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 االستراتٌجٌة العربٌة للتدرٌب
 والتعلٌم التقنى والمهنى

 

 **  تـقـدٌــــم :

تنددج دددنجم تنددة تتموددد المددنا ج الليدد ود نالمدوتتددل مددع المددجها  التددا ونتمددج مدوتددل التمددن ا  ت ددلج  
هموددد هددلن الددتنة مددل التدددني  التددج ودا نالمتددتم  تدددن ا  ت ددلج المن اددا اددا   ودد  مددع نا دتمددلماو نتدد جاج  

و نغتا مع القن   ع التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا الل  وتجف إلى إمجاج الندلمدوع ادا المتدتنول  المدتمنل 
دل  المتدد م نالمتتودوعت ناددا المتدتنول  المتتوددد الم تنتدةد التددا تيدم  النتوددوع المتتودد استلتددود التدا تيددم  النمي

تل  ال ئوتد اا تنة تتمود المنا ج اللي ودو  )التقتووع( نمتلمج  ا هت ل وعت هن  دج النتل   نالم ني

نمددع تلدوددد  هدد زت تلدد    هموددد الددجن  الددل  وم ددع  ع تدنلددد تنددة تتموددد المددنا ج الليدد ودت نمتتددل لدد ام  
لنلمدد التا وم ع  ع تقجمتل اا مدل  التيغو  نالدج مع اللةللدت التج وب نالتندوة المتتا نالتقتات اا المتلهمد ا

نهن المدل  الل    وقت   تدقوق التةني  اود مدى التمني ا  ت لج  لندجنو نلضدملع هدلن المتدلهمد النلمددد   
د لددج مددع  ع تتيتددة تددنات  نمه دددل  تنددة تتموددد المددنا ج الليدد ود لددللدنجم نالمنانمددد مددل المتةدلددل  التتمنودد

 نادتولدل  تنق النم  مع التنادا ال مود نالتنمودو

تقت د  دتدنج التتمودد ا  ت دلجود مددى م اليدلمدد لدتتمودد الليد ود  ع  إلى للكت تتةددب التند  نللإلضلاد
تدقوق تمني ا ت لج  متلتبت  غة  همود هلا التجفت ل  تتنى للإلضلاد إلى للك إلى التنلم  مل  ضلول التيغو  

اا الدج مع اللةللد نتةنو  ا ص النم و نوتةلق للك لي   هلص مدى الجن  الن لود دوث ت تندل نالمتلهمد 
 إلى  لنلجن ا  ت لجودو للإلضلادتتلد اللةللد اا مننمتل ا تنلملً وتن س لتدلولتد مدى اسنضلع ا دتملمود 

متتمل متننمد  اسن ن  الد ن ت تتلد  وعهلن الن وقد التا  مجتتل متنمد النم  الن لود مدى ن ج ايتمد  
التدج وب نالتنددوة المتتددا نالتقتدا اددا اس ةدل  الن لودد مددع دودث نا ددل هدلن المتننمدد ندناتددب القدنم نالضددنف 
تلتتل المهتدنددت مدل لودلع  نالن ص نالتدجول  التا تتيتة لتلو  مل الد ن ال لتا اوتتلن  متل   ا تت اتودود نم ني

نالتولتددل  ناإلددد انا  النلمدد الا مددد لجممددد مدددى المتددتنز القةدد   الددل   اسهدجاف الم تلةددد ل دد  مت دد ت
تتن ن الجن  الن لود تنتتلت نالمتتنز الن لا الل  تتنلى المللج م اود متنمد النم  الن لود لللتنلنع مدل الدجن  

 نالمؤتتل  نالمتنمل  الن لود نغو  الن لودو

( مقدجاً م لودلً لدتيدغو   مدل ن ج 0202-0202تمدلج النتد م )نوأتا نضل هلن ا تت اتودود مت امتلً مل ام
وهندى و ن 0228ا تيد وع  دلتا )تدنامل ( اا إماع الجندد ال دلج  مدع المتتدجز الن لدا لدتتمودد نالتيدغو  اد

 همود ا  تللة لوع تندتل  اتت اتودود التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا مدع دتدد نلدوع متةدلدل  النقدج الن لدا 
ج  همود التتمود ا دتملمود إلى دلتب التتمود ا  ت لجودت نتوتو  تتقي  اسوج  النلمدد الن لود لوع لدتيغو   الل    ي

 اللدجاع الن لود ممل وتتجما إوان النتلود الا مد إلمجاجهل نتأهودتل تأهواً متلتللًو

 واللــه الـمـوفـق

 أحمد محمد لقمان

 ةالمدٌر العام لمنظمة العمل العربٌ
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 منظومة التدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً فً الدول العربٌة -1

 واقع المنظومة الحالٌة للتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً 1-1

 : التدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً النظامً أ. 

