
 

  

  

حمشٌش عٍش انعًم نهششكبث  

UN GLOBAL COMPACT  

انًشكض انذٔنٙ نهجُبء اإلَغبَٙ                                            : اعى انششكخ

  7/2/2013:انزبسٚخ

 انضاْشح انغذٚذح –ديشك : انقُٕاٌ

 13109/                              سلى انقضٕٚخ 7/2/2011: ربسٚخ انقضٕٚخ

                                            10:    انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انغٕسٚخ                         فذد انًٕؽفٍٛ: انجهذ

  

: نًحت عٍ طبٍعت عًهُب

اَغهك انًشكض انذٔنٙ نهجُبء اإلَغبَٙ  -

فٙ يغبل انزذسٚت ٔرمذٚى االعزشبساد 

ٔإداسح انقًهٛبد انزذسٚجٛخ ٔإفذادْب 

 1996/ يُز فبو

َؾٍ يشكض رذسٚت ٔدساعبد ٔاعزشبساد - 

 79620/يشخض أطٕاًل ثشلى 

انًشكض انٕؽٛذ انًقزًذ يٍ عبيقخ رششٍٚ -

ثًٕعت ارفبلٛخ رقبٌٔ 

  2007/9/2يٍ ربسٚخ / 1779 سلى 

انًكزت انقهًٙ انًقزًذ نهضيبنخ انقشثٛخ -

 111276/ نجشايظ انزقهى انًغزًش  سلى  

 22/4/2007ربسٚخ 



 

  

يظذس شٓبداد يٕصمخ . يقزًذ يٍ ْٛئخ انجٕسد األيشٚكٙ نإلداسح ٔانقهٕو انُفغٛخ -

. أطٕاًل

أٔل يشكض رذسٚجٙ فضٕ ثًٛضبق األيى انًزؾذح  - 

: يذسة يزخظض فٙ انًغبالد انزبنٛخ / 70ٚضى انًشكض أكضش يٍ - 

 

  اإلداسٚخ                          (1

   انمبََٕٛخ                            (2

   انًبنٛخ        (3

   انهغٕٚخ            (4

   انُٓذعٛخ انزشثٕٚخ                 (5

   اإلفاليٛخ                          (6

 انظؾٛخ  (7

كًب أَُب َقزجش يٍ ألذو انًشاكض انزذسٚجٛخ فٙ عٕسٚب انزٙ دسثذ انمغبؿ انؾكٕيٙ ٔلذ 

دٔسح رذسٚجٛخ نهمغبؿ انؾكٕيٙ ثًخزهف االخزظبطبد ٔدسثُب يب  (500)َفزَب لشاثخ 

يزذسة فٙ انمغبفٍٛ انؾكٕيٙ ٔانخبص ثبإلضبفخ إنٗ يزذسثٍٛ  (32000)ٚضٚذ فٍ 

.  فٙ دٔل فشثٛخ أخشٖ

 100ثبنشغى يٍ انؾشٔف انشاُْخ ٔفٙ ؽم األصيخ انًؾٛغخ ثغٕسٚب اعزغقُب رُفٛز )

 ( يزذسة انقبو انًبضٙ ٔؽذ2000ِدٔسح خشعذ لشاثخ 

 

أهى انجهبث انخً دسبهب فشٌك انخذسٌب فً انًشكض 

  (إداسح انزذسٚت  )عبيقخ انذٔل انقشثٛخ 



 

  

    انًُؾًخ انقبنًٛخ نشفبٚخ انغفٕنخUNICEF 

  طُذٔق األيى انًزؾذح اإلًَبئٙ نهًشأحUNIFEM 

  يششٔؿGTZَٙاألنًب  

  يُؾًخ انٓالل األؽًش انذٔنٛخ

  (لغش)انًغهظ األفهٗ نهزقهٛى 

  (لغش)ٔصاسح انشؤٌٔ االعزًبفٛخ 

  َٙيغمظ  –انجالط انغهغبَٙ انقًب 

  ٌٔصاسح انزقهٛى انقبنٙ فٙ انغٕدا 

  ٌٔصاسح انخبسعٛخ فٙ انغٕدا 

  (األسدٌ)انًشكض األٔسثٙ نهًقهٕيبرٛخ 

  (األسدٌ )ٔصاسح انخبسعٛخ 

  (األسدٌ)يكبرت انزشغٛم 

 ٌ(األسدٌ)يكزت انزخغٛظ أيبَخ فًب 

  (األسدٌ)يقٓذ كبيجشدط نإلداسح  

  يقٓذ رخغٛظ انذٔنخ 

 ٙ(عٕسٚب)-عبيقخ رششٍٚ-ٔصاسح انزقهٛى انقبن 

  (عٕسٚب)ٔصاسح انزشثٛخ 

 (عٕسٚب)-انًؤعغخ انقبيخ نهًٛبِ-ٔصاسح اإلَشبء ٔانزقًٛش 

  (عٕسٚب )ٔصاسح انذاخهٛخ 



 

