكيل أول لجنة ثنائية للحوار 2014ار ذآ/في مارس

العمال  وتنافسية في بور سعيد؛ وقد تم تنفيذ هذا النشاط بتعاون وثيق مع مشروع تعزيز حقوق االستثمارمنطقة 

ومن مكتب  (ACTRAV)العمال من مكتب أنشطة دعم من أخصائيين في الصناعات التصديرية في مصر وب

  (ACT/EMP.)  أصحاب العمل أنشطة

 

من المهم أيضاً اإلشارة إلى أنه خالل المرحلة األولى دعم المشروع إنشاء لجنة ثالثية األطراف في مدينة العاشر من 

 .2009رمضان ودعم أيضاً ورشة عمل ثالثية األطراف في المنيا في 

 

يشتمل . أخيراً وليس آخراً، قدم المشروع دعماً عن طريق تدريب صيادي السمك والمزارعين المنتسبين للنقابات المستقلة

 .على قائمة شاملة باألنشطة العمالية "ح"الملحق 
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 .هاالنزاعات العمالية وإيجاد تسويات ل للحيلولة دونتمتلك وزارة القوى العاملة قدرة أفضل  :3  اهلدف املباشر

 

ومع ذلك، تشير . الهدف المباشرمن قبل المشروع من أجل تقييم مستوى تنفيذ هذا  منهجيةلم يتم جمع أية بيانات بطريقة 

 .تم تحقيقه جزئياً على األقل قد النقاشات مع المتدربين إلى إمكانية القول بأن هذا الهدف

 

ي وزارة القوى العاملة والهجرة فيما يتعلق بالمبادئ يتضح من سجالت المشروع أن المشروع رّكز على زيادة وعي موظف

ب على المهارات وبناء يلم تركز على التدر ورش العمللقد لوحظ أن . ياالجتماعوالحقوق األساسية في العمل والحوار 

لقوى فرداً من موظفي وزارة ا 1567لـ  لرفع الوعيورشة عمل  44لقد عقد المشروع ما مجموعه . القدرات في حد ذاتها

بالمبادئ والحقوق األساسية في  رفع الوعيعلى  الورشمن هذه  37وقد ركزت . العاملة والهجرة في كافة أنحاء مصر

 40)، كما ركزت ورشتان على التواصل الفعال (مشاركاً  165)على تسوية النزاعات  ورشالعمل، وركزت أربع 

 .إليها االنتسابالجمعيات ووركزت ورشة واحدة على مشروع قانون حرية تشكيل ( مشاركاً 

 

، أفادت خطة "التي تمت الحيلولة دون وقوعها زيادة عدد النزاعات " وهو وفيما يتعلق بالمؤشر الثاني لهذا الهدف المباشر،

ال . لورشتّي عمل خالصةهذا المؤشر هي  مقابلاألنشطة المدرجة إن   ".تم تحقيقه"قد  هذا الهدفرصد أداء المشروع بأن 

ووفقاً . لقياس هذا المؤشر مطبقةآلية يكن لدى المشروع بداية، لم . قول أن هذه األنشطة تعكس القياس الالزم للمؤشريمكن ال

لخطة رصد أداء المشروع، كان ينبغي جمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر من سجالت وزارة القوى العاملة والهجرة قبل 

الهدف المباشر إنشاء قاعدة بيانات تدار مبدئياً من قبل المشروع ويتم تسليمها عموماً يتطلب هذا . التقييم النهائي للمشروع

كان من الممكن تركيز قاعدة البيانات هذه على توثيق عدد النزاعات التي تم منعها كنتيجة لهذا . فيما بعد إلى الوزارة

 .بشكل عام إن غياب نظام الرصد والتقييم والخطط هو عيب أساسي من عيوب المشروع. المشروع

 

أربعة في القاهرة، وستة في اإلسكندرية، )من متدربي وزارة القوى العاملة والهجرة  24بـ  االجتماعخالل هذا التقييم، تم 

وتسوية  على التفاوض رفع قدراتهمحيث  مفيداكان  بأنه لقد وصف معظم المتدربين التدريب(. وعشرة في بور سعيد

 القسم متدربون عن بعض القلق بخصوص نوعية التدريب، بحسب ما سيتم مناقشته فيكما أعرب ال. النزاعات العمالية

 .أدناه 3.2.2

 

إصالح تشريعات العمل لجعلها متوافقة مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومبادئ اإلعالن التي : 4  اهلدف املباشر

 .تمت المصادقة عليها

 

لتشجيع إدخال جتماعي االالحوار  ، كما قام بدعماملة والهجرةالقوى الع لقد عمل المشروع مع وزيرين من وزارة

ومع ذلك، فإن الوضع المتقلب . وقد أفضت جهود المشروع إلى مقترحات فعلية لإلصالح. على تشريعات العمل إصالحات

. شريع الجديدل أن يضمن المشروع تبني التيوالتغيرات المستمرة في قيادة وزارة القوى العاملة والهجرة جعل من المستح

ووفقاً لخطة رصد أداء المشروع، لم تكن الصيغ القانونية التي وضعتها الحكومة المصرية متماشية مع المبادئ والحقوق 

إن . ومع ذلك، يظن المقيّم أن المشروع لم يكن باستطاعته عمل المزيد لضمان تحقيق الهدف المباشر. األساسية في العمل

 وزراءوبالرغم من أنه خالل عمر المشروع كان اثنان من . إرادة سياسية قوية ودعماً للتغييراإلصالحات التشريعية تتطلب 

من  الوزيرانإليها، لكن لم يتمكن  االنتسابالقوى العاملة والهجرة السبعة قد قدما دعماً استباقياً لحرية تشكيل الجمعيات و

النقاشات مع الوزير السابق خالل هذا التقييم أنه لم تتوفر  وتبين. عليه المؤسسيةتمرير التشريع المطلوب إلضفاء الصفة 

 .إرادة سياسية جادة لتبني هذا القانون

 

 فعالية استراتيجيات التنفيذ 2.1.1

ومع ذلك، لم يكن الفرق . وبناء القدرات رفع الوعيتبنى المشروع استراتيجيتين مترابطتين من أجل تحقيق أهدافه، وهما 

كما أن النهج المعتمد من قبل المشروع في تنفيذ هاتين . تيجيتين بالنسبة للمستفيدين من المشروعدائماً واضحاً بين االسترا

والسبب الرئيسي لهذا . االستراتيجيتين كان يشوبه الغموض أحياناً ألن االستراتيجيتين تم تنفيذهما عن طريق نفس الوسائل

وبناء القدرات على  رفع الوعيلقد كانت معظم أنشطة . لقدراتااللتباس يعود إلى غياب كتيبات التدريب على أنشطة بناء ا

 .هيئة محاضرات ولم تكن تفاعلية؛ ونتيجة لذلك لم يتمكن المشاركون من معرفة الفرق
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كمشروع  2008 في مصر في عامجتماعي االتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار في مشروع تم الشروع 

وركز أنشطته على بناء القدرات لكل من وزارة القوى العاملة والهجرة واالتحاد العام  ،السياساتموجه في الغالب نحو 

وكما نوقش آنفاً، حّول المشروع , والمبادئ والحقوق األساسية في العملجتماعي االلنقابات عمال مصر فيما يتعلق بالحوار 

 مشروع يتعلق إلى يتعلق بالسياساتثاني، من مشروع كانون ال/تركيزه، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير

وفي . في البداية حاول المشروع أن يعمل على المستوى المركزي ثم تحول إلى المحافظات. وبناء القدرات رفع الوعيب

سات النهاية عمل مع قطاعات محددة على مستوى المحافظات، وتحديداً الطيران المدني في القاهرة وقطاع النسيج والملبو

 .الجاهزة في بور سعيد

 

. القضايا القطاعية أكثر  استراتيجيات التنفيذ نجاحاً  ربما كانت استراتيجية المشروع للعمل على مستوى المحافظات وعلى

في بور . لقد عمل المشروع على قطاع الطيران المدني وقطاع النسيج والملبوسات الجاهزة في كل من القاهرة وبور سعيد

 حهانجا يةالشمول ههذ توقد أثبت. مشروع في نفس الوقت مع كل منظمات أصحاب العمل والمنظمات العماليةسعيد، عمل ال

في المنيا، تم وضع أرضية لتشكيل لجنة ثالثية؛  . وقد نجم عن ذلك تشكيل لجنة ثنائية في بور سعيد. في خلق تفاهم مشترك

 .أوقفت العملية 2013حزيران /غير أن أحداث يونيو

 

والعمل في نفس الوقت مع المنظمات العمالية  االجتماعيينمن تجربة المشروع أن تعزيز الحوار بين الشركاء  يتضح

كلها تأتي بنتائج أكبر من العمل مع جتماعي االومنظمات أصحاب العمل لبناء الروابط الضرورية والثقة وتشجيع الحوار 

 االجتماعيينالشركاء  من خالل جمعالتدريب  المشروع من فعالية كان من الممكن أن يزيد. على انفراداجتماعي كل شريك 

أوضح أصحاب المصلحة الذين تم إجراء مقابالت و. بمفردهاجتماعي لكل شريك  رفع الوعيتم إجراء التدريبات ولقد . معاً 

يع التفاعل ما بين ، فقد كان من األفضل تشجياالجتماعمعهم خالل هذا التقييم أنه ما دام المشروع يركز على الحوار 

وقد نوقش هذا األمر مع موظفي المشروع الذين أوضحوا أن ذلك كان سيتسبب في خالفات بين . االجتماعيينالشركاء 

برغم ذلك، كان بمقدور . كل شريك عند البدء بالمشروع التي كان يتمتع بهانظراً لمستوى المعرفة  االجتماعيينالشركاء 

لقد . عمل والعمال معاً أثناء بعض التدريبات على األقل، لتأسيس عالقات وتعزيز الحوارالمشروع محاولة جمع أصحاب ال

ما كان وأنه  ،أكدت منظمة العمل الدولية أنه بعد الثورة عمل المشروع على نشر ثقافة عامة فيما يتعلق بنقابات العمال

إليها مفهوم جديد  االنتسابرية تشكيل الجمعيات وإن ح. معاً  االجتماعيونلو ُجمع الشركاء  أن تنجحاألنشطة  سيتسنى لكل

وفي سياق التوتر القائم بين منظمات أصحاب العمل الجديدة والقديمة، فقد كان من شأن  .االجتماعيينبالنسبة للشركاء 

المهم  من كما لوحظ أيضاً أنه من أجل إقامة حوار مشترك، كان. جمعهم معاً أن يأتي بنتائج عكسية بالنسبة لبعض األنشطة

مع ذلك، لم تركز أنشطة المشروع على بناء القدرات . على الهياكل القادرة على إجراء حوار بنّاء المؤسسيةإضفاء الصفة 

وهذا ينطبق . رضية العمل لبناء القدرات في نهاية المطافألبمثابة إعداد  األنشطة بدالً من ذلك، يمكن اعتبار. لهذه الهياكل

إن نجاح المشروع في كل من بور سعيد والنجاح المحتمل في المنيا . حاب العمل على حد سواءعلى منظمات العمال وأص

 .وجمعهم معاً  االجتماعيينإلى ضرورة العمل مع الشركاء  يشيرومحافظات أخرى في صعيد مصر 

 

ت في قيادة المنظمة هي إن اإلستراتيجية التي تم تطويرها من قبل المشروع إلشراك اتحاد الصناعات المصرية بعد التعديال

من مع اتحاد الصناعات المصرية  التقاربلقد نجح المشروع في بناء مستوى من الثقة و. إحدى النقاط البارزة في المشروع

ذلك من فعالية أنشطة المشروع مع هذه  رفعوقد  ،إعداد فصول تدريبية مناسبة على أساس تقييم دقيق لالحتياجاتخالل 

أصحاب العمل على وجه الخصوص، فقد عمل المشروع مع كيانات كبرى مثل اتحاد الصناعات بق وفيما يتعل. المنظمة

وبرج العرب وأيضاً مع كيانات أصغر مثل جمعيات رجال األعمال في اإلسكندرية مرغم  المصرية وجمعيات مستثمري

يات األصغر، إال أنه كان باإلمكان وقد لوحظ أنه بالرغم من أن التدريبات كانت مفيدة للجمع. وجمعيات سيدات األعمال

إن استخدام نفس األدوات ومواد . زيادة فعالية المشروع لو أنه ركز على األدوات الضرورية للمؤسسات التجارية األصغر

لقد أوضح المتدربون من جمعيات رجال األعمال وسيدات األعمال . التدريب لكل الفئات قلل من فعالية تدخالت المشروع

على  وشركات القطاع غير الرسمي األعمال المملوكة لسيدات كانت تواجه األعمال التجارية الصغيرة،ت التي أن المشكال

 .تم معالجتها عن طريق التدريب أو المواد المطبوعةت،  لم الخصوصوجه 

 

ومع ذلك، لم يتم دوماً . ةلزيادة الفائد بدقة المشروع أن يختار المتدربين وزارة القوى العاملة والهجرة، حاولبوفيما يتعلق 

لقد حاول المشروع تطوير معايير تدريب خاصة بموظفي . مراقبة معايير انتقاء متدربي وزارة القوى العاملة والهجرة

ذلك خالل عملية التقييم مع وزارة  ةوقد تمت مناقش. لم يتم اإللتزام دوماً بهذه المعايير إال أنه ،وزارة القوى العاملة والهجرة
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العاملة والهجرة التي أوضحت أن بعض الموظفين اإلداريين اضطروا لحضور هذه الفصول ألن وزارة القوى  القوى

 ال تركز بنفس القدرو رفع الوعيعلى  بشكل رئيسي تركزالعاملة والهجرة اعتقدت أن المرحلة الثانية من المشروع كانت 

ثمانية وزراء، وفي كل مرة كان هناك مستشارون جدد من المهم أن نكرر هنا أن المشروع شهد . على بناء القدرات

 .لم يتم إكمال البرنامج ،ففي كل مرة بدأ المشروع ببرنامج تدريبي ،لهذا السبب. وأوليات جديدة

 

المعرفة التي  عن مستوى رضاهموقد عبّر أصحاب العمل والعمال الذين أجريت معهم مقابالت خالل هذا التقييم عن 

ومع ذلك، من الواضح أنه كان من الممكن . التي حصلوا عليها والتدريبات رفع الوعيفصول اكتسبوها عن طريق 

وزارة  يوقد أوضح معظم العمال ومتدرب. للمشروع أن يزيد من فعاليته لو أنه قام بتطوير األدوات الالزمة لبناء القدرات

وقد ذكر بعض متدربي . تدرب على المهاراتالقوى العاملة والهجرة أن تصميم الفصول كان نظرياً ولم يركز على ال

. بحد ذاتها" تدريبات"ولم تكن " محاضرات"كانت عبارة عن  العملورش وزارة القوى العاملة والهجرة تحديداً أن 

لم يتم إنتاج كتيبات تدريب المدربين، . باإلضافة إلى ذلك، لم ينتج المشروع كتيبات تدريب لدعم استدامة أنشطة المشروع

وهذا تسبب في بعض األحيان بمشاكل . تح الباب أمام كل مدرب ليعرض باألحرى آراءه الشخصية عن مواد التدريبمما ف

التدريب لوزارة القوى العاملة والهجرة أو  قدمواكان بعض المدربين الذين على سبيل المثال، . في بعض التدريبات

وفي حاالت أخرى، فّسر المدربون قانون . وجهات نظرهمأصحاب العمل أعضاء نقابات متحيزين استْعدوا المتدربين ب

وفي إحدى الحاالت، قّدم المدرب آراء لم تكن . العمل بطريقة لم تكن متطابقة مع تفسير وزارة القوى العاملة والهجرة

 .منسجمة حتى مع آراء منظمة العمل الدولية أو األعراف المرعية

 

بحيث تركز  العمل الخاصة بالتدريب ورفع الوعيورش تصميم  من خالل تهلقد كان بإمكان المشروع أن يزيد من فعالي

العديد من أصحاب المصلحة الذي أجريت معهم مقابالت خالل هذا . لكن ذلك لم يحدث ،للمتدربين عملخطط وضع  على

لقد أوضح . شروعالتقييم أوضحوا أن الفترة بين األنشطة كانت طويلة جداً ولم تكن هناك متابعة لألنشطة من قبل الم

 الفنيأصحاب العمل والعمال وموظفو وزارة القوى العاملة والهجرة في المحافظات أنهم كانوا بحاجة لمزيد من الدعم 

كما أوضحوا أنه كان يتعين على المشروع دعم صياغة خطط العمل ودعم . لمساعدتهم في تطبيق بعض مكونات التدريب

التوعية كانت ذات /كما نوه أصحاب المصلحة أيضاً أن فصول التدريبات. افة للتدريباتة القيمة المضدتنفيذ تلك الخطط لزيا

لقد كان بإمكان نهج يركز بشكل أكبر  .معرفة المتدربين وخبرتهمل المستويات المتباينة االعتبارصفة عامة ولم تأخذ في 

 .أن يجعل التدريبات أكثر فعالية على اختيار المتدربين وتلبية احتياجاتهم

 

وهو البناء على العمل الذي تم إنجازه خالل المرحلة  ،وهناك عامل آخر كان من شأنه زيادة فعالية تدخالت المشروع

مرحلتّي تنفيذ  فيخالل هذا التقييم أن هناك فارقاً بيّناً بين الموظفين وأصحاب المصلحة لقد اتضح . األولى من المشروع

ييم النصفي للمشروع، تم بذل جهود كبيرة لتشكيل لجان ثنائية ولدعم العمال وأصحاب على سبيل المثال، وفقاً للتق. المشروع

وفي نهاية . للمشروع قضية خطيرة المؤسسيويعتبر فقدان التاريخ . العمل في كل من القاهرة الكبرى وصعيد مصر

لعجلة مما حّد من الفعالية المطاف كان هذا المشروع مشروعاً تم تمديده، وفي بعض األحيان أعاد المشروع اختراع ا

باإلضافة إلى ذلك، لم يستفد المشروع من المدربين الذين تم تدريبهم والذين تم دعمهم خالل المرحلة األولى من . والكفاءة

المشروع سجالت حول من الذي قام بالتدريب خالل المرحلة األولى أو نوع  تكن لدىعند التقييم النهائي، لم . المشروع

تم إتاحة هذه المعلومات تمع ذلك، لم . فإن هذه المعلومات متوفرة ،وفقاً لمنظمة العمل الدولية. يب المستخدمةمواد التدر

وهذه فرصة ضائعة للمشروع ألنه بدالً من البناء على ما تم إنجازه، بدأت المرحلة الثانية من نقطة . للمقيّم عند طلبها

 .البداية

 

 :نصفي كثيراً على المشروع على النحو التاليعلى سبيل المثال، أثنى التقييم ال

 

 لعام كنتيجة لعمل املرشوع يف مدينة العارش من رمضان، مت التوقيع عىل بروتوكول تعاون بني الفرع احمليل مجلعية املستمثرين وفرع الاحتاد ا

وقد مشلت هذه االتفاقية .  املنققة النناعية لنقاابت عامل مرص، حبضور الوزير، من أ جل تعاون أ كرب بني احتادات العامل وأ حصاب العمل يف

الزتامات مبارشة من أ حصاب العمل بأ هنم لن يقلنوا االإنفاق عىل العمل بسبب ال زمة؛ كام مت تشكيل جلنة ثالثية الإجياد حلول للنعوابت 

 .عىل مدى الس نني القادمة االتفاقيةن رشكة صناعية، ويتوقع من رشاكهتا وعاملها أ ن يس تفيدوا م 2000تضم املنققة . ال زمة النامجة عن

 

 يف حمافظة املنيا، مما جعل احملافظ يعقد  الاجامتعيحول احلوار  -مضت أ كرث من ثالثة أ طراف  -، مت عقد ورشة معل 2009متوز /يف يوليو
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دة لنناعات التعدين يف احملافظة، االإعالَن عن لواحئ جديالتوصيات وقد مشلت هذه . ثالثيًا ويتبىن مجيع التوصيات من ورشة العمل عااجامت

ة أ سفرت الورشكام أ ن . يالاجامتعمن صناديق الضامن  الاس تفادةللقضاء عىل عامةل ال طفال يف النناعة، ولواحئ تتيح للعامل  خمنناوصندوقًا 

لغاء الزايدة يف الرضائب اليت يدفعها أ حصاب احملاجر مع  قامة مستشفى للعاملني يف احمل الالزتامعن اإ  .اجرابإ

 

ووفقاً . األثرمتابعة لها لمواصلة رصد التقدم و يقم بأيةلم يقم المشروع خالل المرحلة الثانية بالبناء على هذه األنشطة، ولم 

لمنظمة العمل الدولية، لم يتمكن المشروع من البناء على بروتوكول التعاون في المرحلة الثانية كونه كان غير قادر على 

باإلضافة إلى ذلك، لم يستخدم المشروع هذه النماذج ولم يحاول تكرارها أو . العام لنقابات عمال مصرالتعاون مع االتحاد 

بدالً من ذلك، حاول المشروع العمل في مواقع أخرى دون خلق روابط بين النماذج الناجحة لتكرار . نقلها إلى مواقع أخرى

في سياق مختلف؛ ومع ذلك كان باإلمكان  2011مل قبل عام أن المشروع كان يع من المعلوم. وتبادل الدروس المستفادة

حقق  2011على سبيل المثال، قبل عام . االجتماعيينعرض النماذج الناجحة لتشجيع النقاش الثنائي والثالثي بين الشركاء 

لم يتم تقديم دعم المشروع نجاحاً في مدينة العاشر من رمضان، لكن خالل المرحلة الثانية لم تكن هناك متابعة أو رصد، و

 .في مواقع أخرى ، بل لم يُعرض النجاحإضافي

 

 اإلنجازات الرئيسية وتحديات التنفيذ 2.1.2

المشروع تمكن من إدارة أنشطة عديدة وتحقيق عالمات هامة فارقة طوال فترة التنفيذ  ال تنفي حقيقة أنالمناقشة أعاله  إن

راً لطريقة صياغة مؤشرات المشروع، لم يتم تسجيل العديد ومع ذلك، ونظ. 2014حزيران /ولغاية يونيو 2008من عام 

. أدناه على مناقشة مفصلة لنظم المشروع المتعلقة بالرصد والتقييم 3.2.4القسم يحتوي . من إنجازات المشروع أو إبرازها

 .دائهباإلضافة إلى ذلك، فقد واجه المشروع سلسلة من التحديات المتعلقة بالتنفيذ حّدت من فعاليته ومن أ

 

تتصدر  مظالمهمعلى جعل قضايا العمال و قدرتهفإن اإلنجاز األكبر  للمشروع يتمثل في  ،بالرغم من كل التحديات

إليها  االنتسابويمكن القول أن اإلنجاز األكبر للمشروع هو أنه جعل حرية تشكيل الجمعيات و. الخطاب السياسي في مصر

 .حقيقة على أرض الواقع

 

لمصلحة الذين أجريت معهم مقابالت خالل عملية التقييم عن اعتقادهم بأن المشروع فعال للغاية ويلبي وقد أعرب أصحاب ا

واستناداً إلى األدلة المتوفرة، يعتقد المقيّم أن أنشطة . 2011حاجة العمل منذ ارتفاع وتيرة النزاعات العمالية في عام 

إلى بيئة العمل المتوترة في البلد، دفعا بالحكومة المصرية  المشروع المنتشرة على نطاق واسع في المحافظات، إضافة

وبالرغم من كون هذا المجلس حديث التشكيل، يمكن . 2014حزيران /في يونيوجتماعي االلإلعالن عن مجلس الحوار 

العمالية في حوار بنّاء حول القضايا  االجتماعييناعتبار وجوده خطوة إيجابية نحو ضمان مشاركة أعلى لجميع الشركاء 

 .في مصر

 

إليها مسألة حساسة تتطلب قدراً كبيراً من  االنتسابعندما كانت حرية تشكيل الجمعيات و 2008تم البدء بالمشروع في عام 

وبالرغم من صعوبة السياق الذي كان يعمل فيه خالل المرحلة األولى، فقد حقق المشروع نجاحاً في . الدبلوماسية والحذر

كما . عم تأسيس أول نقابة عمال مستقلة في مصر، وهي  النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقاريةفي مجال د 2010عام 

 .قدم المشروع أيضاً الدعم لنقابة المعلمين المستقلة، مما جعلها النقابة المستقلة الثانية في مصر

 

وقد شهد المبتدئون بالمشروع ثماني . تحدياتكانون الثاني في مصر، واجه المشروع العديد من ال/يناير 25بعد اندالع ثورة 

وقد تسبب ذلك في صعوبات كبيرة . تعديالت وزارية، وفي كل تعديل كان هناك وزير جديد للقوى العاملة والهجرة

للمشروع ألن كل قيادة جديدة جلبت معها مجموعة من األولويات المختلفة للوزارة، مما جعل من الصعب للمشروع 

وفقاً لمنظمة العمل الدولية، ال توقع المنظمة في العادة على مذكرة تفاهم لكل . فيذ األنشطة المخطط لهافي تن االستمرار

فيما بعد كصيغة نهائية بانتظار موافقة الوزير  وإرسالهالهيئات المعنية لقد تم إعداد وثيقة المشروع بالتشاور مع . مشروع

في حين كان هذا أمرا معلوماً و. على الوثيقة بمثابة موافقة من الحكومة وهذا التبادل للرسائل مع الحكومة يعتبر. عليها

من المشروع اقتضى  االنتهاءولغاية  2011/السياسي ما بين يناير االستقرارأن مستوى عدم اليقين وعدم بشكل واضح، إال 

رة التفاهم من قدرة المشروع على لقد قلل غياب مذك. مذكرة تفاهم مع الوزارة بحيث ال يُترك المشروع ألولويات كل وزير

 .تطوير عالقة قوية مع الوزارة كمؤسسة، على نقيض العمل مع األفراد داخل الوزارة وفقاً لألولويات الجديدة في كل مرة
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كان ينبغي على اللجنة . رئيسي آخر تمثل في عدم قدرة المشروع على تفعيل لجنة المشروع اإلستشاريةإداري وهناك تحٍد 

. 2011بموجب مرسوم وزاري قبل عام  االستشاريةتم إنشاء لجنة المشروع . كوسيط تيسير لكافة أنشطة المشروعالعمل 

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، لم يتم تفعيلها أبداً ألن رئيس اتحاد الصناعات المصرية رفض مقابلة وزير القوى العاملة 

نظراً للعالقات  االستشارية، لم يكن قد تم تفعيل لجنة المشروع 2011 بعد. ورفض أيضاً الجلوس على الطاولة مع النقابات

المشوشة بين منظمة العمل الدولية واالتحاد العام لنقابات عمال مصر والعالقة بين االتحاد العام لنقابات عمال مصر 

 .والنقابات المستقلة

 

فقد بات من الصعب للمشروع في بعض األحيان  ،ونظراً لغياب مذكرة التفاهم ولعدم تفعيل لجنة المشروع االستشارية

عند إجراء تغيير وزاري، على سبيل المثال، . وإدارياً من الشركاء الوطنيين يافنالحصول على الدعم المطلوب سياسياً و

ت عملية لقد كان. توقفت اتفاقية مع وزارة القوى العاملة والهجرة للقيام بمشروع تفصيلي وعلى عدة مستويات لبناء القدرات

تنفيذ أنشطة التدريب مع وزارة القوى العاملة والهجرة أيضاً عملية استغرقت الكثير من الوقت، وفي بعض األحيان 

 .إنجاز أنشطة المشروع تأخيرمما أثر على التنفيذ وتسبب في  سنةاستغرق التخطيط والتنظيم أكثر من ربع 

 

وقد قّدر . ي السرعة المتزايدة لعدد النقابات المستقلة واتحادات العمالتمثلت ف 2011وكانت هناك طبقة من التعقيد بعد عام 

، وهناك أيضاً ما ال يقل عن ستة اتحادات عمالية في مصر في الوقت 1200المشروع عدد النقابات المستقلة بما يقرب من 

للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال االتحاد المصري التحاد العام لنقابات عمال مصر وإن أكبر ثالثة اتحادات هي ا. الراهن

ومع ذلك، فقد تسببت نقاط . لقد عمل المشروع بنجاح مع هذه الثالثة جميعها خالل مرحلتي التنفيذ. مصر الديمقراطي