 د:وقجة التندوة نالتج وب المتتا نالتقتا التنلما اا الجن  الن لود اا المتتنول  نالتمللج اآلتو

  :ًالتعلٌم التقن 

ودتدق اا هلا المتتنز مع التندوة مع  تتى لتدلح م دددد التنددوة ال دلتن  لن نمدد نمتدل اتد المهتدنددت 
نمجم الج اتد اا الغللب تتتلعت نودتدق اله و  إمل اا تنق النم  لنئدد متدتنز النتدا )التقتدا(  ن ادا 

 التندوة الدلمنا ناقل لي نة نمنلوو  مدججمو

 المهنً:  التعلٌم 

ودتدق اا هلا التنع مع التندوة مع  تتى لتدلح م دددد التنددوة استلتدا التدا تتد انح مدجتتل ادا الغللدب 
لوع تتل تتنا  نمي  تتنا و نتت انح مجم الج اتد ادا الندلجم لدوع تدتتوع ن داث تدتنا  تتتتدا ادا 

إمددل اددا تددنق النمدد  لنئددد مننددة اسدوددلع للهتلددل ا  تقووموددد مدددى المتددتنز القةدد  و نودتدددق الهدد و  
 متتنز النلم  المله   ن اا التندوة النللا )الدلمنا المتنتة  ن الدلمنا( ناقلً لي نة نمنلوو  مدججمو

  :)ًالتدرٌب المهنً )التعلٌم التطبٌق 

ودتدق اا ل ام  التج وب المتتا التنلمات نمتتل ل ام  التدملم المتتود  ن التج وب الميت ك  ن التج وب 
لنتا لوع من ل النم  نالمؤتتد التندومودت مع  تتى م دددد التنددوة استلتدات نمدجم التدج وب تدتتلع التن

ادا المتنتدةت نوتهد ة الهدد و  ادا تدنق النمد  اددا الندلجم ضدمع ائدد متددتنز النلمد  المدله  لمندددب 
 الت توف الن لا المنول   لدمتعو

 ب. التدرٌب والتعلٌم المهنً غٌر النظامً

م  التدج وب المتتدا التندلما هتدلك لدد ام  تدج وب غود  تنلمودد ن  دو م ادا الندلجمت تتمتددل إضدلاد إلدى لد ا
لج دد مع الم نتدت نتتجف إلى إمجاج المدتدقوع اوتدل نتدأهودتة لاتهد اة ادا تدنق النمد  ادا ائدد متدتنز 

ن اللدلد وع مدع النلم  مدجنج المتل ا ت  ن  ال  نلنم الندلمدوع الممل تدوعت  ن الد اغلوع لتغوود   ممدللتةت  
مم ت نغو هةو نللإلضلاد إلى للكت وتناا  اا لنض اسدولع متننمد مدجنجم مع دودث الدددة ناليدمنلود 
لدتددج وب نالتندددوة المتتددا المتددتم  للتددلن  ددج ا  القددنز النلمدددد نا  تقددلن لمتددتنولتتة نتةددنو   جائتددةت لمددل 

 لمؤتتل  التا ونمدنع لتل نتتلاتوتتلووتن س لي   اودللا مدى  نضلمتة المنويود نمدى اتتلدود ا

 : نقاط القوة والضعف والفرص والتحدٌات فً منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً 1-2

 : أ. نقاط القوة

  تتناا  اا مننة الجن  الن لود اللتود التدتود استلتودت نتيم  اسلتود نالتدتود ا  نالتمنود ت لل ضدلاد
 ةنو وإلى الهل ا  الا مد لدت