  

  (عٕسٚب)ٔصاسح انغٛبؽخ 

  (عٕسٚب)ٔصاسح انشؤٌٔ االعزًبفٛخ 

 

: أيب عٍ يشبسٌع انًشكض انخطىٌشٌت انًُفزة 

 ( ٔصاسح انزشثٛخ– عبيقخ رششٍٚ –يؾبفؾخ إدنت )رذسٚت يذسة رشثٕ٘  (1

 يششٔؿ دثهٕو انًٕؽف انغذٚذ (2

 يششٔؿ انزغٕٚش اإلداس٘ (3

 يششٔؿ ثغبلبد األداء انًزٕاصٌ (4

 يششٔؿ رجغٛظ اإلعشاءاد انؾكٕيٛخ ٔانزؾٕل إنٗ انؾكٕيخ االنكزشَٔٛخ (5

 يششٔؿ انزًكٍٛ اإلداس٘ نهمغبؿ انجهذ٘ (6

 يششٔؿ يُؾٕيخ إداسح األصيبد (7

 (ثبنزقبٌٔ يـ يُؾًخ انَٕٛٛغف ) يششٔؿ رذسٚت يذسة يُٓظ طؾٙ (8

 (ثبنزقبٌٔ يـ يؾبفؾخ ٔٔصاسح انزشثٛخ ) يششٔؿ اإلرافخ انًذسعٛخ  (9

 يششٔؿ َؾشاء انزخغٛظ   (10

 (انًشكض اإللهًٛٙ نهغفٕنخ انًجكشح ) يششٔؿ دساعخ االؽزٛبعبد انزذسٚجٛخ  (11

 (ٔصاسح انشؤٌٔ االعزًبفٛخ ٔانقًم) يششٔؿ دساعخ االؽزٛبعبد انزذسٚجٛخ  (12

 (ٔصاسح انضمبفخ) يششٔؿ َبد٘ انمشاءح انغشٚقخ  (13



 

  

 

 1/7/2012             افخخبح َبدي انمشاءة انغشٌعت ححج شعبس انشٌبدة لشاءة 

 

بٍبٌ انذعى 

إٌ انًشكض انذٔنٙ نهجُبء اإلَغبَٙ ٚذفى انًجبدا انقششح نالرفبق انقبنًٙ فٙ يغبالد 

. ؽمٕق اإلَغبٌ ٔانقًم ٔانجٛئخ  ٔيكبفؾخ انفغبد 

فُؾٍ ٔيٍ خالل ثؾضُب ٔعقُٛب انذافى ٔإعزشارٛغٛخ انًشكض انزٙ رقُٗ ثجُبء اإلَغبٌ 

كًٕسد ْبو  (انقُظش انجشش٘ )َٔشش صمبفخ االعزذايخ كبٌ ْذفُب 

إٌ فًهُب كفشٚك يزكبيم  ٚخهك ثٛئخ رزٕفش فٛٓب انشاؽخ  انُفغٛخ ٔانزٕاطم انفقبل يًب  

ٚؤد٘ إنٗ رؾغٍٛ  ؽشٔف انقًم يٍ ؽٛش انزٕطٛف ٔاألرًزخ ٔانًزبثقخ ْٔذفُب يٍ 

رنك يغبًْزُب فٙ انٕطٕل نًغزًـ أكضش رغٕسا ٔرًُٛخ ٔإؽغبعب ثبنًغؤٔنٛخ 

: ٔٚزغهٗ رنك ٔاضؾب 

   ثبنذٔساد انزذسٚجٛخ

   انًشبسٚـ انزغٕٚشٚخ

  فًهٛخ انشطذ ٔانزمٛٛى



 

  

.  انزٙ ُٚفزْب انًشكض يًب عقم صمخ انقًالء رضداد ٕٚيًب ثقذ ٕٚو ثًب  ٚمذيّ انًشكض 

ٔأيب فٍ رٕاطهُب يـ انغًقٛبد األْهٛخ فئٌ فشٚك انقًم فٙ انًشكض ُٚفز دٔساد رأْٛهٛخ 

ٔرذسٚجٛخ نزهك انششائؼ فٙ انًغزًـ نزمذٚى ٚذ انقٌٕ ٔانًغبفذح نٓى فٙ انجؾش فٍ 

عبلبرٓى ٔأفكبسْى نٛكَٕٕا فبفهٍٛ فٙ انًغزًـ 

 

انًذٚش انزُفٛز٘ 

 

 

 

 