باإلضافة إلى ذلك، لم يعمل المشروع مع االتحاد العام لنقابات عمال . الضعف الداخلية في هذه الهياكل بتحديات للمشروع

وقد شكل ذلك تحدياً ألن االتحاد العام . لمرحلة الثانية نظراً لمزاعم هذا األخير ضد منظمة العمل الدوليةمصر خالل ا

إن .  لنقابات عمال مصر هو هيكل قوي ومتمكن داخل بيئة عالقات العمل المصرية وممثل في العدد من اللجان الحكومية

اتحادات قطاعية تحديداً هي استراتيجية تستحق الثناء كونها /باتالمتمثلة في تركيز عملها على نقا ة المشروعيستراتيجإ

 .سمحت  للمشروع بتطوير أفضل الممارسات التي يمكن تكرارها في هياكل أخرى في المستقبل

 

، بذل المشروع جهوداً كبيرة للبناء على العالقات الطيبة مع وزارة القوى العاملة والهجرة، مما 2013و  2012بين عامّي 

وزارة القوى العاملة والهجرة في إقامة  باإلضافة إلى ذلك، فقد دعم المشروع. إلى تنفيذ األنشطة وفقاً لخطة العمل أدى

لقد كانت تلك اللقاءات مفيدة جداً من أجل بناء إجماع مجتمعي . حوار وجلسات استشارية بخصوص إصالح قانون العمل

في  االجتماعيينالمشروع أيضاً بإجراء اتصاالت مع الحكومات والشركاء  وخالل هذه الفترة، قام. حول العديد من القضايا

غير أن أحداث الثالثين من  ،في المنيا، نجح المشروع في اتخاذ الخطوة األولى نحو تشكيل لجنة ثالثية. صعيد مصر

في كل من وزارة لقد تغيرت القيادة السياسية . واإلطاحة بالرئيس محمد مرسي أفرزت تحديات 2013حزيران /يونيو

باإلضافة إلى ذلك، ونظراً . القوى العاملة والهجرة وعلى مستوى المحافظات، مما تعين على المشروع البدء من الصفر

 .2013آب /حزيران ونهاية أغسطس/يونيو 30للوضع األمني، اضطر  المشروع لوقف أنشطته ما بين 

 

لعمل مع أصحاب العمل ثم العمل مع وزارة القوى العاملة والهجرة ثم ا -ال يمكن القول أن الطبيعة الدوارة لعمل المشروع 

المطلوبة لبناء عالقات قوية وأبطأت إلى  االستمراريةكانت استراتيجية تنفيذ فعالة ألنها قطعت  -مع أصحاب العمل، إلخ 

، التمس 2013حزيران /د يونيوفضالً عن ذلك، ومع أن محافظ المنيا تغير بع. نتائج محتملة من هذه األنشطة ةحد كبير أي

مع ذلك، لم يكن لدى فريق المشروع ما يكفي من الوقت لتقديم الدعم . دعم المشروع لتشكيل اللجنة االجتماعيونالشركاء 

باستثناء )العديد من أولئك الذين أجريت مقابالت معهم، إن لم يكن كلهم . وتلك كانت فرصة كبيرة ضائعة للمشروع. الالزم

حسبما  2012وليس  2008فوجئوا عندما عرفوا أنه تم البدء بالمشروع في عام ( ارة القوى العاملة والهجرةوز مسئولي

 .اعتقدوا

 

. في تأسيس عالقة عمل جيدة مع اتحاد الصناعات المصرية 2013وبالرغم من تحديات التنفيذ، نجح المشروع في عام 

لمشاريع ذات الصلة الممولة من قبل وزارة العمل األمريكية لتعزيز وهذا مهد الطريق لمنظمة العمل الدولية وغيرها من ا

 .العالقات مع اتحاد الصناعات المصرية وغيره من منظمات أصحاب العمل
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 متقاطعةموضوعات وقضايا  2.1.3
 

ية ، مثل تمكين النقابيات بشكل خاص، وإشراك المنظمات غير الحكومالمتقاطعةلقضايا ل أولى المشروع عناية خاصة لقد

. لنقابياتلتوعية وتدريب ورش  عقد المشروع خمس . إليها االنتسابالعمال وحرية تشكيل الجمعيات و قفي تشجيع حقو

الثالث الباقية كانت   الورش. تين األوليتينالورشامرأة من أعضاء االتحاد المصري للنقابات المستقلة من  44استفادت 

 باإلضافة. أيضاً جتماعي االبادئ والحقوق األساسية في العمل وعلى الحوار مؤلفة من ثالثة مستويات، وقد ركزت على الم

المخصصة ألعضاء النقابات من النساء على تشجيع دور المرأة في  ورش العملالقياسية، ركزت  رفع الوعيإلى أنشطة 

بإعجاب عن التدريب المتخصص  وخالل هذا التقييم، تحدثت النقابيات. المنظمات النقابية وحقوق المرأة األساسية في العمل

 رضاهنأعربن عن لقد . وقد أتيحت الفرصة للمقيّم لمناقشة القيمة المضافة للتدريب مع سبع متدربات. الذي حصلن عليه

المركزة وفرت لهن المعرفة الالزمة ومنحتهن الثقة بقدرتهن على تقديم متطلباتهن  ورش العمل، وأوضحن أن عن التدريب

وأن جتماعي االكما أوضحن أن المواد التدريبية كانت شاملة وذات حساسية للنوع . جيد مع اآلخرينوالعمل على نحو 

وأعربن عن رغبتهن في زيادة مستوى التدريبات  ،جميع المدربين كانوا على دراية بالتحديات التي تواجه النقابيات

جريت مقابالت أُ كما أن بعض النقابيات الالتي .  المخصصة للنساء وتوجيه عناية خاصة للنقابيات في محافظات الصعيد

بين أنشطة التدريب المتنوعة كانت طويلة جداً وأنه كان بإمكان المشروع مساعدتهن بتوفير  معهن شرحن أن الفترة

 .رفع الوعيباإلضافة إلى التدريب و الفنيةالمساعدة 

 

عمل استهدفت منظمات غير ورش قد المشروع ثالث ع. كما أن المشروع أبدى اهتماماً خاصاً بالمنظمات غير الحكومية

هو تعريف ممثلي   الورشوكان الغرض من (. واحدة في القاهرة واثنتان في األقصر)حكومية في القاهرة وصعيد مصر 

المنظمات غير الحكومية العاملين في مجال حقوق العمال وحقوق المرأة وحقوق اإلنسان على المبادئ والحقوق األساسية 

 .ياالجتماعلعمل والحوار في ا

 

والمجتمع المدني لو أن المشروع طور  نوع الجنسمثل  المتقاطعةالموضوعات ب االهتمام بشكل أكبركان باإلمكان 

ومع أن تلك األنشطة تستحق الثناء ألنها . استراتيجية قوية وخلق الروابط الضرورية بين أصحاب المصلحة على اختالفهم

لقاعدة عريضة من أصحاب جتماعي االما يتعلق بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار في رفع الوعيساعدت على 

لو أن تلك األنشطة كانت ذات صلة مباشرة بأهداف  لتدخالتكان باإلمكان تعزيز فعالية اإال أنه المصلحة المصريين، 

، لم تكن هناك متابعة لألنشطة المخصصة اعييناالجتمالذي تم تنفيذه مع الشركاء  وعلى شاكلة العملمع ذلك، . المشروع

، كما لم يقم المشروع بدعم التوصيات التي قُّدمت أثناء التدريب أو دعم األفكار المتعلقة بمزيد من للنساء أو المجتمع المدني

 .وكان ذلك يعود إلى عدم توفر الوقت والموظفين للقيام بإجراءات المتابعةالتعاون، 

 

 ة والتنسيقفعالية نظم اإلدار 2.1.3

التقارير وتشير مراجعة . واإلدارة الخاصة بالمشروع بأنها كافية وفعالة االتصال، أثبتت نظم 2012و  2008بين عامّي 

القاهرة تمتع بعالقة عمل جيدة مع الداعمين في ب الفريق أنإلى هذه الفترة والنقاشات مع موظفي المشروع ل المرحلية الفنية

باإلضافة إلى ذلك، واستناداّ إلى . من مواصلة القيام بأنشطته والتعامل بفعالية مع التحدياتجنيف، مما مّكن المشروع 

، يتضح أن المشروع تمتع بمستوى عاٍل من الدعم من المركز اإلقليمي التقارير المرحلية الفنيةالمعلومات المتوفرة في 

رفيعة المستوى مع الحكومة ومع  اتاالجتماعداً من وقد ترأس المدير اإلقليمي عد. لمنظمة العمل الدولية في القاهرة

ووفقاً للرئيس األول . المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل وشارك في نقاشات حول تحسين أداء المشروع

، كانت هناك اتصاالت يومية تقريباً مع الداعمين في جنيف وزيارات منتظمة لمواقع المشروع الفنيينلمستشاري المشروع 

وقد اتضح خالل عملية التقييم أن هيئة الدعم في جنيف ما بين . اءات مع عدد من أصحاب المصلحة في الوقت المناسبولق

عميقة وشاملة بالسياق المصري والمهارات اللغوية الالزمة لضمان التنفيذ  تتمتع بخبرةكانت  2012و  2008عامّي 

 .السلس للمشروع

 

تشرين األول /في أكتوبر. تحدياً للمشروع القاهرة وجنييفب المستويين كال وع علىالتغييرات في إدارة المشر شكلتقد ل

الجديد على بناء عالقات  الفنيينوقد عمل رئيس المستشارين . الفنيين، تم تعيين رئيس جديد لمستشاري المشروع 2011

عد وصول رئيس المستشارين ب. ويحظى باحترام كبير من قبل جميع أصحاب المصلحة االجتماعيينقوية مع الشركاء 

بواسطة فريق  يتم التواصل مع وزارة العمل األمريكية وكان ،الجديد بقليل، تم تعيين فريق دعم جديد في جنيف الفنيين

، والذي ال يمكن القول يكون على مستوى أعلى نسبيا من جنيف دعمالقد تطلبت طبيعة المشروع الحساسة . الدعم في جنيف
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أكثر  2013بعد عام  للمشروع الذي تم تقديمه الفنيالدعم  يمكن أن يكون ربما كان. 2013بعد عام  أن ذلك كان متوفراً 

مع البيئة  حنكةبما في ذلك المهارات اللغوية للتعامل ب ،فعالية لو أن فريق الدعم امتلك المهارات الالزمة والخبرة والمعرفة

 .السياسية الحساسة في مصر

 

لفترة طويلة من عمر المشروع، بما في  كانت بطيئةمع وزارة العمل األمريكية  االتصاالتظ أن أخيراً وليس آخراً، لوح

أو على أفضل حال تطلبت وقتاً  ،التقارير المرحلية الفنيةذلك عدم اإلجابة على العديد من طلبات االستيضاح في بعض 

ارة العمل األمريكية ومنظمة العمل الدولية أن فقد أفادت كل من وز ،ومع ذلك. طويالً قبل الحصول على إجابة مقبولة

تضاعفت التقارير المكتوبة  ،2013منذ منتصف . األخيرة ربع السنويةتحسنت بشكل ملحوظ في الفترات  االتصاالت

، يرسل التقارير المرحلية ربع السنويةإلى  باإلضافة. ربع سنةكل بالموجهة إلى المانح حول أنشطة المشروع  لنتائجوا

وبالمثل، تتصل وحدة . روع أيضاً وثيقة ثانية لإلجابة على مالحظات المانح وطلبات الحصول على معلومات إضافيةالمش

ويبدو أن التحدي المذكور أعاله يعود جزئياً لنظام اإلبالغ . الدعم مع المانح مرة أو  اثنتين في الشهر لمناقشة المشروع

ومن ثم تحويلها  ،في القاهرة وإرسالها إلى جنيف التقارير المرحلية الفنية تم صياغةتفقد كانت . المعقد الخاص بالمشروع

وقد تسبب ذلك في إبطاء عملية . ال توجد قناة اتصال مباشرة بين فريق تنفيذ المشروع في القاهرة والمانح. إلى المانح

لتنفيذ المشروع،  الفنيجيد لتوفير الدعم وفي حين أن المقيّم يدرك بأن الدعم كمفهوم هو نهج . الفعال بين الطرفين االتصال

هناك حاجة لفتح قنوات اتصال بين المانح وفريق المشروع في مجال العمل الميداني لضمان إبقاء المانح على اطالع إال أن 

 .بالنجاحات والتحديات في الوقت المناسب

 

لعمال والمنظمات غير الحكومية، وركز ركز أحدهما على العالقات مع ا:، وظف المشروع منسقين وطنيين2012في عام 

المهارات  كان المسئوالن يمتلكان. وقد تبين أن تلك كانت خطوة فعالة. الثاني على العالقات مع الحكومة وأصحاب العمل

غير أن فعالية نظم اإلدارة ربما كانت تحسنت . مع أصحاب المصلحة المعنيين لالتصالالالزمة لتطوير آليات سليمة وفعالة 

أوالً، إن تعيين أخصائي في العالقات الحكومية كان سيدعم عمل المشروع مع وزارة القوى . ين آخرينمسئولو تم تعيين ل

سيضمن عملية تنفيذ أكثر سالسة مع السماح بالعمل مع منظمات أصحاب العمل ووزارة القوى  ، وكانالعاملة والهجرة

الوضع الثاني الذي كان يمكن أن يضمن جودة أعلى . لى فترات متقطعةبدالً من العمل ع ،العاملة والهجرة في نفس الوقت

الرصد والتقييم مراجعة خطة رصد أداء المشروع  مسئولكان بإمكان . وتقييم رصد مسئولالمشروع هو تعيين  لتدخالت

ة رئيسية في أي إن وظيفة الرصد والمراقبة هي وظيف. وصياغة المؤشرات المناسبة لرصد التقدم وجودة تدخالت المشروع

كما أن توثيق أفضل . مشروع لضمان توحيد المعلومات وجمع البيانات في الوقت المناسب وتحديد الثغرات في البيانات

 .أيضاً وظيفة هامة تُعتبرالممارسات والدروس المستفادة 

 

ارة الخارجية األمريكية تمويلها استفاد المشروع استراتيجياً وطور المزيد من آليات التنسيق مع مشاريع أخرى تولت وز لقد

قراربيئة مالمئة  خلققام المشروع بالتنسيق مع مشروع . وقامت منظمة العمل الدولية في مصر بتنفيذها  الأساس يةملااد  اب لالإ

ع وزارة العمل يإلى ذلك، نّسق المشروع بعض األنشطة مع مشروع آخر من مشار باإلضافة .وتقايقها واحلقوق يف العمل

من شأن عملية التنسيق هذه دعم استدامة أنشطة . العامل يف النناعات التنديرية املرصية وتنافس ية حقوق تعزيزيكية يدعى األمر

المشروع نظراً ألن المشاريع الثالثة تشتمل على مكونات تركز على المبادئ والحقوق األساسية في العمل وعلى تشجيع 

 .تكمل بعضها البعضاريع على أنها ويمكن اعتبار هذه المش. ياالجتماعالحوار 

 

قد تم  االستشاريةكانت لجنة المشروع . أنشطتهلقد اقتضى نظام إدارة المشروع تشكيل لجنة استشارية للمشروع لدعم 

من هذا التقرير، ولم يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بخصوصها   3.2.3 القسم تشكيلها لكن لم يتم تفعيلها حسبما ورد آنفاً في 

وبالتالي قلل من مستوى  وزارة القوى العاملة والهجرةمع  االتصالوقد أثر ذلك على . قبل وزارة القوى العاملة والهجرة من

وزارة القوى العاملة والهجرة الذين أجريت  مسئولووقد أوضح . ، مما تسبب في تأخيرات في التنفيذهاالتعاون والتنسيق مع

من الممكن  لقد كان. آخرين اجتماعيينلمشروع مع شركاء لم أنهم ال يتذكرون أنشطة معهم مقابالت خالل عملية هذا التقيي

حزيران /ال سيما بعد يونيو، متينة مع وزارة القوى العاملة والهجرة شراكةأن يزيد المشروع من فعاليته من خالل بناء 

2013. 

 

إذا أولى عناية ة نظم إدارته وتنسيقه بشكل خاص أخيراً، كان من الممكن أن يزيد المشروع من فعاليته بشكل عام وفعالي

الدعم السابق  مسئولللمشروع ومع  الفنيينوقد تمت مناقشة ذلك مع رئيس المستشارين . لتوصيات التقييم النصفي خاصة
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لقد . أي خطط للنظر في التوصيات المتعلقة بالتقييم النصفي 2011كما لوحظ أن المشروع لم يطور بعد عام . في جنيف

تلك كانت و. للمشروع مالئمة لم تعدهذه التوصيات  فإن ه نظرا للتغيرات في طبيعة السياق،بأن سائد هناك اعتقادكان 

وتقييم  رصدنظم  تحسين لقد ركزت توصيات التقييم النصفي بالدرجة األولى على. فرصة كبيرة للمشروع لم يتم استغاللها

 .منها كثيراً خالل مرحلته الثانية من التنفيذ المشروع، حيث كان بإمكان المشروع أن يستفيد

 

 :اآلتيكالتوصيات الرئيسية للتقييم النصفي كانت 

 

للتقليل من التركيز على المخرجات وجعل  ، وذلكلرصد أداء المشروع ُمَحّسنةأو خطة  إطار منطقيتطوير  .1

 .أكثر وضوحاً  التأثيراتواألنشطة /الروابط بين المخرجات

 الخبرات وتوفير ثنائي وثالثي األطراف،جتماعي االللحوار  صالحةإنشاء نماذج  تركيز متزايد على .2

 .مشتركة حول موضوعات ليست مشحونة سياسياً لدرجة كبيرةالتجارب وال

 .تقديم التدريبفي  الفنيين، بما في ذلك التقليل من الدور المباشر لرئيس المستشارين االستدامةالتركيز على  .3

 .قادة النقابات الناشئة لإطالق برنامج تدريب في ( نظراً للفترة القصيرة المتبقية) النظر بصورة عاجلة .4

 .بنوع الجنسمؤشرات خاصة تطوير و [أنثى/ذكر] نوع الجنسلدمج وضع سياسة  .5

 

بالذكر أن  والجدير. والخامسة تحسين أداء وفعالية المشروع إلى حد كبير كان باإلمكان للتوصيات األولى والثانية

 .كانت قد تبناها مشروع آخر من مشاريع منظمة العمل الدولية نوع الجنسدمج صيات المتعلقة بالتو

 

 فعالية نظم الرصد والتقييم   5.2.3
 

تركز خطة رصد أداء المشروع . قام المشروع بوضع خطة لرصد أداء المشروع مع مؤشرات لقياس إنجازات األهداف

ومع ذلك، يعتقد المقيّم أنه بالرغم من أن . بطها بأهداف المشروع المباشرةعلى رصد تنفيذ أنشطة المشروع ومحاولة ر

 تمتلكخطة رصد أداء المشروع قد تكون أداة عملية لمتابعة أنشطة المشروع وضمان التنفيذ، لكنها ليست أداة رصد وال 

إذ يعوزها المنطق والتماسك  ،دافجعلها أداة فعالة لضمان تحقيق الغايات واألهالتي تالمطلوبة  وأوجه التباين العناصر

وألن  ،منهجيال يتم جمع البيانات على نحو . ن لجعلها أداة مناسبة لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف المشروعيالضروري

خطة رصد أداء المشروع مركزة على إنجاز وتنفيذ األنشطة، فالبيانات الوحيدة التي يتم جمعها تتعلق باكتمال أو عدم 

أن هذا يؤثر  من الواضح. نظام تقييم ورصد أو قاعدة بيانات بالمستفيدين من المشروع ليست لدى المشروع. اطاكتمال النش

 .رصد نوعية تدخالتهعلى وبالتأكيد  ،رصد أداء المشروع على

 

حديد المقصودة بوضوح وت لنتائجحيث يتم ذكر اب المنطقي للمشروع إطار العمللزيادة الوضوح في  ال شك أن هناك حاجة

رصد  مؤشرات تحديدهذا من شأنه السماح بزيادة جودة وفعالية تدخالت المشروع وتسهيل  .تسلسل التطبيق لهذه النتائج

وإدارة المشروع  للتنميةعلى مدى العشر سنوات الماضية، ركزت الممارسات السليمة . على نحو واضح أداء المشروع

إحدى توصيات التقييم . المشاريع بصرف النظر عن طبيعة تركيزهالكل ( أداة أو خطة)على تطوير إطار عمل منطقي 

النصفي الرئيسية لهذا المشروع كانت تطوير إطار عمل منطقي أو خطة عمل محّسنة لرصد أداء المشروع للتقليل من 

 - ي هذه التوصيةغير أنه لم يتم تبن. أكثر وضوحاً  التأثيراتاألنشطة و/وجعل الروابط بين المخرجات لنتائجالتركيز على ا

والجهة الداعمة في جنيف آنذاك  الفنيينفقد كان رئيس المستشارين . من قبل المشروع -غيرها من التوصيات  ضمن

 .فلن تكون هذه التوصيات مالئمة للمشروع طبيعة السياقيعتقدان أنه نظراً للتغيرات في 

 

لكن هذه المؤشرات لم تعكس الجهد . ياس تحقيق األهدافلقد طّور المشروع خالل المرحلتين األولى والثانية مؤشرات لق

فإن بعض هذه المؤشرات  ،باإلضافة إلى ذلك. هذا المشروع ولم تقم بالضرورة بقياس تحقيق األهدافبالكبير الذي بذل 

ق مع ويمكن القول أن مخرجات المشروع تتس. ليست متاحة بسهولة للمشروع( مثل سجالت وزارة القوى العاملة والهجرة)

 فإن ومع ذلك،. كما يمكن القول أن أنشطة المشروع موجهة نحو تحقيق أهداف المشروع ،المقصودة اآلثاررات أو يالتأث

كان بإمكان المشروع زيادة فعالية نظام الرصد والتقييم وبالتالي . المؤشرات غير مصممة بكيفية تسمح بإجراء القياسات

على سبيل المثال، بالنسبة . ويمكن قياسها مالئمةانتقاء مؤشرات أكثر من خالل  التلتدخزيادة القدرة على اإلبالغ وجودة ا

 اجتماع: "مالئمفيما يلي مثال على مؤشر ." الزيادة في الحوار البنّاء"، كان يتعين وجود مؤشر لقياس 1للهدف المباشر 
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 تتطابق بعض أنشطة المشروع مع عالوة على ذلك، ال." مرات في السنة على األقل 4لجان العمال وأصحاب العمل 

تم تسويتها قبل تزيادة عدد النزاعات التي " 3لهدف المباشر ل 3على سيل المثال، يبين المؤشر . المؤشرات المذكورة

لو تم تركيز األنشطة . اتاالجتماعو ورش العملاألنشطة المقابلة لهذا المؤشر تركز على بينما "  ،الذهاب إلى المحكمة

ة في وزارة القوى العاملة والهجرة للتمكن من رصد هذا المؤشر وتقديم تقارير بو تحديث قواعد بيانات مناسعلى تطوير أ

فإن وزارة القوى العاملة والهجرة  تحتفظ بسجالت عن عدد  ،وفقاً لمنظمة العمل الدولية. عنه، لكان ذلك أكثر فعالية

، كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد النزاعات وفي نسبة تلك التي في الثالث سنوات األخيرة. النزاعات التي تمت تسويتها

  .لم يتسَن للمقيّم الوصول إلى هذه المعلومات ولذلك ال يستطيع التحقق من صحتها. تمت تسويتها

 

في  أيضاً  موجودةهو أن وسائل التحقق " حدوثها، تمت الحيلولة دونزيادة في عدد النزاعات التي "، 2المؤشر ب فيما يتعلق

حاجة لتطوير نظم بياناتها، لكن لم تكن أي من األنشطة موجهة الوزارة القوى العاملة والهجرة  أدركتلقد . سجالت الوزارة

 .نحو تحسين أو تطوير نظم الوزارة، مما جعل هذه المؤشرات ووسائل التحقق غير فعالة لقياس التقدم نحو تحقيق األهداف

 

وعلى تقييم " االستبيانات"تتمثل في التركيز على و ،تتعلق بقياس التقدم نحو تحقيق األهدافوهناك قضية ثانية أكثر إلحاحاً 

لجعل هذه المؤشرات  في البداية جهة، لم يجر المشروع استبيانات أساسية لتقييم مستوى المعرفة فمن. معرفة المتدربين

ثانياً، تقييم نتيجة . لهذه الوظيفة مخصصجود موظف و لعدم وذلك يعود إلى غياب نظام الرصد والتقييم أو. فعالة ومالئمة

في هذه الحالة، ال يمكن اعتبار المؤشرات كافية أو مفيدة . هو عملية معقدة وتتطلب سنوات لتحقيق نتائج رفع الوعيأنشطة 

عرفة على نحو الم" زيادة"إلى ذلك، لم يتم جمع البيانات أو قياس المؤشرات ذات الصلة بـ  باإلضافة. في تقييم األداء

ومع ذلك، فإن التوصيات التي . ، بدأ المشروع بتطوير استبيانات لما قبل وبعد التدريب2013وبحلول نهاية عام . منهجي

مثل تغيير " اإلجرائية"عالج المشروع بعض المالحظات  لقد. ضّمنها المشاركون هذه االستبيانات لم يتم تدقيقها ومعالجتها

 .منهجيةبطريقة  الفنيطلب إجراءات المتابعة والدعم  التعامل مع م يتمالمدرب أو الموقع، لكن ل

 

المعرفة  تحصيلعلى التي تركز  الثالثة للمؤشراتبه حالياً من قبل المشروع لتوفير بيانات  المعمول" األثرتقييم "إن 

وجود بيانات أساسية  عدم لىإ باإلضافة. هو غير مناسب زمنياً ( "ط"الملحق في  مرفقاإلطار المرجعي لهذه الدراسة )

 -أيار /، فإن الدراسة تهدف إلى تقييم األثر عند حدوث بعض أنشطة المشروع خالل فترة مايوألغراض المقارنة

 .2014حزيران /يونيو

 

 مشروع آخر من مشاريع وزارة العمل األمريكيةب الخاصة رصد أداء المشروع لقد أتيحت الفرصة للمقيّم لفحص خطة 

كوسيلة لقياس " االستبيانات"من الواضح أن التركيز على . عمالية في مصر مسائليركز على و ل عليه حاليايجري العم

عندما يتم إجراء االستبيانات على . ذات صلة بالمبادئ والحقوق األساسية في العملالمشاريع ميزة من مزايا  يُعتبرالتقدم 

ومع ذلك، فإنها تتطلب موارد . مات وأن تخدم كأداة جيدة للمقارنةالنحو الصحيح، فيمكن أن تكون مصدراً هاماً للمعلو

 ،كما يمكن استخدام نتائج االستبيانات للمساعدة على تحسين دقة المؤشرات. لكي تصبح ذات فائدة ووقتا طويال ودقةكثيرة 

 .المؤشر نفسهلكنها ال يمكن أن تكون 

 

العامل يف  وتنافس ية حقوق تعزيز فيما يتعلق بمشروع. أنشطة المشروع ر المرغوب منيمن المهم انتقاء مؤشرات مالئمة للتغي

وليس  ،اكتساب المهارات التغيير في المؤشرات على قياس التغيير أو على أن تركزمن المهم  النناعات التنديرية يف مرص،

يمكن أن ". زيادة المعرفة"ة بـ عن طريق االستبيانات والمتعلق التي تم تحصيلهاهذا ال يمكن قياسه بالمعلومات . المعرفة

عدد السياسات الجديدة التي تم اعتمادها لتحسين أوضاع العمل "أو " النسبة المئوية لزيادة إنتاجية العمال"تشمل المؤشرات 

 ."في المصانع

 

رات التي تم انتقاؤها هي ، فإن المؤشيف مرصجامتعي الاتعزيز املااد  واحلقوق ال ساس ية يف جمال العمل واحلوار  بمشروعفيما يتعلق 

من المهم بالنسبة للمشاريع األخرى تطوير اإلجراءات وأيضاً مؤشرات . تركز على أداء األنشطة" مؤشرات إجرائية"

 .مستوى المحصلة على لنتائجا
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                             كفاءة استخدام الموارد                                          3.3
 

. إلى نتائج( األموال، الخبرة، الوقت، إلخ) الُمدخالتية واالقتصادعن كيفية تحويل الموارد  لمحة عامةم هذا القسم يقد

 .يدرس هذا القسم ميزانية المشروع والموارد البشرية وهياكل إدارة المشروع

 