  يمنلود متننمدد التدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدا ادا   ود  مدع اس ةدل  مدع دودث مدجج الته  دل ت
 ن للك مع دوث اتتيل هل الدغ اااو

  تتناا  لمتننمد التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا دمدد مع اإلد انا  نالتول د  نالتوئدل  الميد اد التدا
 تم تتل مع  ع ت لح متننمد م  ودو
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 تندد ملة إلمتلل  متننمد التندوة نالتج وب المتتا نالتقتا د ناً مت لماً مدل المتننمدد التندومودد  هتلك
 ل لمدتلو

  تتيتة  تناق النم  الن لود لللت لمدود إلى دج مدمنست مع دوث تناا  ممللد الئضد اا لنضدتلت ننددنج
 دلدد لدنمللد الهل دود اا لنضتل اآله و

 : ب. الفرص

   ز التةن ا  ت لج  نالتغو ا  التو دود إلى دجنث تغوي  تنما اا ا ص النم  التا تتتجما تدناا   جي
  نلول  دجوجم  ن مللود التقتودت نوتن ل  ع تتتلمى هلن الدلدد لدتتنا  القلجمدو

  هتلك امت اف مع  ل  الدتل  الم نجم لدتج وب نالدتل  المتتنوجم مع تناتدد  ع هتلك دلددد لن د تد
النمدوددل  المهتدنددد لمتننمددد التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددات نلددللك تنددج اس ض ممتددجم المددجها  ن

 لدتو   جملً اا تةنو  المتننمد 

  ددد لددجز   دددلب النمدد  لدميددل  د اددا تةددنو  متننمددد التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددا هتددلك تندي
 نتدتوع تنمود مه دلتتل نمنانمتتلونالمتلهمد اا تمنودتلت نهلا ونا  ا  لً لتدجوج  جان المتننمدت 

  وتدناا  النجودج مدع الند ص التمنودوددد مدع ة ودق الدجن  نال ددتلجوق نالمتنمدل  الن لودد نغود  الن لودددت
 نالتا وم ع اتت مل هل لتةنو  متننمد التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا مع التنادا ال مود نالتنمودو

 : نقاط الضعفج. 

  ن ؤود م لود لمتننمد التج وب نالتندوة المتتا نالتقتدا ادا منندة اسدودلعت غولب اتت اتودول  نةتود
ن ددللك غوددلب إةددل  مددلة لدتولتددل  وندددد تيددلةل  التةددنو  نإد اناتددد نونمدد  مدددى تقوددوة تناتدددد 

 نمه دلتدو

  ج الددن ا ا  نالتوئددل  نالدتددل  التددا تتددنلى متددلة نلدد ام  التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددات نهددلا تنددجي
 ندتل متننمل  مد  م نملن  م مع دوث الدل مود ناإلجا مت نلهل د اا ضنن ضنف التتتوق لوتتلوود

  دل مود متننمد التج وب نالتندوة المتتا د نمود م   ودد ادا الغللدبت نتنتمدج ليد    ئدوس مددى  دنز
 الن ض مع النمللدو

 نالتقتات  ن اا اجا تتدلت  ن  ضنف ميل  د القةلع الهلص اا دل مود متننمد التج وب نالتندوة المتتا
 اا التنلم  ال يوج مل تناتدتل نمه دلتتلو

  ن  التيد ونل  نمدجنجودد الم نتدد اإلجا ودد نتندنوض ال دادود مددى متدتنز المؤتتدد التندوموددت  
نااتقل  المؤتتد التندومود سجنا  اإلجا م الدجو ددت م د : التهةدوة ا تدت اتودات نالتهةدوة اإلد ائدات 

اسجانت نتقتول  المندنمل ت نإجا م المنا ج اللي ود نتتموتتل ضمع متننمدد مت لمدددت ممدل وددج  نمنلوو 
مع  ج تتل مدى  هل المللج ا  لمنا لد التةن ا  اا مدل   ممدتل نونوق تيلةلتتل اا مدل  التج وب 

 المتتم  نالتنا   مل المدتملو

 للد ام  نالمدؤها  ممدل ودتن س تددللً مددى ددنجم ضنف آلول  المتللندد نالتقدنوة نامتمدلج المؤتتدل  نا
 التنات  نالمه دل و