حمىق اإلَغبٌ 

: انًبذأ األول

ٌخعٍٍ عهى انًؤعغبث انخجبسٌت دعى واحخشاو وحًبٌت حمىق اإلَغبٌ انًعهُت دونًٍب 

 :انًبذأ انثبًَ

 انخأكذ يٍ أَهب نٍغج ضبنعت فً اَخهبكبث حمىق اإلَغبٌ

إٌ انًشكض انذٔنٙ نهجُبء اإلَغبَٙ يؤيٍ ٔيهزضو ثبنًغبٔاح ثٍٛ انغًٛـ ُٔٚجز أ٘ رًٛٛض 

فهٗ أعبط انذٍٚ  أٔانغبئفخ أٔ انقشق اإلَغبَٙ 

ٔٚجذٔ رنك االنزضاو ٔاضؾًب داخهًٛب ٔخبسعًٛب  

أيب داخهًٛب فٛزغهٗ ثٍٛ انًٕؽفٍٛ ٔفاللبرٓى فًٛب ثُٛٓى انزٙ ٚغٕدْب عٕ يٍ األنفخ 

ٔانزٕاطم انفقبل ٔانزُٕؿ انذُٚٙ ٔانغبئفٙ ٔرنك ثبنزقبلذ يـ يذسثٍٛ يٍ كبفخ انفئبد  

ٔأيب خبسعٛب ٚجذٔ االنزضاو ثبنًغبٔاح يـ انقًالء ٔاضؾًب يٍ خالل رمذٚى انزذسٚت نكبفخ 

. األدٚبٌ ٔانغٕائف 



 

  

ٔثًب أٌ انًشكض يشخض ٔيغغم ٚهزضو ثأطٕل انقًم انزذسٚجٙ  - 

َٔؾٍ ؽشٚظٌٕ فهٗ إلبيخ دٔساد رٕفٛخ رقُٙ ثُشش انٕفٙ ٔانزقشٚف ثؾمٕق 

. اإلَغبٌ ٔؽضٕس كبفخ انفقبنٛبد ٔانُشبعبد انًؾهٛخ انزٙ رغغٙ ْزا انُٕؿ يٍ انضمبفخ 

انٍذ انعبيهت  

انًبذأ انثبنث 

ٌخعٍٍ عهى انًؤعغبث انخجبسٌت احخشاو حشٌت  حكىٌٍ انجًعٍبث واالعخشاف انفعهً 

ببنحك فً انًغبهًت انجًبعٍت 

 

 

 انًبذأ انشابع

انمضبء عهى جًٍع أشكبل انغخشة  وانعًم اإلجببسي  

: انًبذأ انخبيظ 

اإلنغبء  انفعهً نعًم األطفبل  

: انًبذأ انغبدط

انمضبء عهى انخًٍٍض فً االعخخذاو وانًهُت  

: َٔؤكذ انزضايُب يشح صبَٛخ ثأَُب يٍ خالل اَزغبثُب إنٗ

. عًقٛخ انزغٕٚش نهخٛش فًهُب فهٗ إلبيخ ٔسشخ  رذسٚجٛخ فٙ رذسٚت انقًم انغٕفٙ - 1

انًشبسكخ فٙ نغُخ انًشبسٚـ انزذسٚجٛخ  نهًٕاسد انجششٚخ  : عًقٛخ انًٕاسد انجششٚخ- 2

انًشبسكخ فٙ انغبٔنخ انًغزذٚشح  

نهزًٛض فٙ )ْٔٙ عًقٛخ أْهٛخ غٛش ؽكٕيٛخ رى رذسٚت يششفبد :عًقٛخ ؽفؼ انُقًخ - 3

 (سفبٚخ انٛزٛى 



 

  

عًقٛخ األيم رذسٚت انًششفٍٛ فهٗ كٛفٛخ انزقبيم يـ  يشضٗ انزٕؽذ  ٔدٔسح فٙ - 4

يٓبساد انزٕاطم  

 (دٔسح فٙ انُٓذعخ انُفغٛخ )نذفى أعفبل انغشعبٌ :عًقٛخ فشػ - 5

 (فًم انفشٚك)رذسٚت عًقٛخ انكُٛغخ األسصٕركغٛخ - 6

 (يٓبساد اإلطغبء نذٖ األعش)رذسٚت انكُٛغخ انكبصٕنٛكٛخ عشعٕط - 7

( Bsc)رمٛٛى  األداء ثغشٚمخ انــ)يششٔؿ فٛبداد شجبة عٕسٚخ - 8

ٔال ٚمزظش فًم انًشكض فهٗ انزذسٚت فمظ ثم ٚقًم فهٗ فًهٛزٙ انشطذ ٔانزمٛٛى   

. كًب ركشَب عبثمب  

 