 فعالية تكلفة المشروع 2.2.2

ببعض التأخيرات في  2011وضع األمني في مصر بعد بالنسبة لمكونات المشروع األخرى، فقد تسبب ال الحالكما هو 

، 2011تشرين األول /ولغاية أكتوبر 2010تشرين الثاني /لقد توقف المشروع تماماً من نوفمبر. تنفيذ أنشطة المشروع

 .عوقد تسبب هذا في تأخير في تنفيذ المشرو. 2013أيلول /ولغاية سبتمبر 2013حزيران /وتوقف مرة ثانية أيضاً من يونيو

 

لقد . مليون دوالر أمريكي 2,9مليون دوالر أمريكي ثم ارتفعت لتصل إلى  2,5على ميزانية مقدارها  يقومكان المشروع 

في نهاية المشروع، كانت تكاليف المشروع قريبة من . توفر المشروع على موارد مالية مناسبة وكافية لتنفيذ نشاطاته

روع بنجاح على الرغم من التأخيرات المتعددة التي دفعت إلى تمديد فترة ما يشير إلى إنجاز كافة أنشطة المشم% 100

يمكن (. 2014حزيران /ثم إلى يونيو 2012كانون األول /وحتى ديسمبر 2011كانون األول /من ديسمبر)المشروع مرتين 

شطة، في األساس ٪ من أموال المشروع لألن45إذ تم تخصيص ما يقرب من : اعتبار المشروع فعاالً من حيث التكلفة

ومع ذلك، لم .  بررت التكلفة لنتائجويمكن القول أن ا. لرفع الوعيللندوات وورش العمل وإنتاج منشورات إعالنية ومواد 

وبشكل عام، يجب أن تشكل . الرصد والتقييم لتعيين مسئول عنأو  لرصد والتقييماتكن هناك ميزانية مخصصة إلجراءات 

 %15من الميزانية اإلجمالية، وفي بعض الحاالت تحتاج إلى %  10 -5 والتقييمميزانية الرصد 

 

 فيما يتعلقاإلجراءات المالية السليمة  اتباعمراجعة عشوائية للميزانيات المخصصة ألنشطة محددة تبين أنه تم  عند إجراء

 لمسئوليووفقاً . أرخص العروضفي بعض الحاالت لم يتم اختيار . خرىاألمباشرة التكاليف وفيما يتعلق بال اختيار المواقعب

لم يتوفر األمن والمعدات في  نتكلفة حي األكثر وقد تم اختيار األماكن ،المشروع، كان هناك دوماً مبرر عند القيام باالختيار

ذ ومن بين العدد الكبير للتدريبات التي أجريت والندوات التي أقيمت، فقد بدا إحداها باألحرى مكلفاً، إ. األماكن األرخص

الخاصة  شةالورلقد فحص المقيّم تكاليف هذه (. دوالر أمريكي 142,857)قاربت التكلفة اإلجمالية المليون جنيه مصري 

ومع ". مكلفة"بعد أن أعرب عدد من أصحاب المصلحة عن دهشتهم الستخدام المشروع ألموال المشروع في أماكن لقاء 

لب من منظمة العمل طُ ولغاية إتمام المشروع،  2011صر بين عام ذلك، ينبغي القول أنه بالنظر للوضع األمني في م

. الدولية وغيرها من وكاالت األمم المتحدة استخدام مواقع مصادق عليها من دائرة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن

إلمكان استخدام األموال لذلك، ومع أنه كان با. وقد شملت قائمة المواقع الموصى بها فنادق الخمسة نجوم حصرياً تقريباً 

 .بطريقة مختلفة، يمكن القول أن تكلفة ورشة العمل كانت مبررة

 

فقد برزت قضية رئيسية خالل التقييم وهي المبلغ المخصص للتنقالت ووجبات الطعام والذي قام المشروع  ،مع ذلك

التدربيات دون أن  أثناءلمقدم للمتدربين وزارة القوى العاملة والهجرة أن المشروع غيّر المبلغ ا لومسئووقال . بتوفيره

وزارة القوى العاملة والهجرة أن المشاريع التي يدعمها نفس  لومسئووأكثر من ذلك، ذكر . يشرح بوضوح أسباب ذلك

على نفس  أن تحافظالتنفيذ ب للجهة التي تقوممن المهم بالنسبة . مختلفة للتنقالت ووجبات الطعام عالواتالممولين تقدم 

 .أو المشاركة المنتقاة على أساس قيمة التحفيز المعروضة/بلغ لكافة المشاريع لتجنب االلتباس والم

 

لقد زاد المشروع من فعاليته بتقاسم تكاليف العديد من أنشطة التدريب مع مشروع آخر يركز على خلق بيئات مالئمة، ال 

 .وهذا يعتبر استخداماً سليماً وفعاالً للموارد. هاتسيما عندما كان المستفيدون من المشروع هم نفس األشخاص أو الج

 

 اتاالجتماعوالتدريبات كانت بمثابة عماد المشروع، غير أن التوصيات التي تم تقديمها خالل تلك  اتاالجتماعومع أن 

واد وكتيبات للخبراء من أجل تحضير م عيناجتماتم تنظيم . لتدخالتاوهذا يقلل من فعالية وكفاءة . بالكاد تمت متابعتها

غير أن نتائج هذين . اللغة العربية فيما يتعلق بقوانين العمل والمعايير الدوليةب المتوفرة معرفةالالتدريب ولتوسيع قاعدة 

أوراقاً أساسية لم تكن ذات  عاناالجتماوبدالً من ذلك قدم . إذ لم يتم إنتاج دليل موحد للتدريب ،كانت ضعيفة عيناالجتما

كان يمكن للمشروع تحويل هذه األموال نحو بناء قدرة . أقل فعالية عيناالجتماعالية، مما جعل هذين معايير أو جودة 

المدربين الحاليين وتحسين معرفتهم ومهاراتهم التدريبية من أجل خلق مجموعة من المدربين يتحلون بالقدرة على تقديم 
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دام موارد مركز التدريب في منظمة العمل الدولية في كما كان بإمكان المشروع أيضاً استخ. التدريبات لجمهور واسع

 .المصري القيام بترجمة المواد الموجودة وموائمتها للسياقوعند الضرورة  ،تورين

 

المواد والكتيبات التي تم إنتاجها واستخدامها في التدريبات خالل المرحلة األولى من المشروع لم يتم استخدامها فإن أخيراً، 

كما أن المدربين الذين تم إعدادهم خالل المرحلة األولى لم يتم إعادة تشغيلهم خالل  ،المرحلة الثانيةخالل  مرة أخرى

 .في المشروع ةرد المستخدماوهذا أيضاً قلل من فعالية المو. المرحلة الثانية
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 إدارة الموارد البشرية 2.2.1

كان المشروع يتكون من رئيس للمستشارين خالل المرحلة األولى . واإلدارة الحوكمةمر المشروع بمرحلتين من نظم 

وهذا وضع أحياناً الكثير من الضغط . دعم في جنيف مسئولمالي و مسئولومساعد للمشروع الوطني وإداري و الفنيين

مستشارين الرئيس  ضرورة قيامواستدعى توصية من التقييم النصفي للمشروع للتقليل من  الفنيينعلى رئيس المستشارين 

 .ارة األنشطة اليومية للمشروعبإدفنيين ال

 

 مسئولين مؤهلين وملتزمين كان بالمشروع. أفضل بالعناصر البشرية في المرحلة الثانية بشكلوكان المشروع مجهزاً 

المشروع خمسة موظفين وطنيين وموظف دولي باإلضافة  كان لدىكما . المشروع مختلف مكوناتركزوا اهتمامهم على 

مع  ،المسئولينبعض تكاليف و ،للمشروع الفنيينتم تقاسم التكاليف الخاصة برئيس المستشارين  لقد. جنيف الدعم منإلى 

قرار ابملااد  " ، وهو مشروعالمشروع الممول من قبل وزارة الخارجية األمريكية واحلقوق يف العمل  الأساس يةخلق بيئة مالمئة لالإ

 .ة المتاحة للمشروعوهذا زاد من فعالية استخدام الموارد البشري" ،وتقايقها

 

ومع ذلك، كان باإلمكان أن تستفيد فعالية وكفاءة المشروع من موظفين إضافيين، وتحديداً أخصائي في العالقات الحكومية 

لمشروع لشؤون أصحاب العمل باللعمل مباشرة مع وزارة القوى العاملة والهجرة ، مما كان سيوفر الوقت للمنسق الوطني 

الوظيفة الثانية كان ينبغي أن تكون . طة وضمان الخطوط الزمنية لتنفيذ هذا المكون من المشروعمن أجل متابعة األنش

يجب اعتبار وظيفة الرصد والتقييم . المشروع تدخالتالرصد والتقييم للتأكد من تماسك ومنطقية وجودة  مسئولوظيفة 

، كبديل عن ذلك. المشروع لتدخالتينبغي أن تتطلبها وزارة العمل األمريكية لضمان الكفاءة والفعالية " وظيفة أساسية"

البرنامج الوطني على مستوى أعلى من المشاركة في عملية الرصد والتقييم،  تشتمل صالحيات مسئولكان ينبغي أن 

 .وليس التركيز فقط على تنسيق البرنامج واإلدارة

 

 _______________________________والتوجه نحو إحداث أثراالستدامة  3.4
  

 لتدخالتر الذي حصل نتيجة يبفحص شامل للتغي القسميبدأ  . التدخالتالمحتملة للمشروع و االستدامةيفحص هذا القسم 

م ليناقش بعدها ينتقل القس. التقييم االمشروع، بحسب ما رواه أصحاب المصلحة الذين أجريت مقابالت معهم خالل هذ

 .االستدامةإمكانية 

 المشروع لتدخالتالتغيير كوظيفة   2.3.2

كما نوقش آنفاً طوال هذا التقرير، لم يوِل المشروع انتباهاً خاصاً لتوثيق التغييرات التي يمكن مالحظتها والتي يمكن 

برز بعض التغييرات أو يمكن أن ت" دراسة للتأثير"في الوقت الحالي، يُجري المشروع . المشروع بتدخالت سببياربطها 

 .بالمشروع سببياالتي ربطها أصحاب المصلحة  لنتائجا

 

وقد شهد . التي شعروا أنها كانت نتيجة مباشرة للمشروع" لنتائجا"من  خالل هذا التقييم، قّدم أصحاب المصلحة للمقيّم عدداً 

رفة المتعلقة بالتفاوض الجماعي والمفاوضات مدير مديرية القوى العاملة في بور سعيد بفائدة المشروع من حيث زيادة المع

وزارة القوى العاملة والهجرة الذين أجريت مقابالت معهم  لمسئوليووفقاً . التي أفضت إلى حل عدد من النزاعات العمالية

لتوحيد على المستوى المركزي، فقد وفر المشروع منبراً جيداً لتبادل الخبرات بين موظفي وزارة القوى العاملة والهجرة و

هي و ،ومن الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة والهجرة. المفاهيم والمعرفة بين موظفي الوزارة في كافة أنحاء البلد

 ،أو المعرفة/الزيادة في القدرة و عام باإلعراب عنبشكل  القيامالمستفيد الرئيسي من تدخالت المشروع، غير قادرة على 

 .كة نسبياً حول نتائج تدخالت المشروعباألحرى متشك الوزارةبل كانت 

  

وقد استثمر المشروع الكثير من . العمالية االتحاداتحديثة التشكيل وعلى  لقد كان ألنشطة المشروع تأثير هام على النقابات 

 عنت معها كما أعربت المنظمات العمالية التي أجريت مقابال ،لهذه الهياكل الفنيالوقت والموارد في تقديم التدريب والدعم 

إن تبادل التجارب وتوفير الخبرات الدولية قد ساعدا نقابات العمال على تطوير نظمها . وأنشطة المشروع لتدخالتارتياحها 

أخرى  لتدخالتقد مهد الطريق  لدعم إضافي؛ غير أن المشروع تظل في حاجةمن المعلوم أن هذه الهياكل . وهياكلها الداخلية

لقد تحدث اتحاد الطيران المدني عن نتائج المشروع . إليها في مصر االنتسابتشكيل الجمعيات و لمواصلة العمل على حرية

ن وفرهما المشروع ساعدا اإلتحاد على إنهاء إضراب لمضيفي ومضيفات االلذ الفنيالملموسة وأوضح أن التدريب والدعم 
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يل لجنة ثنائية في بور سعيد قد ساعد أيضاً المنطقة كما أن تشك. الطيران عبر تطبيق مهارات المفاوضات والتفاوض الجماعي

 .الحرة في حل العديد من القضايا العمالية مثل ساعات العمل وتوفير الرعاية النهارية ألطفال العاملين والعامالت

 

حسين لقد نجح المشروع في ت. المشروع داخل منظمات أصحاب العمل لتدخالتالرئيسية  لنتائجربما يمكن مالحظة إحدى ا

وقد أفاد العديد من منظمات أصحاب العمال ممن أجريت مقابالت . الصورة والمعرفة فيما يتعلق بدور منظمة العمل الدولية

معها خالل التقييم عن تغيير في التصور فيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية وأيضاً في المواقف من حيث التعامل مع المسائل 

لقد أوضح بعض مدراء الموارد البشرية الذين استهدفهم المشروع أن المشروع ساعدهم . العمالية وتسوية مظالم العمال

 .على فهم قيمة النقابات العمالية وعلى تغيير تصوراتهم فيما يتعلق بأنسب الطرق للعمل مع النقابات داخل شركاتهم

 

. في مصرجتماعي االوأهمية الحوار  فيما يتعلق بالمبادئ األساسية والحقوق في العمل رفع الوعيوقد دعم المشروع 

التي نوقشت في هذا التقرير، يتضح أن عدداً من أصحاب  التدخالتوبالرغم من تحديات التنفيذ والقضايا المتعلقة بنوعية 

بما فيهم وزارة القوى )المصلحة في المشروع قد استفادوا من المشاركة في أنشطة المشروع بقدر ما أعرب جميعهم تقريباً 

 .عن رغبتهم في استمرار أنشطة المشروع( املة والهجرةالع

 

 واألنشطة التدخالتإمكانية استدامة  2.3.1

أو /و االستدامةتطوير استراتيجية خطة في  يف مرصجامتعي الاتعزيز املااد  واحلقوق ال ساس ية يف العمل واحلوار  مشروع لم يفلح

نطاق واسع من فعاليات رفع مستوى الوعي لجمهور عريض  لقد ركز المشروع على توفير. إنهاء البرنامج استراتيجية 

إن . إليها جزءاً من الخطاب العمالي في مصر االنتسابلضمان جعل معايير العمل الدولية ومبادئ حرية تكوين الجمعيات و

ر القانونية األط وجود دونبدائمة  فوائد وبناء القدرات لعدد من الهياكل المتنوعة ال يمكن أن تكون رفع الوعيفوائد 

 .والدستورية الضرورية والتي ال تتوفر حالياً 

 

دليل قوي على أن الحكومة تدرك أهمية الحوار لجتماعي االإن تصريح الحكومة المصرية بتأسيس المجلس الوطني للحوار 

ما زال من و. وستظهر األيام كيفية عمل هذا المجلس ،التبّصر بخصوص نفعه وفوائدهومع ذلك، من المهم . ياالجتماع

أن المجلس الذي أسسته الحكومة  من المعلوم. التشكيلة الفعلية للمجلس والغرض منه وآليته ووظيفتهغير المعروف 

 .لضمان فعاليته الحوكمةمع التركيز على هياكل  سيتطلب بناء قدرات إضافية

 

 تواصل أن من المرجح جدا سعيد والتيفي بور ورمضان العاشر من  مدينة كما دعم المشروع أيضاً تأسيس لجان ثنائية في

التي يتم تنفيذها حالياً في مصر تحتوي على مكونات تركز  وزارة العمل األمريكية إن مشاريع . عملها بعد انتهاء المشروع

الستدامة وخاصة إذا ما اختارت هذه المشاريع دعم هذا ا يمّكنوهذا أيضاً يمكن اعتباره أمراً . ياالجتماععلى الحوار 

على اللجان  المؤسسيةعلى إنشاء وإضفاء الصفة  االنتباهباإلمكان تركيز . لمجلس أو فروعه المحلية لدعم أنشطة المشروعا

 .الثنائية على مستوى المحافظات، وبصورة خاصة في صعيد مصر

 

. فيما بينهمجتماعي االلضمان فعالية الحوار  االجتماعيينلقد ركز المشروع بدرجة أقل على بناء النظم الداخلية للشركاء 

بوجود خطة لبناء النظم الداخلية لنقابات العمال الوليدة المستقلة وبمراجعة النظم الداخلية  االستدامةكان باإلمكان دعم 

الحوكمة هذا كان من شأنه أن يتطلب تغييراً في بعض استراتيجيات المشروع للتركيز على . لمنظمات أصحاب العمل

وحسبما تُبين تجربة المشروع، فإن . أكثر فعالية، وكان ذلك لعدد من هذه المؤسسات المنتقاة متينةت وبناء قدرا الداخلية

 .يأتي بنتائج أكبر الذي يركز على قطاع أو منطقة معينةالعمل 

 

واإلرادة السياق السياسي  عالوة علىرات في مواقف وممارسات منظمات أصحاب العمل، يبالرغم من ذلك، فإن التغي

كأداة فعالة لتسوية النزاعات العمالية ومعالجة جتماعي االعلى الحوار  المؤسسيةإلضفاء الصفة  الموجودة حاليا ياسيةالس

المستثمرين  جمعياتالمناقشات مع اتحاد الصناعات المصرية وغيره من تشير . خطوة على الطريق تُعتبر ،مظالم العمال

منظمة العمل الدولية  للحصول على دعملهذه المنظمات مواصلة السعي  في بور سعيد واإلسكندرية إلى أنه من المرجح

 .حسين منظماتهالت

 

، االجتماعيينالشركاء  مشاركةمستوى  إال أن، االستدامةيكن موجهاً بشكل خاص نحو  مع أن المشروع لم، خالصة األمر
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 عالوة على، (ا بين أرباب العملخصوص)الجديدة  وتصوراتهم واتجاهاتهمورغبتهم في استمرارية أنشطة المشروع 

 .أن تكون بعض نتائج المشروع مستدامة حإلى أنه من المرج ، يشير كل ذلكالسياق السياسي في مصر في الوقت الراهن

على إصالح السياسات و تحسين نظم وزارة  بشكل خاصبشكل كبير عن طريق التركيز  لتدخالتباإلمكان دعم استدامة ا

 .ة وسياساتها المتعلقة بإدارة العملالقوى العاملة والهجر
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IV.                                                                                             االستنتاجات 
 

في مصر في الوقت المناسب وكانت جتماعي االتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار  مشروع لقد جاء

لقد نجح المشروع في تحقيق بعض معالم النمو الرئيسية، وتحديداً دعم تأسيس . شروع خالل مراحل تنفيذههناك حاجة للم

؛ إشراك اتحاد الصناعات المصرية ومنظمات أصحاب العمل 2010أول نقابات مستقلة في مصر على اإلطالق في عام 

على جتماعي االأسيس المجلس القومي للحوار األخرى ودعمها كي تصبح أكثر فعالية، وتشجيع الحكومة المصرية على ت

فمن المبكر جداً تقييم القيمة المضافة لهذا  ،مع ذلك . المستوى الوطني مع لجان متخصصة على المستويات الحكومية

 .المجلس، وقد يكون ذلك خطوة إيجابية

 

ن المشروع من تحديد المستفيدين منه تمك. في وثيقة المشروع الواردةأهدافه إلى حد ما حقق قد يمكن القول أن المشروع 

ألصحاب المصلحة الجدد الناشئين مثل النقابات المستقلة واالتحادات العمالية في مصر  لالستجابةوتبنى استراتيجيات تنفيذ 

وواجه تنفيذ المشروع . في وقت اتسم بعدم اليقين نظراً العتبارات سياسية كبيرة لتدخالتوقد حدثت ا. 2011بعد عام 

يات خطيرة من كل من السياق السياسي ونقاط الضعف الداخلية لبعض أصحاب المصلحة، طوال فترة العمل على تحد

أن الهدف الرئيسي للمشروع كان تعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل  اإلشارة إلىومع ذلك، تجدر . المشروع

وقد تم تحقيق ذلك إلى . إليها في مصر االنتسابلجمعيات ومما يقتضي تغييراً في بيئة حرية تشكيل ا ،جتماعياالوالحوار 

 .المشروع من جهة، وللتغييرات في البيئة السياسية في مصر من جهة أخرى لتدخالتحد كبير كنتيجة 

 

استراتيجيات المشروع  دراسةالعامل األول هو إعادة . وفعالية المشروع بعاملين رئيسيين مالئمةكان من الممكن دعم لقد 

 إال أن، 2011 عام في قد نُقّحتبالرغم من أن خطط العمل ف. 2011ليل سياق الوضع في مصر بعد الثورة في عام وتح

 مالئمةوكان باإلمكان أيضاً زيادة . سوى التغييرات في منظمات أصحاب العمل فقط االعتبارالتعديالت لم تأخذ في 

الثالثة  االجتماعييننه وبتطوير آليات رسمية للتعاون مع الشركاء م التقييم الالزم الحتياجات المستفيدينالمشروع بإجراء 

.لضمان التزام كافة أصحاب المصلحة المعنيين
5
     

 
انتقل . لتدخالتبنوعية ا أكبراالهتمام بشكل أما العامل الرئيسي الثاني الذي كان يمكن أن يزيد من فعالية المشروع فهو 

كان ينبغي على المشروع . إلى خليط من السياسة وبناء القدرات ،من مشروٍع يركز على السياسات 1122منذ عام  المشروع

وكان من الممكن أن . تطوير األدوات الضرورية لضمان الفعالية والقيمة المضافة ألنشطته المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات

 ،إنتاج كتيبات التدريب وكتيبات تدريب المدربين باإلضافة إلى ترجمة وتوزيع الوثائق األساسية لمنظمة العمل الدولية تشمل هذه

المشروع لفعاليته واستدامته بتطوير مهارات وقدرات إحدى  رفعوكان باإلمكان أيضاً . سيدعم استدامة المشروعكان ذلك  أن إذ

. يا العمل، كما كان متصوراً في األصل وتم إنجازه في المرحلة األولى من التنفيذمجموعات التدريب بالتركيز على قضا

مع ما تم تحقيقه خالل  بمزاوجة ضئيلة، أو انعدمت هذه المزاوجة، قام المشروع خالل المرحلة الثانيةباإلضافة إلى ذلك، 

 .القصور الرئيسية للمشروع أحد أوجه يُعتبرالحاد بين مرحلتّي التنفيذ  التمييزهذا  .المرحلة األولى

 

في مصر عن طريق العديد من جتماعي االومع ذلك، فقد أثرى المشروع الخطاب الدائر حول القضايا العمالية والحوار 

وفي الوقت الحالي، توجد . األنشطة مع وسائل اإلعالم ومن خالل ترجمة وتوزيع مجموعة كبيرة من المطبوعات الرئيسية

خطوة  يُعتبرجتماعي االإن تأسيس المجلس الوطني للحوار . البناء عليها االجتماعيينلشركاء أرضية مشتركة يمكن ل

 .إليها في مصر االنتسابوحرية تشكيل الجمعيات وجتماعي االعلى الحوار  المؤسسيةإيجابية نحو ضمان إضفاء الصفة 

 

كبير من أرضية العمل التي تم إعدادها عن  لبشك الجاري تنفيذها حاليا أن تستفيدمشاريع منظمة العمل الدولية ليجب 

هناك حاجة واضحة إلصالح السياسات . ياالجتماعتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار  مشروع طريق

للمشروع عدد من . إليها بشكل عام االنتسابالنقابات وحرية تشكيل الجمعيات و يةبصفة خاصة على حر بشكل يركز

 يتعين على المشاريع األخرى. بور سعيد والعاشر من رمضان مدينتي إلنجازات، مثل اللجان الثالثية فيقصص النجاح وا

كوسيلة لتحسين العالقات  االجتماعي أن تبني على نجاحات هذه النماذج من أجل مواصلة تشجيع الحوار حالياقيد التنفيذ 

 .خالل السنوات القادمة بين العمال وأصحاب العمل في مصر

                                                      
5
ل الدولية أنه تتوفر تقييمات لالحتياجات األخرى ذات الصلة بوزارة القوى العاملة والهجرة والنقابة المستقلة، غير أن النقابات لم ذكرت منظمة العم 

 .تقم بتوفيرها بعد طلبات متكررة من المقيّم
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V.                                            التوصيات الرئيسية والدروس الُمستفادة 
 

، كما يمكن أيضا في البلد والتي يجري تنفيذها المتعلقة بالعملخرى األمشاريع اليجب أن تساعد قائمة التوصيات أدناه 

 .مشابهة في مصرالمشاريع ال برامجلتحسين  دليل أن تكون بمثابة

 

 ات                                                                                     التوصي 3.2

 لوزارة العمل األمريكية ومنظمة العمل الدولية

 لنتائجالمخرجات ومساهمتها في اواألنشطة بين منطقي، يربط ربطاً سببيا  عمل وجوب تطوير إطار 

هذا من شأنه مساعدة . شامل للرصد والتقييم والتخطيط لكل مشروعكجزء ال يتجزأ من نظام  وذلك المتوقعة،

 .فِرق المشروع في تركيز جهودها على تطوير األدوات الضرورية لضمان إنجاز األهداف بنجاح

 

  التقييم النصفية من أجل  تقارير ضمنللتوصيات المرفوعة  لالستجابةيتعين على المشاريع تطوير خطة

فرصة أساسية  تُعتبر( خاصة إن كانت خارجية)التقييم النصفية  عملياتإن . االستدامةو األثرزيادة الفعالية و

 .منهجه واستراتيجياتهفي كي يعيد المشروع النظر 

 

  أهداف إطار  سيعززاستدامة هذا المشروع مثلما  سيعززتشجيع اللجان الثنائية والثالثية على نحو شامل

 .في مصر ، ووزارة العمل األمريكية ، وأهداف منظمة العمل الدوليةعمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 

 لوزارة العمل األمريكية

  يتعين على مشاريع وزارة العمل األمريكية األخرى في مصر أن تبني على نجاح هذا المشروع من خالل

 .كوسيلة لحل النزاعات العماليةجتماعي االمواصلة تعزيز الحوار 

 

 ةلمنظمة العمل الدولي

 هذا أمر حتمي   .يتعين على منظمة العمل الدولية تطوير منهج جديد وموحد في العمل مع كافة نقابات العمال

 .في مصر االجتماعيينمع الشركاء  موضوعيمن أجل المحافظة على موقف 

 

  حاد تحليل السياق عند المشاركة مجدداً مع  االت االعتبارفي يجب أن تأخذ المشاريع المستقبلية في مصر

 ، ومع ذلك ؛في الوقت الحالي، يبدو االتحاد العام لنقابات عمال مصر ضعيفاً نسبياً . العام لنقابات عمال مصر

مما  ،فهو أقدم اتحادات نقابات العمال في مصر وله تمثيل في العديد من الوزارات الحكومية والمؤسسات

 .يقتضي نهجاً جديداً 

 

                                                         الدروس الُمستفادة                   3.1

 لتدخالتيجب تطوير نظام رصد وتقييم جيد لضمان جودة وفعالية ا. 