   ضددنف النا ددد لددوع مه دددل  متننمددد التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددا نادتولدددل  تددنق النمدد
نمتةدللتدت اتا تنتمج  تلتلً مددى دددة الند ض نالقدج ا  ا تدتونللود لدمؤتتدل  التندومودد نالتج ولودد 

مدل  التج وب اسنلدات ن  وتدناا   ؤودد يدلمدد لدتنددوة نالتدج وب المتدتم   نمد ن م لي    ئوس اا
 مجم الدولمو
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  الدلدد ل ال  نلنم المتننمد مع دوث المجها  نالنمدول و نويم  للك المتدله  نالتدتود ا  ن تدللوب
 التج وب نإمجاج المج لوع نغو  للكو

  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتات نمددى تدجودج ضنف آلول  التمنو  ممل وتن س تدللً مدى  جان متننمد
  نلنولتتل نا ت لجولتتلو

  تجتيا م لتد التج وب نالتندوة المتتا اا المدتمل إل وتن  إلود  تندوة لتتلود مغدقدت ن  ونا  ا  لً  لاود
 لمنا دد التندوة لمتتنول   مدىو

 اج اا ضنن  ج اتتة نه لئص تنق ضنف هجمل  التندود ناإل يلج المتتا ن   هل اا هول ا  اسا 
 النم  ندلدلتدو

    غولب تنلة يلم  لتيلةل  التج وب نالتندوة المتتا المتتم ت لتدجف تدتدوع اتتلدودد نتتلاتدود المتيد
 نتةنو   جان اسا اجو

   ن  مندنمل  تنق النم  نمجة يمنلوتتل نضدنف اتدت مل  مدل وتدناا  متتدلت ن دللك ضدنف اآللودل  
 وج ادتولدل  تنق النم ت ممل وتن س تدللً مدى  تة التولتل  ناتهلل الق ا ا والمتتهجمد لتدج

  )التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا اا مننمد تندوة/ تج وب مؤتتا )وتة ادا مؤتتدل  تندومودد/ تج ولودد
لن اا نهتلك ا  د مدجنجم لممل تد المتل م اا مللة اليغ  الدقوقات نونج ل تلم  التدملم المتتود اتت ت

 هلا التولقو

 : د. التحدٌات

  ددلع مددع تددأ و ا  الننلمددد مدددى ا  ت ددلج اددا الددجن  الن لوددد إدددجاث تقدددد هو دوددد تم ددد  اددا م وددج مددع 
الدول الودددد ناله ه دددد لدقةدددلع ا  ت دددلج ت نإوددددلج م ودددج مدددع اددد ص النمددد  ادددا  ةلمدددل  التيدددلة 

ادا   ود  مدع اسدودلعو نوتدتجما  د  ا  ت لج  التا تنتمج مدى المن ادت  غة مدجنجودد هدلن الند ص 
للك تناو  القنز النلمددد التدا تتمتدل ل نلودل  مللودد التقتودد لتدلودد المتةدلدل  التتمنودد نادتولددل  تدنق 

 النم  الدللود نالمتتقلدودت نا هتملة لللتندوة نالتج وب المتتم  مجز الدولمو

 م  التا تنودق التمدن ا  ت دلج  نا تدت مل ا  ونج تقص النمللد المله م لا  المتتنز المائة  دج الننا
 لتنلوج م وج مع ا ص النم و

  وتدتجما التمددن التدد لتا نا جوددلج النئددل  النم وددد اددا تددع النمدد  تددناو  الم وددج مددع ادد ص ا لتدددلق اددا
متننمد التج وب نالتندوة المتتا نالتقتات نوي   هلا ضغةلً مدع دودث القدج م مددى ا تدتونلب نتدناو  

 لمتلتلد اا المتننمدوالتنمود ا

  وؤج  ا تتقل  تدن ا ت لج التنق إلى تقدوص  دج ا  القةدلع الندلة ادا تيدغو  اليدللب ددجو ا التهد جت
ممل ونوق ا ص تيغو  ه وددا متننمدد التدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدات نمددى المتننمدد  ع تنددج 