َٔؾٍ كًشكض ٚشفض أ٘ شكم يٍ أشكبل انغخشح أٔ انقًم اإلعجبس٘ ؽزٗ أثغظ 

األفًبل كبنؾشاعخ أٔ انزؾًٛم أٔ انزُؾٛف كًب ٚشفض فًم األعفبل  

  نزذسٚجٓى ٔرأْٛهٓى نهذخٕل INTERNSHIPٚزغٕؿ انًشكض ثزذسٚت عالة انغبيقخ - 

فٙ  عٕق انقًم  

: ٚؾشص فهٗ رغجٛك لٕافذ انغاليخ انقبيخ يٍ خالل ٔعٕد - 

عفبٚبد ؽشٚك  - 

ٔعٕد خضاَخ إعقبفبد أٔنٛخ  - 

ٔرؾزغت عبفبد انقًم ؽغت يزغهجبد انمٕافذ ٔانُؾى انًؾهٛخ فٙ انغًٕٓسٚخ - 

انقشثٛخ انغٕسٚخ  

انبٍئت  

ٌخعٍٍ عهى انًؤعغبث انخجبسٌت انخشجٍع عهى احببع َهج ولبئً اصاء  :انًبذأ انغببع

جًٍع انخحذٌبث انبٍئٍت  



 

  

االضطالع بًببدساث نخشجع وحىعٍع انًضٌذ يٍ انًغؤونٍت انبٍئٍت   :انًبذأ انثبيٍ

 انخشجٍع عهى حطىٌش وَشش انخكُىنىجٍب انصذٌمت نهبٍئت  :انًبذأ انخبعع

: فٙ إعبس انزٕعّ انقبنًٙ نهؾفبػ فهٗ انجٛئخ ٚقًم انًشكض فهٗ

  اعزخذاو األعٓضح انًٕفشح نهغبلخ كبعزخذاو يظبثٛؼ رٕفٛش انمذسح  -

 :ٔلذ اَزغت يؤخشا فشٚك انًشكض نغًقٛخ انغٕسٚخ نهجٛئخ ٔيٍ أْى أْذافٓب -

  انؾفبػ فهٗ انجٛئخ  -

 

 انقًم ضًٍ ؽذٚمخ ثٛئٛخ يضبنٛخ رؾبفؼ فهٗ األكغغٍٛ   -

انؾفبػ فهٗ انُؾبفخ َٔؾبفخ يذَُب يٍ خالل ؽًالد انزٕفٛخ ٔانذٔساد انزذسٚجٛخ  -

 انخبطخ ثٓزا انًغبل

يُـ انزذخٍٛ داخم يكبٌ انقًم ٔرقزجش ثٛئخ انًشكض ثٛئخ طؾٛخ يٍ ؽٛش دخٕل  -

انشًظ ثشكم عٛذ إنٗ انمبفبد انزذسٚجٛخ ٔانًكبرت  

ٔكًب ٚزبثـ انًشكض انًؾبضشاد ٔانُذٔاد انًقُٛخ ثُشش انضمبفخ انجٛئٛخ انغٕسٚخ رهك 

انذٔساد انزٙ رُشش انضمبفخ انجٛئٛخ يٕضؾخ اصش انزهٕس انجٛئٙ فبنًٛب ٔيؾهٛب  

ٔ ُٚفز انًشكض دٔساد رذسٚجٛخ فٙ انغًقٛخ انجٛئٛخ نهغبؽم انغٕس٘  

لبو فشٚك انًشكض ثًجبدساد شخظٛخ فٙ يغبل انُؾبفخ انجٛئٛخ ٔفًم فهٗ رُفٛز ؽًهخ 

رُؾٛف ٔاعقخ شًهذ انقذٚذ يٍ انًذٌ ٔاألؽٛبء 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : انًبذأ انعبشش

ٌخعٍٍ عهى انًؤعغبث انخجبسٌت انعًم عهى يكبفحت انفغبد بجًٍع أشكبنه بًب فً رنك 

االبخضاص وانششىة  

َٔؾٍ كًشكض رذسٚجٙ  ُٚفز دٔساد رذسٚجٛخ رغٕٚشٚخ ٚكٌٕ انًذٚش انقبو نهًشكض انذٔنٙ 

نهجُبء اإلَغبَٙ يؾبضشا ٔيذسثب نهقذٚذ يٍ انذٔساد فٙ اإلطالػ اإلداس٘ ٔيكبفؾخ 

انفغبد ٔيُفز نًششٔؿ رجغٛظ اإلعشاءاد ُٔٚفز عًٛـ انذٔساد انزذسٚجٛخ انمبئًخ فهخ 

انشفبفٛخ ٔال ًٚكٍ أٌ َُفز أ٘ دٔسح رذسٚجٛخ رؾذ غغبء انششٕح أٔ انًؾغٕثٛخ  