 

 يجب أن يكون جزءاً أساسياً من أنشطة  لنتائجال يكفي تطوير مؤشرات للعمليات؛ فتطوير مؤشرات ا

 .التخطيط والرصد الخاصة بالمشروع

 

 أخصائي في العالقات الحكومية: آخرين مسئولينتم تعيين  إذان فعالية نظم اإلدارة كان من الممكن تحسي، 

ومع  مع منظمات أصحاب العمل ويمّكن من العملاألول يضمن تنفيذاً سلساً للعملية . رصد وتقييم مسئولو

ضمن قياساً والثاني ي. ، بدال من العمل مع أحدهما ثم اآلخروزارة القوى العاملة والهجرة بشكل متزامن

 .أفضل ألهداف المشروع

 

  دراسةاليقين بسبب األوضاع السياسية والتغييرات في السياق، يتعين على المشاريع إعادة  يتسم بعدمفي وقت 

 .هذا من شأنه تحسين فعالية تدخالت المشروع بشكل كبير.  أنشطة المشروع وتطوير خطط لتوقع المخاطر



27  

 ماإلطار المرجعي للتقيي: الملحق أ
  

 

 
 

 

 لغرض

 التقييم النهائي المستقل

 

 لمشروع

المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار تعزيز 

 (EGY/07/03/USA)جتمايي اال

 في 

 مصر

 

 

 

 IL-16962-08-60-K :رقم االتفاقية التعاونية

         :التمويل جهة

 :المستفيدةالمنظمة 

 :  شروعتاريخ تنفيذ الم

 وزارة العمل األمريكية

 منظمة العمل الدولية

 

 2313حزيران /يونيو - 2335كانون الثاني /يناير

 تقييم نهائي مستقل :نوع التقييم

 2014حزيران /يونيو 28إلى  15من  :تاريخ عمل التقييم الميداني

 2014نيسان /أبريل :اإلطار المرجعي إيدادتاريخ 

ل المشروع من وزارة العمل القيمة اإلجمالية لتموي

 :بناءا يلى االتفاقية التعاونية األمريكية

 :استناداً إلى االتفاقية التعاونية

 

 دوالر أمريكي 2,900,000

 

 

 

 :الجهة المتعاقدة إلجراء التقييم

 

 

 

 اإلطار المرجعي
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 التعريفات المختصرات

ETUF        مصر االتحاد العام لنقابات عمال 
FEI اتحاد الصناعات المصرية 

ILAB مكتب شؤون العمل الدولية 

IDI منظمة العمل الدولية 

ILO/FPRW المبادئ والحقوق األساسية في مجال العمل/منظمة العمل الدولية 
OTLA مكتب شؤون التجارة والعمل 

MIMM وزارة القوى العاملة والهجرة 
PARDEV وقسم الدعم الميداني شراكات منظمة العمل الدولية 

PMP رصد أداء المشروع خطة 
SFS  مؤسسة SFS الستشارات أنظمة األسرة والمجتمع 

 والتعاون الفنيةقسم المساعدة  TAC أنظمة  

TOR االطار المرجعي 

TPM االجتماع التخطيطي للفريق 
TPR التقرير المرحلي الفني 

USDOL وزارة العمل األمريكية 

USG  األمريكيةالحكومة 

UN األمم المتحدة 

UNDAF إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

 المختصرات                                             
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وزارة العمل األمريكية                         

 والعمل التجارةمكتب شؤون 

 

الوكاالت التابعة لوزارة العمل إن مكتب شؤون التجارة والعمل هو مكتب ضمن مكتب شؤون العمل الدولية، وهو إحدى 

دعماً لبنود  الفنيتكمن مهمة مكتب شؤون التجارة والعمل في تنفيذ السياسة المتعلقة بالعمل وتنسيق التعاون الدولي . األمريكية

ية صاداالقتالعمل في اتفاقيات التجارة الحرة؛ وتطوير وتنسيق مواقف وزارة العمل األمريكية فيما يتعلق بقضايا السياسات 

الدولية والمشاركة في صياغة وتنفيذ سياسة الواليات المتحدة بخصوص تلك القضايا؛ وتوفير الخدمات والمعلومات والخبرات 

 .من أجل دعم فعال اللتزامات وزارة العمل األمريكة وأهداف سياسة العمل األمريكية الخارجية الفنيوبرامج التعاون 

 

لتحسين ظروف العمل واحترام حقوق  فنيةوالتعاون مساعدة  الفنيةوفر قسم المساعدة مكتب شؤون التجارة والعمل، ي ضمن

مع الحكومات والمنظمات الدولية لتحديد المساعدة التي قد تتطلبها البلدان  الفنيةيعمل قسم المساعدة . العمال على مستوى العالم

النشط في أنحاء  الفنيمشروعاً من التعاون  20بتمويل  حالياً  الفنيةيقوم قسم المساعدة . لتحسين ظروف عمل العمال لديها

، 1995منذ عام . لتحسين ظروف العمال ومستوى معيشتهم واالمتثال لقوانين العمل فنيةالعالم، وتوفر تلك المشاريع مساعدة 

 .ليةبلداً تعالج طائفة واسعة من القضايا العما 72بتمويل مشاريع في أكثر من  الفنيةقام قسم المساعدة 

 

 سياق المشروع
 

ية المتغيرة للعولمة تعني ضرورة اتخاذ تدابير مالئمة االقتصادهناك إدراك متزايد من طرف الحكومة المصرية بأن البيئة 

لتطوير اقتصاد عالمي تنافسي، وال سيما من خالل خلق بيئة مؤاتية للتشاور ولوضع سياسة تمكن األفراد من خالل تزويدهم 

 ،إن معرفة الفرد بحقوقه وواجباته. والسياسية االجتماعيةية واالقتصادية إلثبات دورهم في المجاالت بالوسائل الضرور

تغذيتها  يجبعناصر جوهرية  تُعتبر وضمان التعبير عنها، الحقوق والواجبات تلك وتطوير كيانات قانونية مستقلة لتمثيل

 .مستدامة وتنميةاستقرار طويل األمد من أجل لتعزيز بيئة من الثقة 

 

الخاصة بحرية  C. 87بما في ذلك المعاهدة رقم   ،لمنظمة العمل الدولية الرئيسيةلقد صادقت مصر على ثمانية من المعاهدات 

 .الخاصة بحقوق التنظيم والتفاوض الجماعي C. 98والمعاهدة رقم   ،إليها وحماية حقوق التنظيم االنتسابتشكيل الجمعيات و

 

على الصعوبات التي قد تنشأ  للتغلبآليات تقترح مواد تحدد إجراءات التفاوض الجماعي و 2003عام يتضمن قانون العمل ل

وقد يعود . عن التشاور الجماعي، وغالباً ما يترددون في المشاركة في حوار االمتناعيميل أصحاب العمل إلى . العملية أثناء

وفي كثير من الحاالت، يواجه الحوار صعوبات . ض والمساومةالتفاوذلك إلى نقص في الوعي وفي الموظفين المدربين على 

يدعو قانون العمل إلى التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال لتسوية بعض النزاعات . كثيرة نظراً للمواقف المتصلبة

 .ودياً، ويحدد إجراءات المصالحة وتسوية النزاعات

 

في عام . بل أن المشروع شهد ثورتين أديتا إلى اإلطاحة برئيسين مختلفين ،السياسي االستقرارلقد تميز عمر المشروع بعدم 

وقد أعقب هذه . عن الحكم إلى التنحي الرئيس األسبق حسني مبارك" النظام القديم"، أجبرت االحتجاجات الشاملة ضد 2011

هناك تعديالت بمعدل مرة كل ستة  تنحيث كا االستقرارالحادثة التاريخية مجالس وزارية انتقالية على درجة كبيرة من عدم 

وقد أصبح محمد مرسي، وهو زعيم سابق لإلخوان المسلمين، أول رئيس . أشهر حتى إجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلد

وبعد عام واحد فقط من تنصيبه، قامت . سنة 30منتخب ديمقراطياً في مصر بعد الرئيس مبارك الذي امتد حكمه لمدة 

وبعد هذه الذكرى السنوية األولى له كرئيس، تمت إزاحته عن . كافة أنحاء البلد مطالبة الرئيس مرسي بالتنحيمظاهرات في 

وقد تم تعيين مجلس وزراء انتقالي لضمان استمرار الواجبات . السلطة بالقوة العسكرية في محاولة دفاع عن األمن الوطني

، مما اقتضى تعديالً وزارياً 2014الوزراء برمته استقال في مطلع عام التالية، لكن مجلس  االنتخاباتالوطنية حتى موعد 

I. والمبرر الخلفية  
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وتم انتخاب وزير الدفاع السابق عبد . 2014أيار /مايو 28إلى  26 بين تاريخوقد أجريت االنتخابات الرئاسية التالية . جديداً 

 .الفتاح السيسي رئيساً جديداً 

 

وأثر عدم االستقرار السياسي بشدة على البلد ألنه أدى إلى صدامات عنيفة . يااجتماعوقد أثرت الثورتان على البلد اقتصادياً و

ونتيجة لذلك، انخفض االستثمار األجنبي . بين مناصري أحزاب مختلفة، مما تسبب بإصابات خطيرة على كل الجوانب

جتماعي االي وغياب الحوار صاداالقت -ياالجتماعوقد أدى السياق . والسياحة بشكل كبير وانخفضت قيمة الجنيه المصري بشدة

 .إلى العديد من اإلضرابات التي تسببت في توقف العديد من الشركات عن العمل

 

ونتيجة . ضروري لضمان استدامة األعمال التجاريةجتماعي االهذا السياق، أصبح أصحاب العمل على دراية بأن الحوار  في

في اآلونة األخيرة، كان المشروع يعمل بتعاون . نظمات أصحاب العمللذلك، شهد المشروع تغيراً كبيراً في العالقات مع م

وقد أفاد اتحاد . سلس مع اتحاد الصناعات المصرية حيث طلب دعم منظمة العمل الدولية لمراجعة هيكله وصالحياته وتنظيمه

 .الصناعات المصرية أنه مستعد إلجراء انتخابات مفتوحة لقيادته

 

. 2011ظهرت أول نقابات مستقلة في عام  ،نتيجة لذلك. عمال أن الوحدة تعزز قوتهم في التفاوضخالل هذه الفترة، أدرك ال

. قانونياً وغير مقبولة لدى أصحاب العمل أو االتحاد العام لنقابات عمال مصر ُمعترف بهاومع ذلك، فإن هذه المنظمات غير 

ويوجد في مصر اآلن . والتمثيل والخبرة افتقارها للتنسيقبسبب ولغاية اآلن، ال زالت هذه المنظمات القائمة تواجه انتقادات 

السماح أن ( ألف عامالً  30بعض مصانع النسيج تضم أكثر من )ويخشى أصحاب العمل الكبار . نقابة مستقلة 1000أكثر من 

 .النقاباتمع عمالهم، مما قد يعني التفاوض مع عشرات  مشوشةبالنقابات العمالية المستقلة سينجم عنه عالقات 

 

 وصف المشروع
 

، تلقت منظمة العمل الدولية اتفاقية تعاونية مدتها أربع سنوات من وزارة العمل األمريكية بقيمة 2008كانون الثاني /في يناير

في جتماعي االتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في مجال العمل والحوار "مليون دوالر أمريكي لتنفيذ مشروع بعنوان  2,4

وتم الحصول فيما بعد على مبلغ إضافي مقداره نصف مليون دوالر  2008نيسان /تم البدء في المشروع في أبريل ."مصر

تم إجراء تقييم . كموعد الكتماله 2014حزيران /مليون دوالر أمريكي وُحدد يونيو 2,9أمريكي، مما رفع ميزانيته اإلجمالية إلى 

عن تنفيذ  مسئوالوكان المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية في مصر . 2010 تشرين األول/مرحلي لهذا المشروع في أكتوبر

التابعة لمنظمة العمل الدولية والمكلفة بتطبيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل كداعم  الفنيةالمشروع وقد عملت الوحدة 

 .للمشروع

 

ن الحكومة وأصحاب العمل والعمال في مصر، مع تركيز كان هدف المشروع هو معالجة التحديات المحددة التي تواجه كالً م

بناء على . 1998خاص على تحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل بحسب ما تضمنه إعالن منظمة العمل الدولية لعام 

 األعضاءبار وك اتالقياد عالوة علىوصانعي القرار في وزارة القوى العاملة و الهجرة  اتفقد استهدف المشروع القياد ،ذلك

كما أن المشروع . المناطق أو/و والموظفين في منظمات أصحاب العمل والعمال على المستوى الوطني ومستوى المحافظات

إلى  باإلضافة. عمل أيضاً مع أعضاء من البرلمان ووزارات أخرى ومنظمات المجتمع المدني بحسب ما تقتضيه الضرورة 

 .المناصرةن طريق الحمالت اإلعالمية المباشرة وحمالت مع عامة الناس ع المشروع ذلك، تواصل

 

 :ولدعم الهدف العام، حدد المشروع األهداف األربعة التالية

 

العمال وأصحاب العمل هم أكثر إلماماً بحقوقهم وواجباتهم ويشاركون على نحو متزايد في الحوار البناء : 1  اهلدف املباشر

 والمفاوضات

 

ات مستقلة وذات كفاءة وتمثيل لكل من أصحاب العمل والعمال، قادرة  على تمثيل أفضل لمصالح منظم: 2  اهلدف املباشر
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 أعضائها والدفاع عنها

 

 النزاعات العمالية وإيجاد تسويات لها للحيلولة دونتمتلك وزارة القوى العاملة قدرة أفضل : 3  اهلدف املباشر

 

متوافقة مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومبادئ اإلعالن التي تمت إصالح تشريعات العمل لجعلها : 4  اهلدف املباشر

 .المصادقة عليها

 

لقد اعتمدت استراتيجية المشروع نهجاً تدريجياً ومرناً كي تتمكن من تغيير المواقف والتقاليد والممارسات المترسخة منذ زمن 

القات صناعية متوترة، زاد المشروع من أنشطته مع بعد الربيع العربي وما نجم عنه من عدم استقرار سياسي وع. طويل

إليها  االنتسابمن أجل تسهيل النقاشات حول حرية تشكيل الجمعيات ووذلك ، اعلى حد ، كلالمكونة للمشروع الثالثة الهيئات

منابر متعددة  خلقمن أجل  الوعي برفعكما أنه نظر في إعادة توجيه استراتيجيته المتعلقة . في البلدجتماعي االوالحوار 

العمل مع وزارة القوى العاملة والهجرة بشكل خاص بسبب التغيرات لقد تأثر . المعلومات والحوار لتشاركالتخصصات 

لعمل بشكل أوثق مع من خالل امن التعاون المستدام  معينة وقد بذل المشروع جهوداً للحفاظ على درجة. المتواترة في القيادة

 .العاجلةالعمل  جاالتممستشارين وزاريين وتحديد 



 

 :1  هدف التنمية
              االجتماعي  والتفاوض إليها االنتسابو الجمعيات تشكيل حرية لتشجيع وعملياً  قانونياً  مالئمة بيئة

وأصحاب  العمال :1 المباشر الهدف

العمل هم أكثر إلماماً بحقوقهم 

وواجباتهم ويشاركون على نحو 

                    متزايد في الحوار البناء والمفاوضات

 :2         الهدف المباشر

منظمات مستقلة وذات كفاءة وتمثيل لكل 

من أصحاب العمل والعمال، قادرة  على 

تمثيل أفضل لمصالح أعضائها والدفاع 

                     عنها

تمتلك وزارة  :3  الهدف المباشر

للحيلولة القوى العاملة قدرة أفضل 

النزاعات العمالية وإيجاد  دون

 .             تسويات لها

إن صياغة تشريع  :4  الهدف المباشر

العمل سيجعل، متى أو إذا تم إصداره، 

قانون العمل المصري ممتثالً التفاقيات 

                           .لدولية ومبادئ اإلعالنمنظمة العمل ا

 

 .الرسم البياني التالي يوضح اإلطار االستراتيجي للمشروع، بما في ذلك األهداف المباشرة واألهداف الفرعية والمخرجات

 

 بمصر   الخاص مشروع اإلعالنات - ياإلطار اإلستراتيج
 

  

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

    

 

 

       

: 3.1لفرعي االهدف المباشر 

 حسينات على السياساتإدخال ت

والهياكل والسياسات المتعلقة 

بالموظفين والقدرة على إدارة 

 .نظام العمل اإلداري

 المباشر الفرعي الهدف 
3.2: 

 مسئوليتحسين قدرات 

العمل للحيلولة دون 

وإيجاد العمالية  النزاعات

 حلول لها

 الهدف المباشر الفرعي 
تطوير قدرة : 3.3

المفتشية الوطنية، على 

المركزي  يينلمستوا

واإلقليمي، لفرض قانون 

 .العمل الوطني
 

 

 

 

    

  المخرجات: 4الهدف المباشر                             المخرجات: 3الهدف المباشر                        المخرجات: 2الهدف المباشر                      المخرجات: 1الهدف المباشر  
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وفقاً لسياسة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتقييم والتوجيهات اإلرشادية لوزارة العمل األمريكية الخاصة باإلجراءات اإلدارية، 

لقد أجري تقييم مرحلي لمشروع . ون التجارة والعمل لتقييمات مرحلية ونهائيةتخضع المشاريع الممولة من قبل مكتب شؤ

حزيران /لكن تم تأجيله حتى يونيو 2013كان موعد التقييم النهائي في خريف . 2010تشرين األول /إعالنات مصر في أكتوبر

 .في البلد واالستقرارنظراً لقضايا األمن  2014

 

 غرض التقييم النهائي

على ما أنجزه وما لم ينجزه المشروع؛ كيف تم تنفيذه؛ كيف ينظر إليه ويتم تقييمه من  الوقوفم للتقييم النهائي هو الغرض العا

 مالئمةو؛ األداءاستناداً إلى بيانات ( أو تحققت)المتوقعة تتحقق  لنتائجقبل الفئات المستهدفة وأصحاب المصلحة؛ وما إذا كانت ا

إلى ذلك، يهدف التقييم لوصف الممارسات التي يمكن ويتعين  باإلضافة. دارة المشروعتصميم المشروع؛ وفعالية هيكل إ

بالتحقيق في  التقييمأخيراً، سيقوم . التي حدثت خالل المشروع لتدخالتتكرارها وتحديد تلك العوامل التي تمكن من استدامة ا

دوات الضرورية لضمان تحقيق المخرجات وبلوغ األ كانت لديهمدى نجاح فريق العمل في إدارة أنشطة المشروع وما إذا 

 .األهداف

 

الفعالة التي ستعمل على صياغة المشاريع والسياسات المستقبلية في مصر  لتدخالتأيضاً تحديد نماذج ا لتقييميتعين على ا

ارة العمل األمريكية يعمل التقييم النهائي بصفته مهمة مساءلة هامة لكل من وز. وبيئات مشابهة في مكان آخر، حسب اإلقتضاء

كوثيقة مستقلة، توفر المعلومات األساسية الضرورية للقراء الذين ليسوا على معرفة  ة التقريريجب كتاب. ومنظمة العمل الدولية

 .بتفاصيل المشروع ألن تقرير المشروع سينشر على الموقع اإللكتروني لوزارة العمل األمريكية

 

 الُمستهدفونالمستخدمون 
 

الهيئات مصلحة الرئيسيون المعنيون بالتقييم هم وزارة العمل األمريكية ومنظمة العمل الدولية والحكومة المصرية وأصحاب ال

واألطراف األخرى المشاركة في  المكونة للمشروع الثالثية الهيئاتستقوم كل من منظمة العمل الدولية و. في مصر المعنية 

واالستنتاجات  لنتائجكما أن تقييم ا. م والدروس المستفادة بحسب ما تراه مناسباً التقيي اتتنفيذ المشروع باستخدام استنتاج

والتوصيات يُستخدم أيضا إلبالغ أصحاب المصلحة اآلخرين حول تصميم وتنفيذ مشاريع الحقة في البلد وأماكن أخرى حسب 

 .االقتضاء

 

 نطاق التقييم
 

ألنشطة التي نفذت في إطار اتفاقية وزارة العمل األمريكية التعاونية مع وا لنتائجيشمل نطاق التقييم استعراض وتقييم جميع ا

مقابالت مع الالتقارير و منوثائق مشاريع مختارة و من بشكل أساسي جمع البياناتعلى سيركز التقييم . منظمة العمل الدولية

ع من منظور مجموعة متنوعة من سيتم تقييم المشرو. شركاء وأصحاب المصلحة في مصرالموظفين رئيسيين في المشروع و

 .أصحاب المصلحة الذين سيشاركون ويهدفون إلى االستفادة من تدخالت المشروع

أن  على المقيّم على وجه التحديد، يجب. واستدامته ،، وتأثيرهوكفاءتهنواحي مالئمة المشروع، وفعاليته، سيركز التقييم على 

 :يدرس اآلتي

 

 ستراتيجيته، وافتراضاته؛، وأهدافه، واصحة تصميم المشروع 

 التقدم الُمحرز في تحقيق أهداف المشروع المباشرة؛ 

II. التقييم ونطاق غرض     



33  

 للمشروع، ودعمهم له، ومشاركتهم فيه؛  أصحاب المصلحة قبول 

 المعوقات والفرص المتاحة للتنفيذ الناجح؛ 

  أسباب التنفيذ الناجح؛ما هي المجاالت التي كانت األنشطة فيها ناجحة بشكل خاص، في 

 المقصودة وغير المقصودة التي حصلت للمجموعات المستهدفة؛ لتأثيراتا 

 مواصلة أنشطة المشروع؛/الجهود المبذولة من قبل أصحاب المصلحة لتكرار 

  ؛ وة المشروعيفي استراتيج 2010تشرين األول /بتقييم أكتوبر الواردة والتوصياتتضمين المالحظات  

 مدى الذي استجاب فيه المشروع على نحو فعال للمخاطر والتحديات تحليل المخاطر في تصميم المشروع والتنفيذ، وال

 .الناشئة

 

 -المقصودة وغير المقصودة، المباشرة وغير المباشرة  -سيقيّم التقييم التغييرات اإليجابية والسلبية التي نتجت عن المشروع 

غييرات محتملة يمكن إدخالها على التصميم يجب أن يوفر التقرير النهائي توصيات بخصوص ت. ما أفاد به المستجيبونل وفقا

 .وترتيبات التنفيذ لمشروع مشابه يمكن تنفيذه في المستقبل ةيواإلستراتيج

 

أصحاب المصلحة والمقيّم قبل العمل  يحددهعند اللزوم بحسب ما  اأدناه، يمكن أيضاً تعديله ة، المذكورةالتقييم المحدد أسئلةإن 

 .في التحليل حسب اإلقتضاء تضمينهاخالل العمل الميداني يمكن  هامةتحديد نقاط إضافية  أيضاً يجوز للمقيّم . الميداني

 

 أسئلة التقييم

 :بشكل عام، يجب دمج آراء المقيّم حول األسئلة التالية في كافة جوانب المالحظات واالستنتاجات والتوصيات

  والمشاريع المستقبلية  مرشوع رصد العومةلعلى ما هي الممارسات الحسنة التي يمكن تعلمها من المشروع وتطبيقها

 المشابهة؟

 كان باإلمكان تجنبه؟ما الذي ما الذي كان ينبغي أن يكون مختلفاً و 

 

يمكن للمقيّمين أن يضيفوا أو . لمجاالت سبعة أساسيةفيما يلي أسئلة محددة يجب أن يسعى التقييم للحصول على أجوبة لها، وفقاً 

يتعين تنظيم استنتاجات التقرير .  لة التقييم، لكن القائمة النهائية ستخضع لموافقة وزارة العمل األمريكيةأسئ يحّولوايحذفوا أو 

 .حول هذه المجاالت األساسية

 

 االستراتيجية من الناحية المالئمةالصلة و
 

الدولية والشركاء  واألولويات البلدالمستفيدين واحتياجات  ومتطلبات هل كانت أهداف المشروع متسقة مع احتياجات .6

 منذ البدء بالمشروع؟

وإلى أي مدى أثّرت هذه التغييرات ، طريقة كيف تغيرت احتياجات أصحاب المصلحة هؤالء منذ البدء بالمشروع؟  بأية .7

 البرنامج؟ مالئمةعلى 

 مخرجات المشروع متسقة مع الهدف العام وتحقيق أغراضه؟/هل كانت أنشطة ونتائج .5

 المقصودة؟  التأثيراتالمشروع متسقة مع هل كانت أنشطة ونتائج  .5

كيف تماشى المشروع مع استراتيجيات وأولويات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  ووزارة العمل  .13

 ؟، وكيف عززهااألمريكية في مصر
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 ِصحة تصميم المشروع
 

جية التي أثرت على قدرة منظمة العمل هل كان تصميم المشروع منطقياً ومتماسكاً؟ ما هي العوامل الداخلية والخار .6

 تحقيق أهداف المشروع؟ علىالدولية 

 المقصودة والتي تتصل بدورها بأهداف أوسع؟ لنتائجهل هناك صلة سببية بين المخرجات وا .7

 التي تم تحقيقها لغاية اآلن، هل تم تحديد األغراض واألهداف والتوقيت بكيفية واقعية؟ لنتائجبالنظر إلى ا .5

 في وثيقة المشروع مالئمة ومفيدة في تقييم تقدم المشروع؟ الموضحةدى تعتبر المؤشرات إلى أي م .5

لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع؟ كيف تم استخدام  وكافية مفيدةوهل كانت خطة رصد أداء المشروع عملية  .13

 البيانات التي تم جمعها؟ كيف كان من الممكن استخدامها بكيفية أفضل؟

 

 الفعاليةالتقدم و
 

المخرجات وفقاً لخطة العمل؟ هل كانت كمية ونوعية هذه  تنفيذإلى أي مدى حقق المشروع أهدافه؟ هل تم إنتاج و .5

 المخرجات ُمرضية؟ كيف نظر إليها أصحاب المصلحة؟

تكمن أعظم إنجازات المشروع؟ ماذا كانت المكونات الداعمة وما هي ( مكونات، قضايا/موضوع)في أي مجال  .6

 ها؟طبيعت

 في إنجاز أو عدم إنجاز األهداف؟ األثرماذا كانت العوامل الرئيسية ذات  .7

هل هناك أية إنجازات إضافية للمشروع عالوة على ما كان متوقعاً في وثيقة المشروع؟ هل تمت مالحظة أي من نتائج  .5

 المشروع غير المقصودة؟

 

 كفاءة استخدام الموارد
 

 :إلى نتائجبطريقة اقتصادية ( المال والخبرة والوقت، وغيرها)ت المدخال/قياٌس لكيفية تحويل الموارد 

 كافية؟ الحوكمةإلى أي مدى كانت تدابير اإلدارة والرصد و .5

 التي تم تحقيقها التكاليف؟ لنتائجعموماً، هل تبرر ا .6

 بموارد أقل؟ لنتائجهل كان باإلمكان تحقيق نفس ا .7

 األنشطة في الوقت المناسب؟هل تم تسليم األموال المخصصة للمشروع والقيام ب .5

 

 فعالية اإلدارة
 

 :لنتائجاإلدارية لدعم تحقيق ا والترتيبات مدى توظيف القدرات

 ؟المنفذينشركائه /وإداري كاٍف من شركائه الوطنيين فنيهل حصل المشروع على دعم سياسي و .7

عن الدعم  المسئولالقسم واإلقليمي،  المكتبوالمكتب الميداني، وفعاالً بين فريق المشروع،  االتصالإلى أي مدى كان  .5

إلى أي مدى كان  ؟ ووزارة العمل األمريكية ،قسم الشراكات والدعم الميدانيوفي المقر الرئيسي،   الفنية الشئونو

 فعاالً بين فريق المشروع وشركاء التنفيذ الوطنيين؟ االتصال

؟ هل تم اعتماد نظام رصد وتقييم وإلى شكل فعالب إلى أي مدى تمكنت إدارة المشروع من رصد أداء ونتائج المشروع .5

ومفيدة في تقييم تقدم  مالئمةفي وثيقة المشروع  الموضحةأي مدى كان فعاالً؟ إلى أي مدى تعتبر المؤشرات 
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لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع؟ هل تم جمع  كافيةمفيدة ووالمشروع؟ هل خطة رصد أداء المشروع عملية 

؟ كيف تُستخدم البيانات التي تم جمعها؟ كيف يمكن منهجيةمات والبيانات ذات الصلة بطريقة المعلو ترتيبو

 استخدامها بكيفية أفضل؟

هل استفاد المشروع استراتيجياً من التنسيق والتعاون مع غيره من مشاريع منظمة العمل الدولية ومن مشاريع وزارة  .13

 ؟يته وتأثيرهفعالالمنطقة لزيادة /العمل األمريكية في البلد

 إلى أي مدى تم تنفيذ توصيات التقييم النصفي؟ .11

 إلى أي مدى كان توفير الدعم فعاالً لغاية اآلن من قبل منظمة العمل الدولية في كافة مراحل تنفيذ المشروع؟ .12

 

 إحداث أثروالتوجه نحو  االستدامة

 

 ما الذي جرى نتيجة للبرنامج أو المشروع؟ .5

كون لها صلة تأن ( والقدرات والنظم والمؤسسات، وغيرها ففي المواق)مالحظتها  تمتهل يمكن للتغييرات التي  .6

 المشروع؟ بتدخالتسببية 

تمكن المشروع من بناء القدرات البشرية  بأي قدر من الفعاليةالمشروع؟  مواصلةهل الشركاء الوطنيون قادرون على  .7

 ؟(لتنفيذفيما يتعلق بالشركاء الوطنين وشركاء ا)الضرورية  المؤسسيةو

 ،المؤسسات الوطنيةفي  ثابتة لنتائجا أصبحت دائمة؟ هل وانجازاته وفوائدهأن تكون نتائج المشروع  من المرجحهل  .5

 وهل يمكن للشركاء المحافظة عليها من الناحية المالية عند نهاية المشروع؟

 

 

 

 
 

 النهج . أ
 

؛ صحة تصميم المشروع؛ تقدم المشروع وفعاليته؛ فاعلية والتناسب االستراتيجي المالئمة: اييرسيتم تقييم األداء باعتماد  ستة مع

 .واستدامة المشروع؛ وفعالية الترتيبات اإلدارية التوجه نحو التأثيراستخدام الموارد؛ 

 

عن طريق الزيارات الميدانية سيتم الحصول على معلومات نوعية . سيكون العمل الميداني للتقييم نوعياً وتشاركياً في طبيعته

اآلراء التي تم استقاؤها من أصحاب المصلحة ستحسن وتوضح استخدام . والمقابالت ومجموعات التركيز حسب اإلقتضاء

 .ستساهم الطبيعة التشاركية للتقييم في إحداث شعور بالملكية بين أصحاب المصلحة. التحليل الكمي

 

بقدر ما كان ذلك وغيرها من التقارير  التقارير المرحلية الفنيةئق المشروع بما في ذلك سيتم استخراج البيانات الكمية من وثا

 .لنتائجوبالنسبة للمؤشرات التي تدل على مواجهة المشروع للتحديات، سيكون هناك تحليل موجز مشمول في ا. متوفرا

III. الزمني إطارهو التقييم منهجية    
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 :المبادئ التالية خالل عملية التقييمسيتم تطبيق 

 

جمع البيانات ووجهات نظر أصحاب المصلحة إلى أقصى حد  تلفة للتحقق من سالمة أساليباستخدام مناهج مخسيتم  .1

 .ممكن

 

 .في نهج التقييم نوع الجنسسيتم تضمين الحساسية الثقافية و .2

 

وبالرغم من أنه سيتم اتباع نهج متسق في كل موقع من مواقع المشروع لضمان توفر األسس للقيام بتحليل نوعي  .2

يمكن طرح أسئلة . قييم قدراً من المرونة للحفاظ على اإلحساس بالملكية بين أصحاب المصلحةجيد، سيتضمن الت

 .الرئيسية المطلوبةالمعلومات  استيفاءإضافية لم تكن مشمولة في اإلطار المرجعي، مع ضمان 

 

 فريق التقييم النهائي . ب
 

 :سيتألف فريق التقييم من

 نهلة حسن: المقيّم الدولي .1

لن يشارك هذا الشخص في عملية التقييم . المشروع مرافقة الفريق للقيام بإجراءات التعريف يمكن ألحد موظفي .2

 .المصادر الرئيسية للمعلوماتماعات المقيمين أو المقابالت مع تولن يحضر اج

 

ين بمهام تكليف المترجموموظفي المشروع؛  SFSإعداد المنهجية بالتشاور مع مؤسسة : عن مسئولةحسن  نهلة/ ستكون السيدة

؛ إجراء مقابالت مباشرة وتسهيل عمليات أخرى لجمع البيانات؛ تحليل المعلومات التي يتم جمعها من تتعلق بالعمل الميداني

أصحاب المصلحة الوطنيين وإعداد تقرير  اجتماععملية التقييم؛ تقديم المالحظات واآلراء حول االستنتاجات األولية للتقييم إلى 

 .بالتقييم

 

 جية جمع البياناتمنه .ج
 

المعنيين من مكتب منظمة العمل الدولية في  المسئولينسيتم إجراء التقييم عن طريق مراجعة مكتبية وزيارات للبلد للتشاور مع 

من أصحاب المصلحة  غيرهمو ، والسفارة األمريكية،وزارة العمل األمريكيةو  ،الهيئات المعنيةو ،القاهرة، ومع فريق المشروع

 .نالرئيسيي

 

المصادر مقابالت مع ( 3مراجعة بيانات التشغيل والبيانات المالية، ( 2مراجعة الوثائق، ( 1: سيستخدم التقييم ستة أساليب

( 6لقاءات مع أصحاب المصلحة، و ( 5زيارات ميدانية، بما في ذلك نقاشات مع مجموعات التركيز، ( 4، الرئيسية للمعلومات

 .بعد العمل الميداني يوالفيد/ اجتماعات بواسطة الهاتف

 

 مراجعة الوثائق .1

 .مهمتها الميدانية/سيراجع المقيّم الوثائق التالية على األقل قبل القيام بمهمته

 وثيقة المشروع 

 المرفوعة إلى وزارة العمل األمريكية التقارير المرحلية 

 تقرير التقييم المرحلي 
  ن األنشطةعتقارير 

 تقارير المهام 

  وخطة رصد أداء المشروعاإلطار اإلستراتيجي 

 خطط العمل 
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 مصفوفة األسئلة .2
 

قبل البدء بالعمل الميداني، سيقوم المقّيم بإعداد مصفوفة أسئلة تحدد مصدر البيانات التي ينوي المقيّم جمع البيانات منها لكل 

. وقتها في الميدان/تقسيم وقته هذا من شأنه مساعدة المقيّم في اتخاذ القرارات من حيث كيفية. سؤال من أسئلة اإلطار المرجعي

نتائج استكشافها لجميع السبل الممكنة من أجل التحقق من صحة البيانات وتوضيح مصدر /كما سيساعد المقيّم لضمان استكشافه

 .قبل الشروع بالعمل الميداني SFSسيقوم المقيّم بإرسال مصفوفة األسئلة إلى مؤسسة . التقييم

 

 االجتماع التخطيطي للفريق .5
 

منظمة العمل  ومسئوليوزارة العمل األمريكية  مع ،عن طريق الهاتف تخطيطي للفريق، اجتماعسيقوم المقيّم بعقد 

هو تحقيق تفاهم مشترك بين المقيّم  االجتماع التخطيطي للفريقإن الهدف من . المبادئ والحقوق األساسية في العمل/الدولية

ية بخصوص وضع المشروع ومصادر البيانات المتوفرة ووسائل جمع البيانات ووزارة العمل األمريكية ومنظمة العمل الدول

 .اتاالجتماعوبرنامج 

 

 إجراء المقابالت مع أصحاب المصلحة .4
 

، أصحاب المصلحة هم الفنيةمن الناحية . سيتم إجراء مقابالت مع أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة المعنيين بالمشروع

، وممثلو منظمات بشكل مباشر وغير مباشرالمشروع، على سبيل المثال، المنفذون والمستفيدون في  لديهم مصلحةأولئك الذين 

فإن أصحاب المصلحة بالنسبة لمشروع مصر، . الحكوميون المسئولونو ،والمانحون وقادة المجتمع،أصحاب العمل والعمال، 

 :يشملون المجموعات التالية ولكن ال يقتصرون عليها

 

  (عن طريق الهاتف)وزارة العمل األمريكية في واشنطن العاصمة مدير المشروع من 

 وغيرهم من الموظفين المعنيين في المقر الرئيسيالمبادئ والحقوق في منظمة العمل الدولية   مشروعو موظف 

 ن في مصرومشروع منظمة العمل الدولية المقيم وموظف 

  نوالمعني المسئولونمنظمة العمل الدولية في مصر و مكتبمدير 

 الجهات التالية المستفيدة أو الشريكة بالمشروع في مصر أفراد تم اختيارهم من:   

o ن من الحكومةون معنيون حكوميوموظف 

o والعمالأصحاب العمل  منظمات ن منون معنيوممثل 

o  الذين دربهم المشروع أو قدم لهم مساعدةأصحاب العمل والعمال  

o السفارة األمريكية 

سيتم تحديد برنامج العمل بحسب . على أساس مقابالت فردية أو جماعية اتاالجتماعتعقد هذه واعتماداً على الظروف، س

قبل الزيارة  االجتماعسيقوم طاقم المشروع بتحديد وتنسيق مواعيد . معها تالمواعيد وتواجد الجهات التي سيتم إجراء المقابال

يتعين على المقيّم إجراء مقابالت مع المستفيدين وأصحاب . عيالميدانية وفقاً لمتطلبات المقيّم وتماشياً مع اإلطار المرج

 .المصلحة دون مشاركة أي من موظفي المشروع

 

 الزيارات الميدانية .3
 

الكلمة األخيرة في اختيار المواقع التي يتعين  لها/، وسيكون لهسيقوم المقيّم بزيارة مجموعة مختارة من مواقع المشروع

. المشروع نجاحات ومواقع أخرى واجهتها تحديات فيها القى التيجهد لشمل بعض المواقع يتعين بذل قصارى ال. زيارتها

قبل  اتاالجتماعوسيتم تحديد مواعيد . بمالحظة األنشطة والمخرجات التي طورها المشروع اتسيقوم المقيّم خالل الزيار

 .بات المقيّم وتماشياً مع اإلطار المرجعيموظفي مشروع منظمة العمل الدولية وفقاً لمتطل بواسطة الزيارات الميدانية
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 ما بعد الزيارة الميدانية اجتماع .6
 

 مشروع مهمتها، سيقّدم المقيّم عن طريق الهاتف استخالص معلوماٍت لوزارة العمل األمريكية ولفرع/عند اإلنتهاء من مهمته

 .األولية وأيضاً حول عملية التقييم تنتاجاتاالسالمبادئ والحقوق األساسية في العمل التابع لمنظمة العمل الدولية حول 

 

 والسرية األخالقيةات االيتبار  . د
 

ستراعي مهمة التقييم أقصى درجات السرية المتعلقة بالمعلومات الحساسة والمالحظات واآلراء التي تم التماسها خالل 

ان أقصى قدر ممكن من حرية التعبير خالل عملية جمع البيانات وضم التحيزوللتخفيف من . المقابالت الفردية والجماعية

خالل إجراء  بشكل عام شركاء التنفيذ حاضرين يموظفو وأفراد المجتمعلشركاء التنفيذ، لن يكون أصحاب المصلحة 

شركاء التنفيذ مرافقة المقيّم للقيام بإجراءات التعريف عند اإلقتضاء، وذلك لتسهيل عملية  يجوز لموظفيومع ذلك، . المقابالت

يم ولجعل المستجيبين يشعرون بالراحة، وللسماح للمقيّم بمالحظة التفاعل بين موظفي شركاء التنفيذ واألشخاص الذين التقي

 .تجرى معهم المقابالت

 

 أصحاب المصلحة اجتماع .هـ

 

ات لتوفير المالحظ االجتماعسيقوم المقيّم بعقد هذا . 2014حزيران /يونيو 26ستعقد ورشة عمل ألصحاب المصلحة في 

الشركاء في عملية مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك  سيضم االجتماع. واآلراء حول نتائج التقييم األولي

سيتم . من قبل المقيّم بالتشاور مع موظفي المشروع االجتماعسيتم تحديد جدول أعمال . وغيرهم من األطراف المهتمة التنفيذ

بالتشاور مع موظفي المشروع  التصديق عليهاستوجه إليهم الدعوة قبل زيارة المقيّم وسيتم قائمة المشاركين الذين ل وضع مسودة

البرنامج الفعلي لورشة العمل باالشتراك مع كبار موظفي المشروع خالل األسبوع األول من  سيتم تحديد. خالل العمل الميداني

 .التقييم

 

األولية الرئيسية والقضايا الناشئة، واللتماس التوصيات المصلحة لعرض االستنتاجات  عمل أصحابستخدم ورشة تُ س

والحصول على إيضاحات أو معلومات إضافية من أصحاب المصلحة، بما في ذلك من الذين لم يتم إجراء مقابالت معهم من 

لمتبقية التي تم والدروس المستفادة والثغرات ا ،وسيركز العرض على الممارسات الحسنة التي تم تحديدها أثناء التقييم. قبل

الذين تم التشاور  إن دور المقيّم هو تحليل وعرض وجهات النظر لمختلف األفراد. تحديدها من قبل جميع أصحاب المصلحة

المعلومات التي تم  في مشاركة - تقييمات مماثلة من -خبرتها /سيستخدم المقيّم خبرته. والوثائق التي تم الرجوع إليها معهم

يدخل في التفاصيل الشخصية أو من حيث النموذج ولن  ءاً سيكون العرض في ورشة العمل بنّا. وإثراء فهمها مجمعها خالل التقيي

   .التفاصيل الصغيرة للمشروع

 

 القيود . و
 

ونتيجة لذلك، لن يتمكن المقيّم من أخذ جميع المواقع في . لن يتوفر للمقيّم ما يكفي من الوقت لزيارة كافة مواقع المشروع

بعض المواقع  تشمل، من المواقع نموذجية سيتم بذل كل الجهود لضمان زيارة المقيّم لعيّنة. عند صياغة االستنتاجات االعتبار

 .التي كان أداؤها جيداً وبعض التي واجهت تحديات

 

 شرحالحيطة عند  خذأ على المقيّميتعين ( سبة لالفتقار إلى األساليب التجريبية الدقيقةن)هذا ليس تقييماً رسمياً لألثر، ولذلك 

إلى معلومات تم  نتائج التقييمستستند . اإلسناد دون أدلة داعمة  لتجنب ، وذلكالملحوظة لنتائجالِصالت بين تدخالت المشروع وا

 بناءا نتائج التقييمدقة  ستتحدد. مع أصحاب المصلحة وموظفي المشروع والمستفيدين ومقابالت أساسية جمعها من مستندات

 .تلك المصادر وقدرة المقيّم على التحقق من صحة هذه المعلومات بواسطةلمعلومات التي يتم توفيرها للمقيّم ا نزاهةعلى 

 

فعالية تحليل  لم يتم تضمين. عالوة على ذلك، ستكون قدرة المقيّم على تحديد الفعالية محدودة بكمية البيانات المالية المتوفرة
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 .هي غير متوفرةو ،ألن ذلك يتطلب بيانات األثر التكلفة

 

 الجدول الزمني . ح
 

 .االقتضاءيمكن تعديل التواريخ الفعلية حسب  .على النحو التالي األّوليالجدول الزمني يكون 

 
 2014 تواريخ/تاريخ المهمة

 أيار/مايو 15-12 لمناقشة األمور اللوجستية وبرنامج العمل الميداني مكالمة

 أيار/مايو 25 تحديد قائمة أصحاب المصلحة

ومن وزارة العمل األمريكية بخصوص اإلطار  من المنظمة المستفيدةالمالحظات واآلراء  لتلقي آخر موعد

 المرجعي

 أيار/مايو 25

 حزيران/يونيو 9 منهجية اإلطار المرجعي المتوجب على المقيّم تقديمها

 حزيران/يونيو 10 تقديم نسخة منقحة من اإلطار المرجعي لوزارة العمل األمريكية

 حزيران/يونيو 11 المنظمة المستفيدةوضع اللمسات األخيرة على اإلطار المرجعي مع وزارة العمل األمريكية وإرساله إلى 

 سيتم تحديده توقيع العقد مع المقيّم

 حزيران/يونيو 17 -أبريل 21 مراجعة الوثائق

 حزيران/يونيو 16 رشة العملوضع اللمسات األخيرة على البرنامج الميداني وقائمة أصحاب المصلحة لو

 حزيران/يونيو 16 التقرير األولي ومصفوفة األسئلة المتوجب على المقيّم تقديمهما

 حزيران/يونيو 27 - 15من  العمل الميداني

 حزيران/يونيو 28السبت،  أصحاب المصلحة اجتماع

 تموز/يوليو 8الثالثاء،  الستخالص المعلومات بعد العمل الميداني مكالمة

 تموز/يوليو 14األثنين،  لمراجعة الجودة  SFSمسودة تقرير لـ مؤسسة 

 تموز/يوليو 16األربعاء،  ساعة 48في غضون  لمراجعته المنظمة المستفيدةمسودة تقرير لوزارة العمل األمريكية و

 تموز/يوليو 18الجمعة،  مالحظاتهم إرسال مسودة التقرير لوزارة العمل األمريكية ومنظمة العمل الدولية وأصحاب المصلحة إلبداء

 آب/أغسطس 1الجمعة،  SFSإلى مؤسسة  موعد إرسال المالحظات

 آب/أغسطس 6األربعاء،  من قبل المقيّم SFSإرسال التقرير المنقح إلى مؤسسة 

 آب/أغسطس 8الجمعة،  إرسال التقرير المنقح إلى وزارة العمل األمريكية ومنظمة العمل الدولية

 آب/أغسطس 13األربعاء،  وزارة العمل األمريكية على وضع اللمسات األخيرةموافقة 

إلى وزارة العمل األمريكية  -من القانون  535يمتثل إلى القسم  -إرسال تقرير ، تنقيح النسخة النهائية

 وأصحاب المصلحة المنظمة المستفيدةو
 آب/أغسطس 18اإلثنين، 
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والتماس األولية  باالستنتاجاتالستخالص المعلومات لتزويد وزارة العمل األمريكية  مكالمةتموز /يوليو 8يوم الثالثاء، جرى ستُ 

 .االقتضاءالمالحظات واآلراء عند 

 

ن إجمالي سيكو. من عودة المقيّم من العمل الميداني عمل عشرة أيام بعد SFSسيتم تقديم مسودة تقرير التقييم األول إلى مؤسسة 

يجب أن يحتوي التقرير على الهيكل . صفحة للتقرير الرئيسي، باستثناء الملخص التنفيذي والمالحق 30طول التقرير حوالي 

 :والمحتوى التاليين

 

I. جدول المحتويات 

II. قائمة بالمختصرات 

III. (صفحات 5) يملخص تنفيذ 

IV. (صفحة إلى صفحتين) الخلفية ووصف المشروع 

V.  (صفحتان)غرض التقييم 

VI. (صفحة واحدة)جية التقييم منه 

VII. (صفحة 20ليس أكثر من )، االستنتاجات والتوصيات لنتائجا 

 ، لنتائجيجب تنظيم هذا القسم حول القضايا الرئيسية لإلطار المرجعي، بما في ذلك ا.  أ

                                      .من هذه القضايا والتوصيات لكل واحدة االستنتاجاتو           

VIII. المالحق 

 اإلطار المرجعي . أ

 اإلطار االستراتيجي . ب

 خطة رصد أداء المشروع وجدول البيانات . ج

 خطة عمل المشروع.    د

 قائمة باالجتماعات والمقابالت.  هـ

 أية وثائق أخرى ذات صلة . و

 

ساعد على تحديد ساعة، مما سي 48سيتم تعميم المسودة األولى للتقرير على مكتب شؤون التجارة والعمل لمراجعتها خالل 

بعدها سيتم إرسال نسخة من مسودة التقرير إلى . أو معلومات غير دقيقة في التقرير/المعلومات التي يحتمل أن تكون حساسة و

سبوعين إ لمراجعته خالل ، كٍل على حدا،مكتب شؤون التجارة والعمل ومنظمة العمل الدولية وأصحاب المصلحة الرئيسيين

التقارير النهائية حسب اإلقتضاء، وسيقدم المقيّم رداً إلى مكتب بحظات أصحاب المصلحة وتضمينها سيتم تجميع مال. كاملين

 .أية مالحظاتتضمين  يوضح السبب في عدمشؤون التجارة والعمل، في هيئة مصفوفة مالحظات، 

 

من حيث  - م، فإن التقرير يخضعواستنتاجات وتوصيات التقرير من قبل المقيّ  لنتائج الموضوعي في حين سيتم تحديد المحتوى

مكتب شؤون التجارة /لموافقة نهائية من قبل مكتب شؤون العمل الدولية -استيفائه أو عدم استيفائه لشروط اإلطار المرجعي 

 .تم كتابة جميع التقارير، بما في ذلك المسودات، باللغة اإلنجليزيةتس. والعمل

IV.. المتوقعة الُمنجزاتو الُمخرجات  



52  

 

 
 

سنة من الخبرة المهنية  15حسن أكثر من  نهلة/ لدى السيدة. نهلة حسن إلجراء هذا التقييم /مع السيدة SFSت مؤسسة لقد تعاقد

ممتازة في البحوث  خبرة ولديها. االجتماعيةية واالقتصاداإلغاثة والتنمية الدراسات والتدخالت البرامجية في مجاالت في 

قامت بها سابقا في والتوصيات المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك تقييمات  لمشروعاتتشمل تقييم التأثيرات، وتقييم ا النوعية

 الطفلاإليدز، حقوق /وقد تمحور تركيزها حول التعليم، مرض نقص المناعة المكتسبة. لوزارة العمل األمريكية مصر

 .مواطنة مصرية وهي.  المتعلقة بالتنمية االتصاالتو

 

معنيين ال نموظفيال، ومع SFSمؤسسة وبالبشر،  واالتجارالعمل القسري و عمالة األطفال تبحسن مع مك نهلة/ستعمل السيدة

ويتعين عليها القيام . عن إجراء التقييم وفقاً لبنود اإلطار المرجعيمسئولة وهي . منظمة العمل الدولية لتقييم هذا المشروع في

 :باآلتي

  (.والتقارير المرحلية مثل وثيقة المشروع)مراجعة مواد المشروع األساسية 

  المبادئ /منظمة العمل الدوليةوتقييم بالتشاور مع وزارة العمل األمريكية، المراجعة نطاق التقييم وإعداد منهجية

سيقوم المقيّم، استناداً إلى . SFSومؤسسة  ،مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرةووالحقوق األساسية في العمل، 

 .، بتقديم التقرير األولي الذي يصف منهجة التقييمالتشاورات المذكورة آنفاً 

  مؤسسةمع ، عن طريق الهاتف، تخطيطي للفريق اجتماععقد ،SFS ومنظمة العمل  ،األمريكية ووزارة العمل

 .  المبادئ والحقوق األساسية في العمل قبل البدء بمهمة التقييم/الدولية

  الهاتف، مع مؤسسة ما بعد الزيارة الميدانية، عن طريق  اجتماععقدSFS، ومنظمة العمل  ،ووزارة العمل األمريكية

 .  في البلد المهمة االنتهاء منالمبادئ والحقوق األساسية في العمل بعد /الدولية

 إعداد مسودة أولية لتقرير التقييم 

  ،سية في العملالمبادئ والحقوق األسا/منظمة العمل الدوليةوالرد على المالحظات من وزارة العمل األمريكية، 

 .مسودة منقحة وإنتاجومكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، 

 مؤسسة  بناءا على تقييم الجودة الذي تقوم بهأية تعديالت ب القيامSFS. 

 

 :عن مسئولةالمبادئ والحقوق األساسية في العمل /منظمة العمل الدولية

 صياغة اإلطار المرجعي للتقييم؛ 

  ساسية للمشروع؛األالمعلومات توفير مواد 

  قبل مهمة التقييم؛( عن طريق الهاتف عند الضرورة) االجتماع التخطيطي للفريقالمشاركة في 

 وتقديم المالحظات حوله مراجعة تقرير التقييم. 

 

 :عن يكون مسئوالمكتب وزارة العمل األمريكية  مسئول

 مراجعة اإلطار المرجعي وتقديم المالحظات واآلراء، عند الضرورة؛ 

  ساسية للمشروع؛المعلومات األتوفير مواد 

  قبل مهمة التقييم و( عن طريق الهاتف) االجتماع التخطيطي للفريقالمشاركة في 

 وتقديم المالحظات حوله مراجعة تقرير التقييم. 

 

 :عن مسئولمكتب منظمة العمل الدولية في مصر 

 ورة؛مراجعة اإلطار المرجعي وتقديم المالحظات واآلراء، عند الضر 

  ؛ساسية للمشروع المعلومات األتوفير مواد 

  في البلد؛ و اتاالجتماعتحديد مواعيد كل 

 وتقديم المالحظات حوله مراجعة تقرير التقييم. 

V.. التقييم ودعم إدارة    
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 :عن مسئولة SFSمؤسسة 

  مالحظات وآراء من وزارة العمل األمريكية ومنظمة العمل  بموجبوضع اللمسات األخيرة على اإلطار المرجعي

 .المقيّمالدولية و

  ،المبادئ والحقوق األساسية في العمل، ومكتب /منظمة العمل الدوليةوتعميم التقرير على وزارة العمل األمريكية

 منظمة العمل الدولية في القاهرة وجمع مالحظات تلك الجهات

 القيام بضمان الجودة للتقييم 

 مثل، حجوزات الطائرة والفندق، شراء تذاكر )فر تقديم الدعم اللوجستي واإلداري للمقيّم، بما في ذلك ترتيبات الس

 .    إلنجاز الُمخرجاتوجميع المواد الالزمة ( وصرف عالوة النفقات الخاصةالطائرة 

 الفنيةالضرورية لضمان اتساق األساليب والمعايير  الفنيةتوفير الرقابة اإلدارية و . 
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 مصفوفة منهجية التقييم: الملحق ب
 

 

 2014حزيران /وتم إعدادها في يوني
سبل / مصادر البيانات المنهجية سؤال اإلطار المرجعي رقم

 التحقق منها

أصحاب المصلحة الذين 

   يجب االجتماع معهم

المستندات المطلوبة 

 للمراجعة المكتبية 

 المالئمة والتناسب االستراتيجي

1 
 ومتطلبات هل كانت أهداف المشروع متسقة مع احتياجات

والشركاء منذ  ،واألولويات الدولية البلد،ياجات واحت ،المستفيدين

 البدء بالمشروع؟

 

وثائق منظمة العمل الدولية  تحليل السياق

 اجتماع -وثيقة المشروع  -

 أصحاب المصلحة

 المسئولون -طاقم المشروع 

 وزارة العمل -الحكوميون 

خالل أيضا )األمريكية 

 (أصحاب المصلحة اجتماع

 -مديد طلب الت -وثيقة المشروع 

بين منظمة العمل الدولية  االتصاالت

 2011كانون الثاني /والمشروع بعد يناير

 لمراجعة أنشطة المشروع

2 
كيف تغيرت احتياجات أصحاب المصلحة هؤالء منذ البدء 

وإلى أي مدى أثّرت هذه التغييرات على /بالمشروع؟ بأية طريقة

 البرنامج؟ مالئمة

 

 - تحليل السياق

 - اتاالجتماع

 لمقابالتا

بيانات عامة  -وثائق المشروع 

  من قبل أصحاب المصلحة 

الشركاء  -طاقم المشروع 

 -المتدربون  -الحكوميون 

 نقابات العمال

 التقارير المرحلية الفنية

مخرجات المشروع متسقة مع الهدف /هل كانت أنشطة ونتائج 3

 العام وتحقيق أغراضه؟
خطة  -إطار السجل  - وثيقة المشروع طاقم المشروع  التحليل

 أنشطة المشروع -رصد أداء المشروع 

  التأثيراتهل كانت أنشطة ونتائج المشروع متسقة مع  4

 المقصودة؟
خطة  -إطار السجل  -وثيقة المشروع  طاقم المشروع  التحليل

 أنشطة المشروع -رصد أداء المشروع 

األمم  كيف تماشى المشروع مع استراتيجيات وأولويات إطار عمل 5

ر، و المتحدة للمساعدة اإلنمائية ووزارة العمل األمريكية في مص

 ؟ كيف قام بدعمها

خطط العمل الخاصة بإطار عمل  المقابالت

 -لمتحدة للمساعدة اإلنمائية ااألمم 

منظمة العمل الدولية  استراتيجيات 

 وزارة العمل األمريكيةو

وزارة العمل  -طاقم المشروع 

 األمريكية

مل الخاصة بإطار خطط الع

عمل األمم المتحدة للمساعدة 

اإلنمائية، اإلستراتيجات 

 المطبوعة في حال توفرها

 ِصحة تصميم المشروع

هل كان تصميم المشروع منطقياً ومتماسكاً؟ ما هي العوامل الداخلية  1

والخارجية التي أثرت على قدرة منظمة العمل الدولية في تحقيق 

 أهداف المشروع؟

الشركاء  -طاقم المشروع   لسياقتحليل ا

 الحكوميون

رصد أداء  خطة -وثيقة المشروع 

 -أنشطة الرصد  - المشروع

 افتراضات المشروع

المقصودة والتي تتصل  لنتائجهل هناك صلة سببية بين المخرجات وا 2

 بدورها بأهداف أوسع؟
الشركاء  -طاقم المشروع  التقارير المرحلية الفنية تحليل

 الحكوميون
 - التقارير المرحلية الفنية -إطار السجل 

 سجل األنشطة
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سبل / مصادر البيانات المنهجية سؤال اإلطار المرجعي رقم

 التحقق منها
أصحاب المصلحة الذين 

   يجب االجتماع معهم

المستندات المطلوبة 

 للمراجعة المكتبية

ديد التي تم تحقيقها لغاية اآلن، هل تم تح لنتائجبالنظر إلى ا 3

 األغراض واألهداف والتوقيت بكيفية واقعية؟
وغيره  - الفنيينرئيس المستشارين   تحليل

 من موظفي المشروع

 خطط العمل -وثيقة المشروع 

في وثيقة المشروع  الموضحةإلى أي مدى تعتبر المؤشرات  4

 مالئمة ومفيدة في تقييم تقدم المشروع؟
نظام  -تقارير الرصد  تحليل

 الرصد
 - الفنيينلمستشارين رئيس ا

 الرصد والتقييم مسئول

وثيقة  - أداء المشروعرصد  تقييم

 خطط الرصد - المشروع

مفيدة، ومناسبة وهل كانت خطة رصد أداء المشروع عملية،  5

لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع؟ كيف تم استخدام 

ية البيانات التي تم جمعها؟ كيف كان من الممكن استخدامها بكيف

 أفضل؟

تقارير  -نظام الرصد  تحليل

إن )قاعدة البيانات  -الرصد 

 (ُوجدت

 - الفنيينرئيس المستشارين 

 الرصد والتقييم مسئول

وثيقة  - رصد أداء المشروع تقييم

 خطط الرصد - المشروع

 التقدم والفعالية

المخرجات  تنفيذإلى أي مدى حقق المشروع أهدافه؟ هل تم إنتاج و 1

ة العمل؟ هل كانت كمية ونوعية هذه المخرجات ُمرضية؟ وفقاً لخط

 كيف نظر إليها أصحاب المصلحة؟

-مراجعة الوثائق 

   اتاالجتماع

 - التدريب -سجالت االجتماعات 

 االتصالونوع منتجات  عدد

 -.( إلخ... ، الكتيباتالنشرات)

 -أصحاب المصلحة  اجتماع

 -تقارير حول المؤشرات 

بين حول مالحظات وآراء المتدر

 النوعية

 - الفنيينرئيس المستشارين 

طاقم  -الرصد والتقييم  مسئول

 -شركاء التنفيذ  -المشروع 

 االتصاالتمستشار 

وثائق  - التقارير المرحلية الفنية

 - االتصاالتمخرجات -التدريبات 

نتائج االستبيانات التي أجريت لقياس 

ورصد  عن األنشطة الرضىمدى 

 التقدم

تكمن أعظم إنجازات ( مكونات، قضايا/موضوع)ل في أي مجا 2

 المشروع؟ ماذا كانت المكونات الداعمة وما هي طبيعتها؟

-  عوامل لعدةتقييم  اتاالجتماع

 أصحاب المصلحة اجتماع

وأفراد  الفنيينرئيس المستشارين 

شركاء  -المشروع المعنيون 

 المستفيدون -التنفيذ 

 صدخطط الر - التقارير المرحلية الفنية

في إنجاز أو عدم  األثرماذا كانت العوامل الرئيسية ذات  3

 إنجاز األهداف؟
الشركاء  -طاقم المشروع   اتاالجتماع

أصحاب ) االجتماعيون

 (العمل

 

هل هناك أية إنجازات إضافية للمشروع عالوة على ما كان متوقعاً  4

في وثيقة المشروع؟ هل تمت مالحظة أي من نتائج المشروع غير 

 لمقصودة؟ا

وزارة  -طاقم المشروع  اجتماع  اتاالجتماع

 -القوى العاملة والهجرة 

أصحاب  - المتدربين -النقابات 

 المصلحة 
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سبل التحقق / مصادر البيانات المنهجية سؤال اإلطار المرجعي رقم

 منها
أصحاب المصلحة الذين يجب 

   االجتماع معهم

المستندات المطلوبة      

 كتبيةللمراجعة الم

 كفاءة استخدام الموارد

تقارير  - التقارير المرحلية الفنية اتاالجتماع كافية؟ الحوكمةإلى أي مدى كانت تدابير اإلدارة والرصد و 1

 الرصد

موظفو  -الرصد والتقييم  مسئول

منظمة  -وزارة العمل األمريكية 

رئيس  - بجنيفالعمل الدولية 

 الفنيينالمستشارين 

 مخرجات الرصد

الميزانيات، النظم المالية وتكاليف  المالي المسئول الميزانية والتقارير المالية اتاالجتماع التي تم تحقيقها التكاليف؟ لنتائجعموماً، هل تبرر ا 2

 المناسبات

  المالي المسئول الميزانية والتقارير المالية التحليل بموارد أقل؟ لنتائجهل كان باإلمكان تحقيق نفس ا 3

تم تسليم األموال المخصصة للمشروع والقيام باألنشطة في الوقت  هل 4

 المناسب؟

 - الفنيينرئيس المستشارين  التقارير المرحلية الفنية 

 موظفو وزارة العمل األمريكية

 

 فعالية اإلدارة

وإداري كاٍف من  فنيهل حصل المشروع على دعم سياسي و 1

 ؟المنفذينشركائه /شركائه الوطنيين

 -ة الوثائق مراجع

   اتاالجتماع

عند )مذكرات التفاهم 

  محاضر -( اإلقتضاء

 اتالجتماعا

 هاوغير التقارير المرحلية الفنية الفنيينرئيس المستشارين 

 من وثائق المشروع

المكتب وفعاالً بين فريق المشروع،  االتصالإلى أي مدى كان   2

 الشئوندعم وعن ال المسئولالقسم والمكتب اإلقليمي، والميداني، 

قسم ومنظمة العمل الدولية، وشركاء في المقر الرئيسي،  الفنية

ووزارة العمل  بمنظمة العمل الدولية، الشراكات والدعم الميداني

فعاالً بين فريق المشروع  االتصالاألمريكية؟ إلى أي مدى كان 

 ؟وشركاء التنفيذ الوطنيين

الم/اتاالجتماع

 قابالت

 ينالفنيرئيس المستشارين  

موظفو وزارة العمل  -

منظمة العمل  -األمريكية 

 بجنيف الدولية

 

إلى أي مدى تمكنت إدارة المشروع من رصد أداء ونتائج المشروع؟  3

وإلى أي مدى كان فعاالً؟ إلى أي  ،هل تم اعتماد نظام رصد وتقييم

ومفيدة  مالئمةفي وثيقة المشروع  الموضحةمدى تعتبر المؤشرات 

المشروع؟ هل خطة رصد أداء المشروع عملية،  في تقييم تقدم

مفيدة، ومناسبة لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع؟ هل تم و

؟ كيف منهجيةجمع وفحص المعلومات والبيانات ذات الصلة بطريقة 

البيانات التي تم جمعها؟ كيف يمكن استخدامها بكيفية  تم استخدام

 أفضل؟

/ االجتماعات

 -المقابالت 

 الوثائق مراجعة

 -نظام الرصد  -تقارير الرصد 

البيانات  - اتاالجتماعمحاضر 

 الخاصة بمؤشرات األداء

الرصد والتقييم ورئيس  مسئول

الشركاء  - الفنيينالمستشارين 

أصحاب العمل ) االجتماعيون

 (والعمال

وثيقة  -خطة رصد أداء المشروع 

قاعدة  -تقارير الرصد  -المشروع 

 (ضاءعند اإلقت)البيانات 
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سبل / مصادر البيانات المنهجية سؤال اإلطار المرجعي رقم

 التحقق منها
أصحاب 

المصلحة الذين يجب 

   االجتماع معهم

المستندات المطلوبة 

 للمراجعة المكتبية

هل استفاد المشروع استراتيجياً من التنسيق والتعاون مع غيره  4

ة العمل من مشاريع منظمة العمل الدولية ومن مشاريع وزار

 ؟األثرو الفعاليةالمنطقة لزيادة /األمريكية في البلد

  /اتاالجتماع

 لمقابالتا

محاضر  - اتاالجتماعسجالت 

 خطط العمل  - اتاالجتماع

 - الفنيينئيس المستشارين ر

 موظفو منظمة العمل الدولية

مشاريع  -القاهرة  بمكتب

أخرى تابعة لوزارة العمل 

 األمريكية في مصر

 

 اتاالجتماع ي مدى تم تنفيذ توصيات التقييم النصفي؟إلى أ 5

 ومراجعة الوثائق

االستراتيجيات  -سجالت النشاط 

 -( إن كان قد تم تطويرها)

في حال ) االتصاالتمخرجات 

 (توفرها

 الفنيينرئيس المستشارين 

وغيره من موظفي  -

 المشروع المعنيين

التقارير المرحلية  -التقرير النصفي 

رد  -التقييم النصفي بعد  الفنية

 المشروع على التقييم النصفي

إلى أي مدى كان توفير الدعم فعاالً لغاية اآلن من قبل منظمة  6

 العمل الدولية في كافة مراحل تنفيذ المشروع؟

 /اتاالجتماع

 المقابالت

 - الفنيينرئيس المستشارين  

 - بجنيفمنظمة العمل الدولية 

 بالقاهرة منظمة العمل الدولية

 

 إحداث أثروالتوجه نحو  االستدامة

 الممكنةجميع مصادر البيانات  اتاالجتماع ما الذي جرى نتيجة للبرنامج أو المشروع؟ 1

تقارير  -سجالت االجتماعات )

على أية أدلة ( المناصرةجهود 

 طريقة القيام باألشياءالتغيير في 

 نتيجة للتدريبات

 - الفنيينرئيس المستشاريين 

 -وى العاملة والهجرة وزارة الق

أصحاب ) االجتماعيونالشركاء 

النقابات ( العمل والعمال

 -المستقلة 

 جميع الوثائق الممكنة

والقدرات  ففي المواق)مالحظتها  تمتهل يمكن للتغييرات التي  2

 بتدخالتأن يكون لها صلة سببية ( والنظم والمؤسسات، وغيرها

 المشروع؟

وزارة )شركاء المشروع   اتاالجتماع

 -القوى العاملة والهجرة 

 -العمال  -أصحاب العمل 

 (المنظمات غير الحكومية

 

بأي في المشروع؟  االستمرارهل الشركاء الوطنيون قادرون على  3

 المؤسسيةتمكن المشروع من بناء القدرات البشرية و قدر من الفعالية

 ؟(فيما يتعلق بالشركاء الوطنين وشركاء التنفيذ)الضرورية 

 إنهاء البرنامج /االستدامةخطط  اتالجتماعا

إن )خطط الشركاء الوطنيين  -

أصحاب  اجتماع -( توفرت

 المصلحة

 - الفنيينرئيس المستشاريين 

 -وزارة القوى العاملة والهجرة 

جمعيات أصحاب  -النقابات 

منظمات أصحاب  -العمل 

 العمل غير الحكومية

خطط  -خطط استدامة المشروع 

 نيينالشركاء الوط

هل يرجح بأن تكون نتائج المشروع واإلنجازات والميزات دائمة؟ هل  4

مرتبطة بالمؤسسات الوطنية وهل يمكن للشركاء المحافظة  لنتائجا

 عليها من الناحية المالية عند نهاية المشروع؟

إنهاء  /االستدامةخطط  اتاالجتماع

خطط الشركاء  - المشروع

 -( إن توفرت)الوطنيين 

 صحاب المصلحةأ اجتماع

 - الفنيينرئيس المستشاريين 

 -وزارة القوى العاملة والهجرة 

جمعيات أصحاب  -النقابات 

منظمات أصحاب  -العمل 

 العمل غير الحكومية

خطط  -خطط استدامة المشروع 

 الشركاء الوطنيين
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 وثائق المراجعة المكتبية: الملحق ج
 

  

 وثيقة المشروع 1
 االتفاقية التعاونية 2
 تقرير التقييم النصفي 3
 التقارير المرحلية للمشروع 4
 ميزانية المشروع 5
 أداء المشروعرصد  خطة 6
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                                                                                  جدول التقييم: الملحق د
 حزيران/يونيو 2014 

 المكان االجتماع   التاريخ  
 القاهرة -حزيران /يونيو 15األحد، 

 المشروع مقر طاقم المشروع  12:00 - 09:00

 المشروع مقر طاقم المشروع 04:00 -  12:00

 القاهرة -حزيران /يونيو 16اإلثنين، 

 المشروع مقر اتحادات العمال - المنسق الوطني 11:00 -   09:00

 المشروع مقر المدرب 12:33 – 11:33

 المشروع مقر المدرب 13:00 - 12:00

 مكتب منظمة العمل الدولية العمال 13:33 – 12:23

 المشروع مقر نقابة المعلمين 15:23 – 13:23

 لمشروعا مقر رئيس نقابة الطيران المدني 16:23 – 15:23

 القاهرة -حزيران /يونيو 17الثالثاء، 

شارع رضوان  22: مكتب الجيزة اتحاد الصناعات المصرية -نائب الرئيس  11:33 – 13:33
 بن الطيب الطابق العاشر،  الجيزة

 -وزارة القوى العاملة والهجرة  مقر وزارة القوى العاملة والهجرة -وكيل وزارة الخارجية  12:23 – 11:23

 -طابق الثالث ال

 مدينة نصر -شارع يوسف عباس 

 وزارة القوى العاملة والهجرة مقر وزارة القوى العاملة والهجرة - تركيز من المتدربينمجموعة  12:23 – 12:23

 مكتب منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية 15:15 – 13:23

 الصناعيين فيثمرين المست نقابةو ،رئيس رابطة مستثمري المنيا 15:23-16:23

ونائب رئيس رابطة  ،ورئيس رابطة مستثمري أسوان ،المنيا

 المستثمرين

مكتب منظمة العمل الدولية، 
الطابق غرفة االجتماعات، 

 الثاني 

غرفة مكتب منظمة العمل الدولية،  (بانتظار التأكيد)نقابة السياحة في الغردقة  17:23 – 16:23
 الطابق الثاني االجتماعات،

 القاهرة -حزيران /يونيو 22األحد، 

 المقيّم إقامة فندق االتحاد المصري للنقابات المستقلة 13:23 – 35:23

وزارة القوى  -مدير المديرية ومجموعة التركيز للمتدربين  12:23 – 11:33

 العاملة والهجرة

 رئيس المديريةمكتب 

 47ية دات أعمال اإلسكندرسي جمعية جميعة سيدات أعمال اإلسكندرية 15:23 – 13:33
الطابق عمانويل شارع فيكتور 
سموحة، أمام  701السابع،  الشقة 

 سوق زهران

شارع الحرية،  52مقر الجمعية  جمعية سيدات أعمال اإلسكندرية -السكرتير العام  16:23-17:23
 السادس   بقالطا -اإلسكندرية 

 اإلسكندرية -حزيران /يونيو 23اإلثنين، 

 جمعية مستثمري برج العرب -المدير التنفيذي  11:30- 09:30

 منطقة مرغم الصناعيةجمعية مستثمري  -المدير التنفيذي 

 فندق إقامة المقيّم

 فندق إقامة المقيّم جمعية رجال أعمال ومستثمري البحيرة رئيس 12:33 – 12:33

 فندق إقامة المقيّم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى 16:23 – 15:23

 . جمعية اإلسكندرية للموارد البشرية منمجموعة التركيز للمتدربين  15:23 – 17:33

 رئيس الجمعية

 (بمحاذاة مبنى الفندق)دليس 
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 المكان االجتماع   التاريخ  

 بور سعيد -حزيران /يونيو 24الثالثاء، 

 رئيس المديريةكتب م وزارة القوى العاملة والهجرة -مجموعة التركيز للمتدربين  11:33 – 13:33

 مقر الجمعية جميعة مستثمري بور سعيد -المدير التنفيذي  12:23 – 11:23

 مقر الجمعية النقابة المستقلة للمنطقة االستثمارية 12:23 – 12:23

 مقر الجمعية ياالجتماعلجنة بور سعيد للحوار  13:23 – 12:23

 فندق إقامة المقيّم لةاالتحاد اإلقليمي للنقابات المستق  16:33 – 15:33

 فندق إقامة المقيّم النقابة العاملة للضرائب العقارية -السكرتير العام  17:33 – 16:33

 فندق إقامة المقيّم المدرب 15:33 – 15:33

 القاهرة -حزيران /يونيو 25، األربعاء

  طاقم المشروع 11:33 – 13:33

 المشروع مقر البرمجة مسئول 12:33 – 11:33

 المشروع مقر عبر الهاتف اجتماع 12:33 – 12:33

 المشروع مقر عبر الهاتف اجتماع 13:33 – 12:33

 مكتب منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية 15:33 – 13:33

مكتب منظمة العمل الدولية،  من النقابيات للمتدرباتمجموعة التركيز  16:23 – 15:23
 ي الطابق الثانغرفة االجتماعات، 

 مقر منظمة العمل الدولية وزير القوى العاملة و الهجرة السابق  15:33- 16:23

 القاهرة -حزيران /يونيو 25الخميس، 

 المشروع مقر أصحاب العمل/المنسق الوطني الحكومي 35:23 – 35:35

 المشروع مقر مسئول اإلدارة والمالية 13:23 – 35:23

الطابق مكتب منظمة العمل الدولية،  أصحاب العمل أنشطةمكتب كبار أخصائيي  11:23 – 13:23

  الثاني

شارع جابر بن حيان، معهد  1 االتحاد العام لنقابات عمال مصر 12:33 – 12:33

 النفط العربي

مكتب منظمة العمل الدولية،  جمعية مستثمري أسيوط -نائب الرئيس  13:23 – 12:23
 الطابق الثاني غرفة االجتماعات،

 الثانيالطابق مكتب منظمة العمل الدولية،  كبار أخصائيي مكتب أنشطة أصحاب العمل 15:23 – 13:23

 

 األولالطابق مكتب منظمة العمل الدولية،  (يُحدد الحقا)مكتب القاهرة  -منظمة العمل الدولية  16:23 – 15:23

غرفة مكتب منظمة العمل الدولية،  منظمة العمل الدولية 17:23 – 16:23
 لثانيالطابق الجتماعات، ا

 القاهرة -حزيران /يونيو 26الجمعة، 

  السفارة األمريكية في القاهرة -عن طريق الهاتف  اجتماع 12:33- 11:33

 القاهرة -حزيران /يونيو 30اإلثنين، 

 وزارة القوى العاملة والهجرة مقر وزارة القوى العاملة والهجرة 12:33- 11:33

 القاهرة –تموز/يوليو 2األربعاء، 

  أصحاب المصلحة اجتماع 5:33 – 3:33
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 االجتماعقائمة بأسماء أصحاب المصالح الذين حضروا : الملحق هـ
 

 
 المنصب

 لجنة بور سعيد الثنائية 1
 لجنة بور سعيد الثنائية 2
 للعاملين بالضرائب للنقابة المستقلةاألمين العام  3
 ستقلةاالتحاد اإلقليمي للنقابات الم 4
 األمين العام لنقابة المزارعين المستقلة 5
 أسيوط - جمعية أصحاب األعمال 6
 سوهاج - جمعية أصحاب األعمال 7
 اتحاد الصناعات المصرية 8
 االتحاد العام لنقابات عمال مصر 9

 مؤتمر عمال مصر الديمقراطي 10
 جمعية رجال أعمال اإلسكندرية 11
 بات المستقلةاالتحاد المصري للنقا 12
 أسوان - جمعية أصحاب األعمال 13
 وزارة القوى العاملة والهجرة 14
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                                                                          منشورات المشروع: الملحق و
 

 

 :2111قائمة موحدة لما بعد 

 
(. ثالث نشرات) للحكومة، وأصحاب العمل والعمال " دع رسالتك تعمل"نشرات اإلعالمية إلعالن منظمة العمل الدولية ال 1

 نسخة من كل نشرة مطبوعة 500

 (نسخة 3650)جتماعي االالمعد للحوار  معايير العمل الدوليةكتاب  2

 (.نسخة 550)األردن في جتماعي االإعداد مشروع الحوار  التفتيش العمالي، منكتاب  3

 (.نسخة 6650)كتيب منظمة العمل الدولية حول إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل  4

 (نسخة 7159)لعولمة عادلة  االجتماعيةإعالن العدالة كتيب منظمة العمل الدولية حول  5

 (.نسخة 6650)جتماعي االكتيب منظمة العمل الدولية حول مفهوم الحوار  6

 (نسخة 2000) "منظمة العمل الدوليةلمحة عن "كتيب  7

 ،(نسخة 3000" )المبادئ األساسية إلدارة العمل"كتيب منظمة العمل الدولية بعنوان  8

 "الثالثي الوطنيجتماعي االالحوار " بعنوان منظمة العمل الدولية رقابة الجودة لكتيبإتمام  9



 

 

  (مدمجة)المطبوعة  جذاذات األخبار والمقاالت: الملحق ز
 

 وصف المحتوى   التاريخ   وكالة األنباء عنوان المقال 

 

1 

دور النقابات في حول ندوة غداً، أبو عيطة يفتتح 

 التنمية

 التحرير

   http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=18122013&id= 

ea4ba07bfd69-812b-4ac2-b128-93c01761 

 

 

 2013ول كانون األ/ديسمبر 18

 

 

 

هذه المقاالت تقدم أنباء قصيرة 

حول ندوة المشروع ( عناوين)

كانون /ديسمبر 10في  ُعقدتالتي 

 .2013األول 

 

 عدد: 4رقم  الناتجراجع 

الثالثية والثنائية  اتاالجتماع

 (."2 "المباشر  الهدف)

 

2 

حول دور النقابات  ندوةوزير القوى العاملة يفتتح 

 .في التنمية
  (ONA)نباء أو أن إيهوكالة أ

http://onaeg.com/?p=1347987  

 

 

 2013كانون األول /ديسمبر 18

3 
 1 العربية نيوز   يوم غد، تحّول حركة النقابات

http://www.inewsarabia.com  

 

 2013كانون األول /سمبردي 18

 

4 

مستديرة حول مائدة أبو عيطة يفتتح حلقة نقاش 

 دور الحركة العمالية في التنمية
  البوابة نيوز

 http://.www.albawabhnews.com/273745 

  

 

 2013كانون األول /ديسمبر 18

 

5 

أبو عيطة يناقش أدوار الحركات العمالية في بناء 

 المستقبل

الجمهورية أونالين   

 http://gomhuriaonline.com/main.asp?v article id=129646 

  

 

 2013كانون األول /ديسمبر 18

 

 

 

 

6 

 

 

 

تجميد قانون حرية : النقابات ومجموعات الحقوق

 إليها االنتسابتشكيل الجمعيات و

 األهالي أونالين

   
-ahaly.com/%D9%82%D9%88%D9%89-http://www.al

-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9

%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%

-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-A9

8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%D

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82/#.Utr9txCEbIU -%AA 

 

 

 

 

 

 2013كانون األول /ديسمبر 11

 

بحمالت  متعلق لحدثتغطية 

النقابات الستصدار قانون حرية 

إليها،  االنتسابتشكيل الجمعيات و

 .حيث ساهم المشروع

 

7 

للتخلي  ةالحكومي أبو عيطة يؤكد حاجة النقابات

عن النهج البيروقراطي في التعامل مع قضايا 

 .العمال

 

 مكتوب

ptth//:bootaam.pwleo.oopaa.mab 

 

 2013كانون األول /ديسمبر 19

الذي نُظّم  أعاله تغطية للحدث

كانون األول /ديسمبر 19بتاريخ 

2013     

 

8 
لصياغة قانون لية مستعدة لتقديم دعمها العمل الدو

 يمل جديد

 الموجز أونالين

http://almogaz.com/news/politics/2013/12/28/1256994  

 

 

 2013كانون األول /ديسمبر 28

 مع  الجتماع المشروعتغطية 

في وزارة  لجنة قانون العمل

 القوى العاملة والهجرة
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http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=18122013&amp;id=93c01761-b128-4ac2-812b-ea4ba07bfd69
http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=18122013&amp;id=93c01761-b128-4ac2-812b-ea4ba07bfd69
http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=18122013&amp;id=93c01761-b128-4ac2-812b-ea4ba07bfd69
http://gomhuriaonline.com/main.asp?v
http://gomhuriaonline.com/main.asp?v
http://maktoob.helwa.yahoo.com/


 

 
  منظمة العمل الدولية ال دخل لها فيما يُثار حول تقسيم وزارة القوى العاملة والهجرة: القريوتي(: األهرام المسائي) 9

http://massai.ahram.org.eg/NewsQ/148103.aspx 

 االجتماييةمن سكان العالم محرومون من الحماية % 70نشوى بالل (: األهرام المسائي) 10

http://massai.ahram.org.eg/NewsQ/148144.aspx 
 ال تدخل في شؤون التنظيم العمالي في مصر: القريوتي: المال نيوز 11

#.U57XFJRdWxohttp://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=157359 

 ياالقتصادتشيد بالدستور المصري وبالتحول السياسي و« العمل الدولية»: المال نيوز 12
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=157541#.U57MXZRdWxo 

 ياالقتصادندعم مصر في مرحلة االستقرار : «العمل الدولية»(: المصري اليوم) 13

http://www.almasryalyoum.com/news/details/464435 
 ياالقتصادتشيد بالتحول السياسي و« العمل الدولية»(: الدستور) 14

 http://dostor.org.628340 
 ياالقتصادحلة االستقرار ندعم مصر في مر: القريوتي(: الدستور) 15

http://dostor.org.627912 
 ليس في مصلحة العمال مصر من القائمة السوداء شطب": العمل الدولية(: "اليوم السابع) 16

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1725441#.U57DCpRdWxo 
 لقطر لبحث انتهاكات العمال وفداالعمل الدولية ترسل (: اليوم السابع) 17

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1725092#.U57DDZRdWxo 
 ننظم ملتقيات توظيف لتحتذى بها مؤسسات الدولة": العمل الدولية(: "اليوم السابع) 18

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1727142#.U6A

 NDpRdWxo

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1727142#.U6ANDpRdWxo 19 (اليوم السابع :) مصرفى ل فاطألايا لمكافحة يمل ولية تنفذ مشرولدالعمل امنظمة  

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1727299#.U6AN

D5RdWxo 
موظفيه ماليين من  4القطاع العام المصرى ليس فى حاجة لـ: العمل الدولية(: اليوم السابع) 20

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1727307#.U6ANFZRdWxo 

 العمل الدولية ترسل وفودا لقطر لبحث انتهاكات العمال: القريوتي(: اليوم السابع) 21

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1725092#.U52P83JdWxo 
 التعليم يرجع لعدم المساواة فيارتفاع معدالت البطالة : «العمل الدولية»(: الشروق) 22

c8594a0a2e93-b41c-4b4a-c183-http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062014&id=7d7e1021 

 سنويًا جراء الحوادث المهنيةمليونا شخص يموتون : «العمل الدولية»مدير (: الشروق) 23

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062014&id=5bfdbb072cb92b68

-74c7-4410-b06b-ec92 

 في الغردقة حول التواصل اإليالميالعمل الدولية تنظم ورشة عمل (: العرب اليوم) 24

http://alarabalyawm.net/?p=248213 
 مليونا شخص يموتون سنويًا جراء الحوادث المهنية: «العمل الدولية»مدير (: الموجز) 25

http://almogaz.com/news/politics/2014/06/15/1523699 
 الدستور المصري يلتزم بالمعايير الدولية: العمل الدولية (:أخبار مصر) 26

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=308820 
 ياداالقتصتشيد بالدستور المصري والتحول السياسي و« العمل الدولية»(: المصريون) 27
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http://dostor.org.627912/
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                                                                                                                              أنشطة العمال: الملحق ح
 

 أرباع السنةوالسنوات، والفئات المستهدفة،  مقسمة حسبإجمالي عدد األنشطة التي نفذها المشروع والعدد اإلجمالي للمستفيدين 

 

 

 السنة

 

 الربع
عدد    التاريخ  

 األيام

 

 إسم النشاط
 الموقع عدد األشخاص من تمثل/ الفئات المستهدفة

 غير ذلك/الفندق المدينة رجل امرأة المجموع إلى من

 إجمالي عدد األنشطة التي تستهدف وزارة القوى العاملة والهجرة

 

2
0
1
2

 

 

ل
و
أل
 ا
ع
رب

ال
 

 

 

 يناير 31

 

 

 فبراير 8

 

 

9 

ورشة عمل لتقييم االحتياجات ورفع الوعي 

 المبادئ والحقوق األساسية في العملبخصوص 

وتطوير خطة العمل مع  ،جتماعياالالحوار  و

 (خطة العمل)وزارة القوى العاملة والهجرة 

 

 

مقر وزارة القوى العاملة والهجرة 

 ياتومدراء المدير

 

 

34 

   

 

 القاهرة

 

 

دار 

 مدرعاتال

 

ع
اب
لر

 ا
ع
رب

ال
 

 

 

 أكتوبر 14

 

 

 أكتوبر 16

 

 

3 

 

 

 ومهامها وهياكلهاالقوى العاملة أدوار وزارة 

  

 

120 

 

 

33 
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 القاهرة

 

 

 ماريوت

 

2
0
1
3

 

 

ي
ان
لث
 ا
ع
رب

ال
 

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 أبريل 15 أبريل 13

 والهجرة

قنا  -أسوان  -األقصر : 1المجموعة 
 األحمر البحر -سوهاج  -

 سونيستا األقصر 24 5 29

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 أبريل 15 أبريل 13

 والهجرة

قنا  -أسوان  -األقصر : 2المجموعة

 األحمر البحر -سوهاج  -
 سونيستا األقصر 24 5 29

لة تدريب المستوى األول، وزارة القوى العام 3 أبريل 18 أبريل 16

 والهجرة

قنا  -أسوان  -األقصر : 3المجموعة 

 األحمر البحر -سوهاج  -
 سونيستا األقصر 26 2 28

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 أبريل 18 أبريل 16

 والهجرة

قنا  -أسوان  -األقصر : 4المجموعة 

 البحر األحمر -سوهاج  -
 سونيستا األقصر 26 3 29

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 أبريل 22 أبريل 20

 والهجرة

قنا  -أسوان  -األقصر : 5المجموعة 

 البحر األحمر -سوهاج -
 سونيستا األقصر 23 3 26

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 أبريل 22 أبريل 20

 والهجرة

قنا  -أسوان  -األقصر : 6المجموعة 
 ألحمرالبحر ا -سوهاج -

 سونيستا األقصر 23 3 26

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 أبريل 29 أبريل 27

 والهجرة

 طنطا 30 5 35 الغربية: 1المجموعة 
 كلية الحقوق

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  2 مايو 5 مايو 4

 والهجرة

 طنطا 30 6 36 الغربية: 2المجموعة
 قكلية الحقو

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 مايو 9 مايو 7

 والهجرة

 طنطا 30 5 35 الغربية: 3المجموعة 
 كلية الحقوق
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 األيام

 

 إسم النشاط
 /الفئات المستهدفة

 من تمثل 

 الموقع عدد األشخاص

 غير ذلك/دقالفن المدينة رجل امرأة المجموع إلى من

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 مايو 20 مايو 18  

 والهجرة

 األسكندرية، كفر الشيخ: 1المجموعة 

 البحيرة، مرسي مطروح
 هيلتون اإلسكندرية 17 8 25

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 مايو 20 مايو 18

 والهجرة

 فر الشيخاألسكندرية، ك: 2ة المجموع
 البحيرة، مرسي مطروح

 هيلتون اإلسكندرية 14 19 33

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 مايو 23 مايو 21

 والهجرة

األسكندرية، كفر : 3المجموعة 

 الشيخ، البحيرة، مرسي مطروح
 هيلتون اإلسكندرية 12 18 30

القوى العاملة تدريب المستوى األول، وزارة  3 مايو 23 مايو 21

 والهجرة

األسكندرية، كفر : 4المجموعة 

 الشيخ، البحيرة، مرسي مطروح
 هيلتون اإلسكندرية 18 11 29

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 مايو 27 مايو 25

 والهجرة

األسكندرية، كفر : 5المجموعة 

 الشيخ، البحيرة، مرسي مطروح
 هيلتون اإلسكندرية 20 12 32

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 مايو 27 مايو 25

 والهجرة

األسكندرية، كفر : 6المجموعة 
 الشيخ، البحيرة، مرسي مطروح

 هيلتون اإلسكندرية 20 12 32

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 يونيو 6 يونيو 4

 والهجرة

المنيا، الفيوم، بني : 1المجموعة 

 يف، أسيوط، الوادي الجديدسو
 جراند أتون المنيا 24 3 27

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 يونيو 6 يونيو 4

 والهجرة

المنيا، الفيوم، بني : 2ة المجموع

 سويف، أسيوط، الوادي الجديد
 جراند أتون المنيا 21 4 25

لقوى العاملة تدريب المستوى األول، وزارة ا 3 يونيو 10 يونيو 8

 والهجرة

المنيا، الفيوم، بني : 3المجموعة 

 سويف، أسيوط، الوادي الجديد
 جراند أتون المنيا 25 4 29

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 يونيو 10 يونيو 8

 والهجرة

المنيا، الفيوم، بني : 4المجموعة 

 سويف، أسيوط، الوادي الجديد
 أتون جراند المنيا 25 5 30

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 يونيو 13 يونيو 11

 والهجرة

المنيا، الفيوم، بني : 5المجموعة 
 سويف، أسيوط، الوادي الجديد

 جراند أتون المنيا 25 6 31

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 يونيو 20 يونيو 18

 والهجرة

 بور سعيد بور سعيد 23 12 35 ودمياطبور سعيد : 1المجموعة 

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 يونيو 20 يونيو 18

 والهجرة

االسماعيلية، : 1المجموعة 

السويس، شمال سيناء، جنوب 
 سيناء

 اإلسماعيلية 20 8 28
سبورت 

 سبورت

ة تدريب المستوى األول، وزارة القوى العامل 3 يونيو 20 يونيو 18

 والهجرة

االسماعيلية، : 2عة المجمو

السويس، شمال سيناء، جنوب 

 سيناء

 اإلسماعيلية 21 7 28
سبورت 

 سبورت

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 يونيو 24 يونيو 22

 والهجرة

 بور سعيد بور سعيد 24 11 35 بور سعيد ودمياط: 2ة المجموع

مستوى األول، وزارة القوى العاملة تدريب ال 3 يونيو 24 يونيو 22

 والهجرة

االسماعيلية، : 3المجموعة 

السويس، شمال سيناء، جنوب 

 سيناء

 ميركيور اإلسماعيلية 20 9 29

تدريب المستوى األول، وزارة القوى العاملة  3 يونيو 24 يونيو 22

 والهجرة

االسماعيلية، : 4المجموعة 

السويس، شمال سيناء، جنوب 

 سيناء

 ميركيور اإلسماعيلية 18 11 29

 

ث
ال
لث
 ا
ع
رب

ال
 

 

 سبتمبر 23

 

 سبتمبر 24

 

2 
المرحلة األولى لورشة عمل وزارة القوى 

 (27رقم )العاملة والهجرة 

 

 وزارة القوى العاملة والهجرة

 

41 

 

13 

 

38 

القاهرة، الجيزة، 

، المقر القليوبية

 الرئيسي

 

 سونيستا

القاهرة،  26 13 39 وزارة القوى العاملة والهجرة ولى لوزارة القوى العاملة والهجرةالمرحلة األ 2 سبتمبر 24 سبتمبر 23

 الجيزة

 سونيستا



67  

 

 

 السنة

 

 الربع
عدد    التاريخ  
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 غير ذلك/الفندق المدينة رجل امرأة المجموع إلى من

القليوبية، المقر      (28 رقم)     

 الرئيسي
 

 

 سبتمبر 23

 

 سبتمبر 24

 

2 
المرحلة األولى لورشة عمل وزارة القوى العاملة 

 (29رقم )والهجرة 

 

 وزارة القوى العاملة والهجرة

 

39 

 

9 

 

30 

الزقازيق، 

 مديرية الشرقية
فندق 

 مارينا

 2 سبتمبر 26 سبتمبر 25
والحقوق تدريب المستوى األول، المبادئ 

 ياالجتماعاألساسية في العمل و الحوار 

القاهرة، الجيزة، : 3المجموعة 

 المقر الرئيسي، المنوفيةالقليوبية، 
 سونيستا القاهرة 25 17 42

 2 سبتمبر 26 سبتمبر 25
تدريب المستوى األول، المبادئ والحقوق 

 ياالجتماعاألساسية في العمل و الحوار 

جيزة، القاهرة، ال: 4المجموعة 

 المقر الرئيسي، المنوفيةالقليوبية، 
 سونيستا القاهرة 27 13 40

 2 سبتمبر 26 سبتمبر 25
تدريب المستوى األول، المبادئ والحقوق 

 ياالجتماعاألساسية في العمل و الحوار 
 مارينا الزقازيق 38 12 50 مديرية الشرقية: 2المجموعة 

 

ع
اب
لر

 ا
ع
رب

ال
 

 2 أكتوبر 8 أكتوبر 7
يب المستوى األول، المبادئ والحقوق تدر

 ياالجتماعاألساسية في العمل و الحوار 

القاهرة، الجيزة، : 5المجموعة 

 المقر الرئيسي، المنوفيةالقليوبية، 
 القاهرة 28 13 41

دار 

 المدرعات

 2 أكتوبر 8 أكتوبر 7
تدريب المستوى األول، المبادئ والحقوق 

 يتماعاالجاألساسية في العمل و الحوار 

القاهرة، الجيزة، : 6المجموعة 

 المقر الرئيسي، المنوفيةالقليوبية، 
 القاهرة 26 13 39

دار 

 المدرعات

 2 أكتوبر 8 أكتوبر 7
تدريب المستوى األول، المبادئ والحقوق 

 ياالجتماعاألساسية في العمل و الحوار 
 مارينا الزقازيق 30 9 39 مديرية الشرقية: 2المجموعة 

 2 أكتوبر 10 وبرأكت 9
تدريب المستوى األول، المبادئ والحقوق 

 ياالجتماعاألساسية في العمل و الحوار 

القاهرة، الجيزة، : 7المجموعة 

 المقر الرئيسي، المنوفيةالقليوبية، 
 سونيستا القاهرة 25 17 42

 2 أكتوبر 10 أكتوبر 9
تدريب المستوى األول، المبادئ والحقوق 

 ياالجتماعل و الحوار األساسية في العم

القاهرة، الجيزة، : 8المجموعة 

 المقر الرئيسي، المنوفيةالقليوبية، 
 سونيستا القاهرة 27 13 40

 2 أكتوبر 10 أكتوبر 9
تدريب المستوى األول، المبادئ والحقوق 

 ياالجتماعاألساسية في العمل و الحوار 
 منصورةال المنصورة 38 12 50 الدقهليةمديرية : 2المجموعة 
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ي
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ال
 

 4 أبريل 9 أبريل 6
الفعالة لوزارة القوى العاملة  االتصاالت

 والهجرة
فريق العمل اإلعالمي، وزارة القوى 

 العاملة والهجرة

 القاهرة 28 9 37
دار 

 المدرعات

 2 نيسان 14 أبريل 14
ورشة عمل لتسوية النزاعات لوزارة القوى العاملة 

 1ة والهجرة، المجموع

موظفو وزارة القوى العاملة والهجرة 

الجيزة، المقر الرئيسي . في القاهرة

 وأقرب المديريات

 بارون القاهرة 29 12 41

 2 أبريل 14 أبريل 14
ورشة عمل لتسوية النزاعات لوزارة القوى العاملة 

 2والهجرة، المجموعة 

موظفو وزارة القوى العاملة والهجرة 

مقر الرئيسي الجيزة، ال. في القاهرة

 وأقرب المديريات

 بارون القاهرة 28 15 43

 2 مايو 14 مايو 14
ورشة عمل لتسوية النزاعات لوزارة القوى العاملة 

 3والهجرة، المجموعة 

موظفو وزارة القوى العاملة 

 والهجرة في شمال مصر
 وندسور اإلسكندرية 16 16 32

 2 يونيو 14 يونيو 14
ات لوزارة القوى العاملة ورشة عمل لتسوية النزاع

 4والهجرة، المجموعة 
موظفو وزارة القوى العاملة والهجرة 

 في صعيد مصر

 جراند أتون المنيا 2 38 40

  1131 474 1629 المجموع
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 إجمالي عدد األنشطة التي تستهدف منظمات أصحاب العمل

 

2
0
1
2

 

 

ع
اب
لر

 ا
ع
رب

ال
 

 1 نوفمبر 13 نوفمبر 13
ندوة تعريفية حول المبادئ والحقوق 

 والحوار االجتماعي األساسية في العمل

 
 القاهرة 30 4 34

 

 

 نوفمبر 28

 

 نوفمبر 28

 

1 
حول المبادئ والحقوق  ندوة تعريفية

 يالجتماعاوالحوار في العمل  األساسية

: جمعية مستثمري اإلسكندرية

 تمهيدياجتماعي 
 

15 

 

4 

 

11 

 

 اإلسماعيلية
 

 1 ديسمبر 3 ديسمبر 3
  صحاب العملأندوة حول لجنة تنسيق 

  القاهرة 16 6 22

 1 ديسمبر 4 ديسمبر 4
التحديات : ندوة حول الحوار االجتماعي

 الفرصو
 

  القاهرة 60 15 75

 1 ديسمبر 10 ديسمبر 10
تمهيدي حول المبادئ والحقوق  اجتماع

 ياالجتماعاألساسية والحوار 

 جميعة سيدات أعمال اإلسكندرية
  اإلسكندرية 0 30 30

 1 ديسمبر 11 ديسمبر 11
تمهيدي حول المبادئ والحقوق  اجتماع

 ياالجتماعاألساسية والحوار 

ت أعمال كفر جمعية سيدا

 فوا/الشيخ
  اإلسكندرية 4 14 18

 1 ديسمبر 18 ديسمبر 18
 اجتماع: لجنة تنسيق أصحاب العمل 

 تمهيدي

 
  اإلسكندرية 15 0 15

 1 ديسمبر 19 ديسمبر 19
  لجنة تنسيق أصحاب العمل

  اإلسكندرية 12 6 18

 1 ديسمبر 19 ديسمبر 19
ندوة تعريفية حول المبادئ والحقوق 

 ياالجتماعساسية والحوار األ

 مرغمجمعية مستثمري 
  اإلسكندرية 35 9 44

 

2
0
1
3

 

 

ل
و
أل
 ا
ع
رب

ال
 

 2 يناير 13 يناير 12
ندوة تعريفية حول المبادئ والحقوق 

 ياالجتماعاألساسية والحوار 

 كبار مدراء الموارد البشرية
 اإلسكندرية 19 9 28

 

 

 يناير 13

 

 يناير 14

 

2 
ل المبادئ حو تعريفية ورشة عمل

 ياالجتماعوالحقوق األساسية والحوار 

جمعيات سيدات ورجال األعمال 

 والمستثمرين
 

18 

 

3 

 

15 

 

 اإلسكندرية
 

 

 يناير 14

 

  يناير  15

 

2 
حول المبادئ والحقوق  تعريفية ورشة عمل

 ياالجتماعاألساسية والحوار 

جمعيات سيدات ورجال األعمال 

 والمستثمرين
 

27 

 

5 

 

22 

 

 رةالبحي
 

 

 

 فبراير 2

 

 

 فبراير 3

 

 

2 

أصحاب األعمال في  جمعياتدور 

نمو اقتصادي  لتحقيقجتماعي االالحوار 

 .مستدام وعادل

 

اتحاد الصناعات المصرية 

وجمعيات سيدات ورجال األعمال 

 والمستثمرين

 

 

250 

 

 

95 

 

 

155 

 

 

 األقصر
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 فبراير 4

 

 

 فبراير 6

 

 

2 

دور منظمات أصحاب األعمال 

 لتحقيقجتماعي االفي الحوار 

 .وعادل نمو اقتصادي مستدام 

 

جمعيات سيدات ورجال 

 األعمال والمستثمرين

 

 

180 

 

 

70 

 

 

110 

 

 

 اإلسكندرية

 

 2 فبراير 5 فبراير 4
ورشة عمل حول المبادئ 

والحقوق األساسية والحوار 

 ياالجتماع

جمعية المستثمرين في 

 شمال مصر
 اإلسكندرية 45 15 60

 

 

2
0
1
4

 

 

ل
و
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 ا
ع
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ال
 

اتحاد الصناعات  مقر القاهرة 5 3 8 اتحاد الصناعات المصرية اجتماع لتقييم االحتياجات   1 يناير 14 يناير 14

 المصرية
مقر اتحاد الصناعات  القاهرة 10 4 14 اتحاد الصناعات المصرية اجتماع لتقييم االحتياجات   1 يناير 21 يناير 21

 المصرية
مقر اتحاد الصناعات  القاهرة 5 5 10 اتحاد الصناعات المصرية اجتماع لتقييم االحتياجات   1 يناير 22 يناير 22

 المصرية
مقر اتحاد الصناعات  القاهرة 4 5 9 اتحاد الصناعات المصرية اجتماع لتقييم االحتياجات   1 يناير 23 يناير 23

 المصرية
مقر اتحاد الصناعات  القاهرة 5 3 8 اتحاد الصناعات المصرية اجتماع لتقييم االحتياجات   1 يناير 26 يناير 26

 المصرية
 

 فبراير 26

 

 فبراير 27

 

2 

حول نحو  1رشة العمل و

منظمات أصحاب أعمال أكثر 

 ديمقراطية

اتحاد الصناعات المصرية 

 وموظفي الصناعة

 

36 

 

9 

 

27 

 

 القاهرة

 

مقر اتحاد الصناعات 

 المصرية

 

 مارس 2

 

 مارس 3

 

2 

حول نحو  2ورشة العمل 

منظمات أصحاب أعمال أكثر 

 ديمقراطية

اتحاد الصناعات المصرية 

 وموظفي الصناعة

 

36 

 

9 

 

27 

 

 القاهرة

 

مقر اتحاد الصناعات 

 المصرية

 

 مارس 19

 

 مارس 20

 

2 

 1مجموعة العمل 

( المستوى األول)

استراتيجيات التواصل 

 الفعال

اتحاد الصناعات المصرية 

 وموظفي الصناعة

 

37 

 

13 

 

24 

 

 القاهرة

 

مقر اتحاد الصناعات 

 المصرية

 

 مارس 26

 

 مارس 27

 

2 

 2مجموعة العمل 

( المستوى الثاني)

استراتيجيات التواصل 

 الفعال

اتحاد الصناعات المصرية 

 وموظفي الصناعة

 

37 

 

13 

 

24 

 

 القاهرة

 

مقر اتحاد الصناعات 

 المصرية

 

ي
ان
لث
 ا
ع
رب

ال
 

 ورشة عمل تسوية النزاعات 2 أبريل 3 أبريل 2
اتحاد الصناعات المصرية 

 وموظفي الصناعة
ناعات مقر اتحاد الص القاهرة 19 18 37

 المصرية

 ورشة عمل تسوية النزاعات 2 أبريل 10 أبريل 9
اتحاد الصناعات المصرية 

 وموظفي الصناعة
مقر اتحاد الصناعات  القاهرة 19 18 37

 المصرية

المسئولية االجتماعية  حول مؤتمر 1 أبريل 29 أبريل 29

 للشركات

جمعيات أصحاب األعمال 

 بمصر
 القاهرة 190 80 270

 

  2406 1148 1373 وعالمجم
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 إسم النشاط
 الموقع عدد األشخاص من تمثل/ الفئات المستهدفة

 غير ذلك/الفندق المدينة رجل امرأة المجموع إلى من

 إجمالي عدد األنشطة التي تستهدف العمال

 

2
0
1
2

 

 

ل
و
أل
 ا
ع
رب

ال
 

 

 يناير 28

 

 يناير 30

 

3 

االتحاد المصري للنقابات المستقلة دعم 

 ومالياً في عقد مؤتمره التأسيسي فنيا

 

أعضاء الجمعية العامة لالتحاد 

 المصري للنقابات المستقلة

 

250 

   

 القاهرة

 

 

 

 فبراير 3

 

 

 فبراير 6

 

 

3 

حول المبادئ  رفع الوعيورشة عمل 

والحقوق األساسية في العمل والحوار 

تمر التأسيسي ، مبادئ المؤياالجتماع

 .وتطوير خطة العمل مع النقابات للنقابات

 

 

أعضاء االتحاد المصري 

للنقابات المستقلية، بما في ذلك 

 رئيس اإلتحاد

 

 

32 

   

 

 القاهرة

 

 1 فبراير 20 فبراير 20
حول المبادئ  رفع الوعيورشة عمل 

 ياالجتماعوالحقوق األساسية والحوار 
مصري المدربون المنتمون لإلتحاد ال

 للنقابات المستقلة

28 
  

 القاهرة
 

 

 فبراير 28

 

 مارس 1

 

2 
حول المبادئ  رفع الوعيورشة عمل 

الحوار والحقوق األساسية في العمل و

 صعيد سبع محافظات في)جتماعي اال

 (مصر

 

أعضاء اإلتحاد المصري 

 7للنقابات المستقلة في 

 محافظات

 

28 

   

 القاهرة

 

 

ي
ان
لث
 ا
ع
رب

ال
 

 

 أبريل 8

 

 أبريل 10

 

3 

حول تعزيز المبادئ  تدريبية ورشة عمل

والحقوق األساسية في العمل والحوار 

 ياالجتماع

 

اإلتحاد  -لتدريب النقابيات 

 المصري للنقابات المستقلة

 

25 

   

 اإلسكندرية

 

فندق )

 (رامادا

 

 أبريل 17

 

 أبريل 18

 

2 

حول تعزيز المبادئ  تدريبية ورشة عمل

في العمل والحوار  والحقوق األساسية

 ياالجتماع

 

اإلتحاد  -لتدريب النقابيات 

 المصري للنقابات المستقلة

 

19 

   

 القاهرة

 

 (فندق السفير)

 2 أبريل 23 أبريل 22
اإلتحاد المصري  -ورشة عمل لقادة النقابات 

 للنقابات المستقلة
-اإلتحاد المصري للنقابات المستقلة 

 المجلس المنتخب

30 
  

 (فندق السفير) القاهرة

 

 أبريل 25

 

 أبريل 27

 

3 
مؤتمر  ورشة عمل لتقييم احتياجات

 العمال الديمقراطي المصري

 

أعضاء مؤتمر عمال  -النقابيات 

 مصر الديمقراطي

 

35 

   

 القاهرة

 

فندق )

 (بيراميسا

 2 يوما 9 مايو 8
ورشة عمل تدريبية حول تعزيز المبادئ 

وار والحقوق األساسية في العمل والح

 ياالجتماع

 27 االتحاد المصري للنقابات المستقلة
  

 المنصورة
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 إسم النشاط
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ث
ال
لث

 ا
ع
رب

ال
 

 2 يوليو 13 يوليو 12
 لرفع الوعيل مدتها يومان ورشة عم

لمبادئ والحقوق األساسية في العمل و با

  جتماعي االالحوار 

 دمياط 17 6 23 االتحاد المصري للنقابات المستقلة
 

 2 يوليو 15 يوليو 14
 لرفع الوعيورشة عمل مدتها يومان 

لمبادئ والحقوق األساسية في العمل و با

  االجتماعي الحوار 

 بور سعيد 23 6 29 لنقابات المستقلةاالتحاد المصري ل
 

 

 

 يوليو 16

 

 

 يوليو 17

 

 

2 

حول  لرفع الوعيورشة عمل مدتها يومان 

المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

 ياالجتماعوالحوار 

 

 

 االتحاد المصري للنقابات المستقلة

 

 

21 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

 اإلسكندرية

 

 2 سبتمبر 8 سبتمبر 7
لرفع مدتها يومان  ورشة العمل األولى

حول المبادئ والحقوق األساسية في  الوعي

 االجتماعيالعمل والحوار 

نقابة عمال النسيج والملبوسات 

 الجاهزة
 اإلسكندرية 15 7 22

 

 2 سبتمبر 16 سبتمبر 15
 لرفع الوعيمدتها يومان  ورشة العمل الثانية

حول المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

 عياالجتماوالحوار 

نقابة عمال النسيج والملبوسات 

 .الجاهزة
 اإلسكندرية 15 7 22

 

 2 سبتمبر 22 سبتمبر 21
 لرفع الوعيمدتها يومان  ورشة العمل الثالثة

حول المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

 االجتماعيوالحوار 

نقابة عمال النسيج والملبوسات 

 الجاهزة
 بور سعيد 15 7 22

 

 

ع
اب
لر

 ا
ع
رب

ال
 

 

 أكتوبر 19

 

 أكتوبر 21

 

3 
المبادئ  حول فع الوعيلرورشة عمل 

والحقوق األساسية في العمل و الحوار 

لنفس  العمل الرابعةورشة جتماعي اال

 .المجموعة المستهدفة

 

 نقابة عمال النسيج

 

22 

 

7 

 

15 

 

 اإلسكندرية

 

 

 نوفمبر 17

 

 نوفمبر 18

 

2 
المبادئ : حول رفع الوعيورشة عمل 

األساسية في العمل و الحوار والحقوق 

ورشة العمل األولى ضمن جتماعي اال

 الورشسلسلة من 

 

 نقابات السياحة

 

19 

 

4 

 

15 

 

 اإلسكندرية

 

 

 نوفمبر 18

 

 نوفمبر 19

 

2 
المبادئ : حول رفع الوعيورشة عمل 

والحقوق األساسية في العمل و الحوار 

ورشة العمل األولى ضمن  .جتماعياال

 ورشسلسلة من ثالث 

 

 نقابات النقل الجوي

 

21 

 

1 

 

20 

 

 اإلسكندرية

 

 

 نوفمبر 30

 

 ديسمبر 1

 

2 
المبادئ : حول رفع الوعيورشة عمل 

والحقوق األساسية في العمل و الحوار 

ورشة العمل األولى ضمن  .جتماعياال

 سلسلة من ثالث ورش

 

 النقابيات

 

20 

 

20 

 

0 

 

 القاهرة
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 السنة

 

 الربع
 عدد   التاريخ  

 األيام

 

 إسم النشاط
 / الفئات المستهدفة

 من تمثل

 الموقع عدد األشخاص

 غير ذلك/الفندق المدينة رجل امرأة المجموع إلى من

   

 ديسمبر 2

 

 ديسمبر 4

 

3 
المبادئ والحقوق األساسية في : حول رفع الوعيورشة عمل 

ورشة العمل الثانية ضمن سلسلة  .جتماعياالالعمل و الحوار 

 ثالث ورشمن 

 

 نقابات النقل الجوي

 

26 

 

6 

 

20 

 

 القاهرة
 

 

 ديسمبر 8

 

 ديسمبر 10

 

3 
المبادئ والحقوق األساسية في : حول رفع الوعيورشة عمل 

ورشة العمل الثانية ضمن سلسلة  .االجتماعيالعمل و الحوار 

 من ثالث ورش

 

 نقابات السياحة

 

11 

 

4 

 

7 

 

 القاهرة
 

 

 ديسمبر 12

 

 ديسمبر 13

 

2 
المبادئ والحقوق األساسية في : حول رفع الوعيورشة عمل 

ورشة العمل الثانية ضمن سلسلة  . االجتماعيالعمل و الحوار 

 من ثالث ورش

 

 النقابيات

 

16 

 

16 

 

0 

 

 القاهرة
 

 

 ديسمبر 18

 

 ديسمبر 20

 

3 
المبادئ والحقوق األساسية في : حول رفع الوعيورشة عمل 

ورشة العمل األخيرة ضمن سلسلة ماعي جتاالالعمل و الحوار 

 من ثالث ورش

 

 نقابات النقل الجوي

 

26 

 

6 

 

20 

 

 القاهرة
 

 

 ديسمبر 25

 

 ديسمبر 27

 

3 
المبادئ والحقوق األساسية في : حول رفع الوعيورشة عمل 

ورشة العمل األخيرة ضمن سلسلة . ياالجتماعالعمل والحوار 

 من ثالث ورش

 

 النقابيات

 

20 

 

20 

 

0 

 

 القاهرة
 

 

2
0
1
3

 

 

ل
و
أل
 ا
ع
رب

ال
 

 2 يناير 17 يناير 16
ورشة العمل األولى للتدرب على المبادئ والحقوق األساسية 

 ياالجتماعالحوار وفي العمل 
  اإلسكندرية 33 2 34 نقابات صيادي السمك

 2 يناير 18 يناير 17
ادئ والحقوق األساسية ورشة العمل األولى للتدرب على المب

 ياالجتماعالحوار في العمل و
 

  اإلسكندرية 2 30 33 نقابات المزارعين

 2 يناير 23 يناير 22
ادئ والحقوق األساسية ورشة العمل األولى للتدرب على المب

   ياالجتماعالحوار في العمل و
  األقصر 31 6 37 النقابيون

 

 فبراير 28

 

 مارس 2

 

3 
ق األساسية في ورشة العمل الثانية للتدرب على المبادئ والحقو

 ياالجتماعالحوار و العمل 

 

 نقابات صيادي السمك

 

30 

 

1 

 

29 

 

 اإلسكندرية
 

 

 مارس 1

 

 مارس 3

 

3 
ورشة العمل الثانية للتدرب على المبادئ والحقوق األساسية 

 ياالجتماعلحوار اوفي العمل 

 

 نقابات المزارعين

 

26 

 

3 

 

23 

 

 اإلسكندرية
 

 
ع 

رب
ال

ي
ان

لث
ا

 

 3 أبريل 22 أبريل 20
 للنقابات رفع الوعيحول ورشة عمل 

  األقصر 42 2 44 نقابات صعيد مصر

 2 أبريل 24 أبريل 23
 للنقابات رفع الوعي حول ورشة عمل

  أسوان 20 5 25 نقابات صعيد مصر
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 غير ذلك/الفندق المدينة رجل امرأة المجموع إلى من

   

 أبريل 29

 

 أبريل 31

 

3 
ورشة عمل بناء القدرات لنقابات 

 اإلسكندرية

 

 نقابات اإلسكندرية

 

36 

 

8 

 

28 

 

 اإلسكندرية

 

 

 أبريل 29

 

 أبريل 31

 

3 
ورشة عمل بناء القدرات لنقابات 

 اإلسكندرية

 

 نقابات اإلسكندرية

 

26 

 

4 

 

22 

 

 اإلسكندرية

 

 3 يونيو 1 يونيو 1
ورشة عمل بناء القدرات لنقابات 

 اإلسكندرية
 اإلسكندرية 23 7 30 نقابات اإلسكندرية

 

 3 يونيو 2 يونيو 2
ورشة عمل بناء القدرات لنقابات 

 اإلسكندرية
 اإلسكندرية 18 6 24 نقابات اإلسكندرية

 

 

ع
اب
لر

 ا
ع
رب

ال
 

 

 نوفمبر 23

 

 نوفمبر 25

 

3 

 ورشة عمل من المستوى األول 
للتدريب الخاص بوسائل اإلعالم 

 االتصاالتو

 

االتحاد المصري للنقابات المستقلة، 

 مؤتمر عمال مصر الديمقراطي

 

18 

 

2 

 

16 

 

 القاهرة

 

 

 ديسمبر 6

 

 ديسمبر 7

 

2 

 ورشة عمل من المستوى الثاني 
للتدريب الخاص بوسائل اإلعالم 

 االتصاالتو

 

لمصري للنقابات المستقلة، االتحاد ا

 مؤتمر عمال مصر الديمقراطي

 

19 

 

1 

 

18 

 

 القاهرة

 

 

 ديسمبر 20

 

 ديسمبر 20

 

1 

 االجتماعيينأدوار الشركاء "ندوة حول 

 "في التنمية خالل المرحلة اإلنتقالية
االتحاد المصري للنقابات 

المستقلة، مؤتمر عمال مصر 

 الديمقراطي ونقابات أخرى

 

43 

 

35 

 

8 

 

 القاهرة

 

 السفير

    1219 المجموع

 والثالثية الثنائيةللمكونات  مجموع عدد األنشطة المستهِدفة

 

2
0
1
2

 

 

ل
و
أل
 ا
ع
رب

ال
 

 

 

25  

 فبراير

 

 

25  

 فبراير

 

 

1 

 

حول دائرة مستديرة لمناقشة  اجتماع

 االنتسابقانون حرية تشكيل الجمعيات و

 ياالجتماعإليها وآليات الحوار 

 

رلمانيون، أصحاب ، البالنقابات

 العمل، الباحثون، والصحافيون

 

 

75 

   

 

 القاهرة

 

 

ي
ان
لث
 ا
ع
رب

ال
 

 

 

 مايو 12

 

 

 مايو 12

 

 

2 

 

 

 ياالجتماعندوة وطنية حول الحوار 

 

ممثل وزارة القوى العاملة والهجرة، 

غير  المنظماتالشركاء الوطنيون، 

الحكومية، وسائل اإلعالم والهيئات 

 األكاديمية

 

 

250 

   

 

 القاهرة

 



73  

 

 

 السنة

 

 الربع
عدد    التاريخ  

 األيام

 

 إسم النشاط
 الموقع عدد األشخاص من تمثل/ الفئات المستهدفة

 غير ذلك/الفندق المدينة رجل امرأة المجموع إلى من

 

 

ث
ال
لث

 ا
ع
رب

ال
 

 

 

 

 سبتمبر 12

 

 

 

 سبتمبر 12

 

 

 

3 

 

 

ورشة عمل مدتها ثالثة أيام حول 

 في منازعات العملالتحكيم /المصالحة

 

 

وزارة القوى العاملة والهجرة، 

منظمات أصحاب العمل 

 والعمال

 

 

 

32 

 

 

 

8 

 

 

 

24 

 

 

 

 القاهرة

 

 

2
0
1
3

 

 

ي
ان

لث
 ا
ع
رب

ال
 

 

 

 

 يونيو 8

 

 

 

 يونيو 10

 

 

 

3 

 

 

 االجتماعيينورشة عمل ثالثية للشركاء 

 في محافظة المنيا

 

 

وزارة القوى العاملة والهجرة 

 في المنيا وناالجتماعيوالشركاء 

 

 

 

34 

 

 

 

7 

 

 

 

27 

 

 

 

 المنيا

 

 

ع
اب
لر

 ا
ع
رب

ال
 

قام المشروع، بالتعاون مع مكتب أنشطة    

بدعم وزارة القوى العاملة  ،أصحاب العمل

والهجرة في تنظيم عدد من جلسات الحوار 

لمناقشة قانون حرية تشكيل جتماعي اال

 .إليها االنتسابالجمعيات و

 

هجرة، وزارة القوى العاملة وال

 ممثلو أصحاب العمل والعمالو

    

 

 القاهرة

 

 

 ديسمبر 13

 

 ديسمبر 13

 

1 
 االجتماعييندور الشركاء "ندوة حول 

 "في التنمية خالل المرحلة اإلنتقالية

 

وزارة القوى العاملة والهجرة، 

 ممثلو أصحاب العمل والعمالو

 

56 

 

43 

 

13 

 

 القاهرة
 

وزارة القوى العاملة 

 والهجرة

 

2
0
1
4

 

 

ل
و
أل
 ا
ع
رب

ال
 

 

 

 

 

 

 

 مارس 15

 

 

 

 

 

 

 مارس 17

 

 

 

 

 

 

3 

ثنائية اجتماعي تشكيل أول لجنة حوار 

لقطاع النسيج والملبوسات الجاهزة في 

منطقة اإلستثمار في بور سعيد، وقد تم 

تنفيذ هذا النشاط بالتعاون الوثيق مع 

العمال  وتنافسية حقوق تعزيزمشروع 

في الصناعات التصديرية بمصر 

 العمالدعم أخصائيي مكتب أنشطة وب

 أصحاب العمل؛  مكتب أنشطةو

 

 

 

 

 

جمعية ووزارة القوى العاملة والهجرة، 

 .مستثمري بور سعيد والنقابات المستقلة

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 بور سعيد

 

    432 المجموع
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 السنة

 

 الربع
عدد    التاريخ  

 األيام

 

 إسم النشاط
 الموقع عدد األشخاص من تمثل/ تهدفةالفئات المس

 غير ذلك/الفندق المدينة رجل امرأة المجموع إلى من

 إجمالي عدد األنشطة التي تستهدف المنظمات غير الحكومية

 

2
0
1
2

 

 

ل
و
أل
 ا
ع
رب

ال
 

 

 

 مارس 14

 

 

 مارس 14

 

 

1 

 

بالمبادئ  رفع الوعيورشة عمل حول 

والحقوق األساسية في العمل ودور ممثلي 

  منظمات المجتمع المدني 

 ممثلو المنظمات غير الحكومية العاملة

في مجال حقوق العمال وحقول النساء 

رئيس المستشارين . وحقوق اإلنسان

 كبير المساعدين بالبرنامجو الفنيين

 

 

29 

   

 

 القاهرة

 

 

2
0
1
3

 

 

ي
ان

لث
 ا
ع
رب

ال
 

 

 أبريل 14

 

 أبريل 14

 

3 
للمنظمات غير  رفع الوعيورشة عمل 

 وميةالحك

 

 منظمات صعيد مصر غير الحكومية

 

27 

 

6 

 

21 

 

 األقصر
 

 

 أبريل 14

 

 أبريل 14

 

3 

 

للمنظمات غير  رفع الوعيورشة عمل 

 الحكومية

 

 منظمات صعيد مصر غير الحكومية

 

27 

 

7 

 

20 

 

 األقصر
 

    83 المجموع

 إجمالي عدد األنشطة التي تستهدف الخبراء

 

2
0
1
2

 

 

ل
و
أل
 ا
ع
رب

ال
 

 

 يرفبرا 24

 

 فبراير  25

 

2 

 

ورشة العمل األولى حول قانون 

 االنتسابحرية تشكيل الجمعيات و

 إليها

 

العمال، مكتب أنشطة و ،خبراء قانونيون

رئيس واتحاد نقابات العمال الدولي، و

ومديرية أمن بور  ،الفنيينالمستشارين 

 سعيد

 

25 

   

 الفيوم

 

 

 مارس 8

 

 مارس 8

 

قانون حرية ورشة العمل الثالثة حول  1

 إليها االنتسابتشكيل الجمعيات و

واتحاد نقابات العمال ، خبراء قانونيون

 ،الفنيينرئيس المستشارين و، الدولي

 وكبير المساعدين بالبرنامج

 

25 

   

 القاهرة
 

 

ي
ان
لث
 ا
ع
رب

ال
 

 

 أبريل 3

 

 أبريل 3

 

ندوة حول قانون حرية تشكيل  1

 إليها االنتسابالجمعيات و

ومنظمات  ،قانونيونء خبراباحثون، و

 غير حكومية، وصحفيون

 

27 

   

 القاهرة
 

 

 

 مايو 10

 

 

 مايو 10

 

 

1 

 

الندوة األولى حول تطوير إطار قانوني 

 للحقوق األساسية

 

 

 أساتذة جامعات

 

 

39 

   

 

 القاهرة
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 السنة

 

 الربع
عدد    التاريخ  

 األيام

 

 إسم النشاط
 الموقع خاصعدد األش من تمثل/ الفئات المستهدفة

 غير ذلك/الفندق المدينة رجل امرأة المجموع إلى من

   

 مايو 20

 

 مايو 20

 

1 
الندوة الثانية حول تطوير إطار قانوني 

 للحقوق األساسية

 

 أساتذة جامعات
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 القاهرة
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 مارس 30

 

 

 

 مارس 31

 

 

 

2 

 

 

ورشة عمل للخبراء في العالقات 

 ةالعام

 

 

 

 خبراء

 

 

 

40 

 

 

 

7 

 

 

 

33 

 

 

 

 القاهرة

 

    196 المجموع

 إجمالي عدد األنشطة التي تستهدف وسائل اإلعالم

 

2
0
1
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ل
و
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 ا
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رب
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 مارس 2

 

 مارس 3

 

2 

 

ورشة عمل حول دور وسائل اإلعالم 

 ياالجتماعفي تشجيع الحوار 

مدير وأطقم اإلعالم والصحفيون، 

 ،مصر -مركز معلومات األمم المتحدة 

رئيس و،  واتحاد نقابات العمال الدولي

ومديرية أمن بور  ،الفنيينالمستشارين 

 سعيد

 

10 

   

 عين السخنة
 

 

 مارس 6

 

 مارس 6

 

1 

 

ورشة العمل الثانية حول قانون حرية 

 إليها االنتسابتشكيل الجمعيات و

رئيس  ، وأطقم اإلعالم والصحفيون

ن وكبير المساعدي ،الفنيينالمستشارين 

 بالبرنامج

 

23 

   

 القاهرة
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 أبريل 5

 

 

 أبريل 5

 

 

1 

 

ورشة العمل الثانية حول دور وسائل 

اإلعالم في تشجيع الحوار 

 ياالجتماع

 

 

 أطقم اإلعالم والصحفيون

 

 

10 

   

 

 القاهرة
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 يونيو 15

 

 

 يونيو 16

 

 

2 

 

 

مبادئ ندوة استشارات إعالمية حول ال

 والحقوق األساسية في العمل

 

 

 أطقم اإلعالم والصحفيون

 

 

22 

   

 

 البحر األحمر

 

    112 المجموع
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 السنة

 

 الربع
عدد    التاريخ  

 األيام

 

 إسم النشاط
 الموقع عدد األشخاص من تمثل/ الفئات المستهدفة

 غير ذلك/الفندق المدينة رجل امرأة المجموع إلى من

 اسيةدر جوالت

 

2
0
1
2

 

 

ي
ان

لث
 ا
ع
رب

ال
 

 

 

 مايو 13

 

 

 مايو 19

 

 

6 

 

دور النقابات التونسية في تعزيز المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل و الحوار 

 خالل المرحلة اإلنتقاليةجتماعي اال

 

 

 االتحاد المصري للنقابات المستقلة

 

 

19 

    

 

 

 يونيو 23

 

 

 يونيو 30

 

 

7 

تعزيز المبادئ  دور النقابات المغربية في

والحقوق األساسية في العمل و الحوار 

 خالل المرحلة اإلنتقاليةجتماعي اال

 

 

اإلتحاد المصري للنقابات المستقلة 

 ووزارة القوى العاملة والهجرة

 

 

25 

   

 

 القاهرة
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 سبتمبر 23

 

 

 

 سبتمبر 24

 

 

 

2 

 

 

استخالص المعلومات حول 

 ن آنفاً الزيارتين المذكورتي

 

اإلتحاد المصري للنقابات المستقلة، 

واتحاد نقابات ، العمالمكتب أنشطة و

االتحاد العام للنقابات  العمال الدولي،

واالتحاد الديمقراطي لنقابات العمال في 

 تونس والمغرب
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 شرم الشيخ
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 أبريل 13

 

 

 

 أبريل 17

 

 

 

5 

 

 

 المؤهلةل منظمات أصحاب العم

 

 

 

أعضاء مجلس اتحاد الصناعات 

 المصرية

 

 

 

5 

 

 

 

0 

 

 

 

5 

 

 

 

 برلين/باريس

 

    86 المجموع
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 ياالجتماياإلطار المرجعي لتقييم أثر الحوار : طالملحق 
   

 

 

 اإلطار المرجعي
 

 في مصر جتمايي االتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار 

 ثه عنصر بناء القدرات بالبرنامجتقييم لألثر الذي أحد
 

 المشروع  خلفية
 

جتمايي االتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحوار "قامت منظمة العمل الدولية بتنفيذ المشروع تحت عنوان 

ار القائم إصالح البيئة القانونية وثقافة التشاور والحو إلى تعزيزيهدف المشروع . 2014وحتى  2008،  من عام "في مصر

فيما يتعلق بحرية ، وخاصة 1998على المبادئ والحقوق األساسية في العمل الواردة في إعالن منظمة العمل الدولية لعام 

  .تشكيل الجمعيات واالنتساب إليها والحق في التفاوض الجماعي

 

 أهداف المشروع ونتائجه
 

حوار يشاركون على نحو متزايد في العمال وأصحاب العمل هم أكثر إلماماً بحقوقهم وواجباتهم و .1

 ومفاوضات بناءة؛

قادرة  على تمثيل أفضل ومنظمات مستقلة وذات كفاءة وتمثيل لكل من أصحاب العمل والعمال،  .2

 ؛لمصالح أعضائها والدفاع عنها

النزاعات العمالية وإيجاد  الحيلولة دونتمتلك وزارة القوى العاملة والهجرة قدرة أفضل على  .2

 تسويات لها

إصالح تشريعات العمل لجعلها متوافقة مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومبادئ اإلعالن  .3

 .التي تمت المصادقة عليها

 

 مسئولو: القدرات ألصحاب المصلحة المكّونين من ثالثة أطرافالبدء به بتنفيذ عدة مبادرات تتعلق ببناء  قام المشروع منذ

تبحث منظمة العمل الدولية عن مستشار للقيام بتقييم أثر هذا  . العمل، والعمالأصحاب ووزارة القوى العاملة والهجرة، 

 .المكون من المشروع

 

 :نطاق العمل
 

 التحققسيقوم بذلك باستخدام وسائل . األسئلة المدرجة في الجدول أدناه كافةسيقوم المستشار بإعداد تقرير بالتقييم يجيب على  

أنشطة المشروع التي تم تنفيذها من عام  االعتبارسيأخذ التقييم في . ؤال من أسئلة التقييمومصادر المعلومات المقترحة لكل س

قد يكون جمع البيانات عن طريق الوسائل )وعدد من المحافظات إن إمكن  بشكل رئيسي ةولغاية اآلن في القاهر 2012

ينبغي لجميع البيانات و ،(أنثى/ذكر)لنوع الجنس  يجب أن يكون جمع المعلومات والتحليل مستجيباً (. اإللكترونية أحد البدائل

 .بحسب نوع الجنس مصنفةالتي تم جمعها أن تكون 
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 المصادر/وسائل التحقق األسئلة

 :جودة العمل
 :بناء القدرات اذلي مت توفريه عن برانمجاملس تفيدين  رضاء
o ة الثالث الشركاء/المصلحة كبار المسئولين في الجهات صاحبة  ما هو تقييم

التي تم  الفنيةوالمساعدة  رفع الوعي/أنشطة التدريب لجودة األساسيين
 تقديمها؟ 

o رفع الوعي/أنشطة التدريب لجودة وفائدة المستفيدين النهائيين  ما هو تقييم 
 التي تم تقديمها؟  الفنيةوالمساعدة 

 قدرات المدربين؛ 
 التدريبات؛ مالئمة 
 ة؛التوقيت، طول الفترة، الترتيبات اللوجستي 
 

 :اليت مت توفريها الفنيةواملساعدة  رفع الوعي/معايري اجلودة اخلاصة بأ نشقة التدريب

o  اإلطار المرجعي، ) تنفيذهالألنشطة التي تم  الفنيةهل كانت المواصفات

الخطوط العريضة للتدريب، محتويات ومواد التدريب، والمالحظات الخاصة 

حها بطريقة منهجية، وهل كانت قد تم توضي التي أنتجها المشروع( بالمفاهيم

 مالئمة ألهداف المشروع؟ 

o  الخدمات تقديمإدارة: 
 ما مدى نجاح القيام بذلك، وهل تمت : تحديد احتياجات التدريب، آلية التدريب

 مراجعتها؟

 أي نوع من التخطيط تم اعتماده مع المستفيدين؟ هل : التخطيط للعمل ورصده

تقارير عن التدريب ومالحظات )ومعمول به  منهجيكان هناك نظام رصد 

 ، وكيف أثر ذلك على التخطيط للعمل؟(وآراء

  باعتبارها خدمة مالئمةنوع الخدمة المنتقاة  تقييمإلى أي مدى يمكن 

 مقابل القيام بتدريب المدربين داخليا؛ -اختيار تنافسي لمزودي الخدمة )

قبل فريق مقابل المالحظات المباشرة من  -متعاونين خارجيين  استخدام 

 ؟   (المشروع
o  إلى أي مدى كانت العالقة فعالة بين فريق المشروع ووحدة : الفنيالدعم

 األخصائي المعيّن للمشروع؟/الفنيالدعم 

 .فنية/رئيسيين على مستويات عاليةمقابالت مع نظراء 

 

. المستفيدين من التدريبمع  تركيزمجموعات /استبيانات

التركيز على امكانية  .من هؤالء% 10عادة يتعين تغطية 

 .من األنشطة األساسية عينة

 

وغيره من وثائق مراجعة مكتبية لإلطار المرجعي 

 .الرئيسية فيما يتعلق باألنشطة" اإلجراءات"

 

 .مختلف األنشطةمراجعة مكتبية للمطبوعات المستخدمة 

 

فريق مقابالت مع  . مراجعة مكتبية لإلجراءات اإلدارية

  .اإلدارةو  البرنامج

 

مقابالت مع اإلدارة، فريق المشروع، الجهات 

األخصائيين، وأخصائيين آخرين في فريق العمل /الداعمة

 .المعني بالعمل الالئق

 :األثرتقييم 
 ما يه التغيريات اليت ميكن أ ن تعزى للتدرياات، اجلوالت ادلراس ية اليت مت توفريها؟

o القيام بها بشكل  في ما هي القضايا التي يقدر المستفيدون، أو يرغبون
 مختلف؟ بأية طريقة تغيرت العقليات أو السلوكيات؟

o الحكوميةمن منظور اإلدارة  على وجود المتابعة هل هناك أدلة مادية ،
 ؟(القوانين واألنظمة والتعليمات -القرارات الحكومية أو الوزارية الرسمية )

o تم  هل هناك دليل مادي على التغيير من حيث أنشطة المتابعة التي
 إجراؤها؟

 

ىل ماذا يُعزى ذكل؟  :عندما ال ميكن مالحظة تغيري هام، فاإ

 o اختيار  :تقع تحت سيطرة المشروع إلى أي مدى كان ذلك يعود لعوامل 

 المستخدمة؛ قدرة المدربين أنفسهم؛ الفنيةالمواد  مالئمة/المستفيدين؛ جودة     

o  المسئولينكبار ي تغييرات ف/في السياسة تغييرات: أو لعوامل خارجية 
الذين تم التنقل المستمر والذي ال يمكن التنبؤ به للموظفين اإلداريين؛ 

 ... التماسات مفرطة من شركاء تنمويين آخرينتدريبهم؛ 

مع  منظمةمقابالت شبه /مجموعة التركيز/االستبيان

 وأدلة موثقة من التدريب،  المستفيدين

 

نقاشات شبه  . سيةتقارير التدريب الخاصة باألنشطة الرئي 

 .منظمة مع فريق المشروع والشركاء
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االستنتاجات الواردة بهذا التقييم موجهة بشكل أساسي إلى إدارة منظمة العمل الدولية المشرفة على تطبيق المشروع، وإلى 

 .  الجهة المانحة

 

 :عناية خاصة لما يلييتعين على المستشار أن يولي 

 ،(أنثى/ذكر) بحسب نوع الجنس مصنفة ينبغي لجميع البيانات أن تكون .1

 طوال عملية التقييم، االعتبارالمختلفة للنساء والرجال وأخذها في  االحتياجاتيتعين تحديد الحاجيات .2

 .في التقييم الجنس نوع مراعاة يتعين ضمان كفاءة وفعالية .3

 

 والمنُجزات الُمتوقعةخطوات التقييم 
 

تشمل هذه . تحقيقهاالتي يتعين  التالية الُمنجزاتعن  مسئواليم وسيكون المستشار مراعاة الخطوات التالية في التقي يتعين

 . والتي سيتم دفع التعويض للمستشار بموجبهاعدد أيام العمل بدوام كامل  الُمنجزات الُمتوقعة

ة بتوفيرها، بما مراجعة مكتبية لكافة الوثائق ذات الصلة التي قامت منظمة العمل الدولي(: يوم عمل 1)مراجعة مكتبة  .1

، التقارير الدورية، خطة التنفيذ، خطة تقييم األداء، محاضر االجتماعاتوثيقة المشروع، اتفاقية التمويل، )في ذلك 

 .(بالُمنجزات الُمتوقعةالوثائق المتعلقة تقارير أنشطة التدريب، 

 مشروع ومع إدارة المكتب القطريسيجتمع المستشار مع موظفي ال : (عمل يوم 1)مع منظمة العمل الدولية  اجتماع .2

 .لإلحاطة لمنظمة العمل الدولية

هذا سيشمل . ستصف المذكرة منهجية التقييم استناداً إلى كل واحد من األسئلة أعاله  (:عمل يوم 1) البدءإعداد مذكرة  .3

يتعين أيضا . جراؤهاسيتم إ التي منظمةالمقابالت شبه الجلسات مجموعات التركيز، وو، المستفيدينوصفاً الستبيانات 

: اآلتيلكل من  التي ستُستخدم المنهجية المحددةوالتي سيتم طرحها،  وقائمة باألسئلةاالستبيانات  مسودة صياغة

 .تقديم جدول زمني يتيعن أيضاو(. نماذج االستبيان، وأنماط المشاركين في مجموعات التركيز)

االستبيانات األصلية بمنظمة العمل الدولية  ين أيضا تزويديتع  (:أيام عمل 10)جمع البيانات وإجراء المقابالت  .4

لن . وكذلك قوائم المشاركين الموقعة والخاصة بجلسات مجموعات التركيز ،التي تمت تعبئتها بواسطة المستجيبين

 (.بل ستظهر فقط األحرف األولى لألسماء في األوراق)والقوائم  االستبياناتيتم اإلفصاح عن األسماء في هذه 

ستخالص المعلومات مع الجلسة  أن ينظمالمستشار  يتعين على (:يوم عمل واحد)جلسة استخالص المعلومات  .5

 .وبرنامج وإدارة منظمة العمل الدولية ،موظفي المشروع

تقرير لمنظمة العمل الدولية لجمع المالحظات واآلراء السيقدم المستشار مسودة  :المسودة األولى للتقريرتقديم  .6

 .الوقائعيوالتصحيح 

سيقدم المستشار التقرير النهائي إلى موظفي المشروع ووحدة برنامج منظمة   (:يوم عمل واحد)تقديم التقرير النهائي  .7

 .العمل الدولية

 
 :وسيشمل اآلتي ،(باستثناء المالحق)صفحة  20 يتعين اال يزيد التقرير عن

 ملخص تنفيذي 

 ؛م تطبيقهماالتي تالتقييم  وإجراءات لمحة عامة عن منهجية 

  (:تُعرض كما يلي) الرئيسيةاالستنتاجات 

 

 نوعية المساعدة المقدمة .1
 المقدَّمة، رفع الوعي/ التدريب عن أنشطةالمستفيدين  رضاء 

 المقدَّمة رفع الوعي/معايير الجودة الخاصة بأنشطة التدريب. 

 

 :األثرتقييم  .2

  المشروع الدعم الذي قدمهعزى إلى تُ التغييرات التي، 

  عدم التغيير، أسباب 

  ،مستقبالً  رفع الوعي/الدروس المستفادة، والتوصيات المتعلقة بأنشطة التدريبواالستنتاجات. 

 

 .يوم عمل 18: العدد اإلجمالي أليام العمل التي يتعين التعويض عنها

  . 2014تموز /يوليو 9حزيران إلى /يونيو 15سيجرى التقييم من 
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 األمور القانونية واألخالقية
 

أنها ليس لديه / بالموافقة على القيام بهذا العمل، يؤكد المستشار أنه . ون التقييم متماشياً مع قواعد ومعايير األمم المتحدةسيك

بإدارة المشروع وأنه  صالت له كما يؤكد عدم وجود أية، مصلحة في تنفيذ المشروع وأنه لم يشارك في تنفيذه في السابق ةأي

 .من شأنه اإلضرار باستقاللية التقييمال يوجد أي تضارب للمصالح 

 

 المطلوبة المؤهالت
 

 :على المؤهالت التالية حاصال المقيّم يكونيجب أن 
 إدارة األعمال أو مؤهالت ذات صلة، أو التنمية، درجة ماجستير في 

  يره منوغ طار قانونيواإلسنوات من الخبرة المهنية في تقييم مبادرات التنمية الدولية؛  10ما ال يقل عن 

 لرصد والتقييم؛ وتحليل المعلومات وكتابة التقارير،ا؛ ومناهج المناهج االستراتيجية

 التنمية في مصر، فهم لسياق 

  وإجراء المقابالت، لاالتصامهارات ممتازة في مجال 

 ،مهارات ممتازة في مجال كتابة التقارير 

  مهل زمنية صارمة خاللعلى تحقيق نتائج نوعية  ُمثبتةقدرة 

 فة ممتازة باللغة اإلنجليزية ومهارات صياغة ممتازةمعر . 