ا إودددلج ادد ص ممدد  مددع ة وددق آلوددل  لدمتددلهمد اددا التنلمدد  مددل هددلا النضددلت  متددلمجم الهدد ودوع ادد
 ناإل يلجالتيغو  اللاتا  ن إتيلن المي نمل  ال غو مت للإلضلاد إلى تةنو  هجمل  التيغو  نالتندود 

 المتلدد لتةو

  وتتجما م املم مؤتتل  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا لننام  الةدب مددى القدنز النلمددد إمةلنهدل
 ا ود نالنتويدوم وجاً مع ال ادول  المللود ناإلج

  لة تتم ع متننمد التج وب نالتندوة المتتا مع  تدب  قدد  ةدلع النمد  ناإلتتدلج ن دللك تتدلد  لود م مدع
الةاب لتلب تجتا تنمود مه دلتتدل نضدنف ا تللةتدل للدتولددل  تدنق النمد و نوم دع تدتدو  ال قدد 
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نال لل  اا تنق النم  مع ة ودق نلتلؤهل مل  ةلع النم  ناإلتتلج لت لح هول اً دللللً إلجملج اليللب 
 تدنوج تنمود المه دل  نتدتوع منانمتتلو

  متننمد التندوة نالتج وب المتتا نالتقتا اا التللق مدى إ تلب المدتدقوع لمتل ا  تم دتتة مدع     
 النم  اا القةلع النلةت ن ج لنل  اا تدك الدقلد جن اً متملًت نل ع الدقلد الدللود تتتجما إددجاث تغوود 

 اا المتننمد ونا ب متةدلل  هلن الدقلد مع دوث الت  و  مدى دلدل  القةلع الهلص نمتةدللتدو

  تي ي  النمللد النااجم اسدتلود تتلد مللود مع النمللد غو  المددود اا مجج مع الجن  الن لود ممل وتتجما
 تل لوع اللدجاع الن لودودتنجاً هل د اا مدل  إمجاج القنز النلمدد الن لود ند  وتتل نتتتو  تتقدي 

 : تطوٌر/ عصرنة منظومة التدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً 1-3

مع المنت ف لد اا الدجن  الن لودد تدنان لدجز الدتدل  المد نجم لدتدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدا  ة لدجز 
التدج وب نالتنددوة  الدتل  المتتنوجم مع تناتدد  ع تقلة القدنم نالضدنف نالند ص نالتددجول  التدا تناددد  ةدلع

المتتا نالتقتا تتتجما إدجاث تغوو ا  دنه ود اا المتننمد الدللودد مدع دودث التقللودج ناسجنا  نالممل تدل  
نالتو دودو نتتتجما ممدود التغوو  تناا   ؤودد ن تدللد ندمددد مدع الملدلجا التلنمدد التدا تدتد ة نتتدلو  تنددد 

 ملج تنق النم  اا ممدود التغوو  المتينجوالمدتمنل  تدن ا  ت لج ال يوج لدتنقت نإج

نمع المنت ف لد  للك ض ن م تق  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا مع تندوة وقدنة مددى  تدلس الند ض 
إلى تندوة ولتى للإلضلاد إلى للك مدى  تلس الةدب لتجف تدلود ادتولدل  تنق النم  نالمدتمل ناسا اجت لدوث 

متدت  ادا المدتمدلت ممدل وقتضدا تدناا   ن  مدناةع ن نضدن ل  الا مدد لممل تدد جنونا  ل   اد ج  دلج  ال نلود
 نالل ام  التندومود نالتج ولودو مللود مع الم نتد اا لتلن الهةة ج دد

 : أ. الرؤٌة

وتلن  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا م لتد نمن نلً متقدجملً ادا متننمدد تتمودد المدنا ج الليد ودت نمنت ادلً 
  تندوة وتمتل لدنجم مللودت نونا ب تةدل المدتمنل  تدن ا  ت لج المن ااو لجن ن

 :ب. الرسالة 

وتلهة التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا ادا تتمودد المدنا ج الليد ود نتدلودد المتةدلدل  التتمنودد نادتولددل  
التندوة نالتج وب المتتم  مدجز  تنق النم  ل نلنم نالمدودت نوؤمع ا ص مم  متلتلد لدقنز النلمددت ناقلً لملج 

 الدولمو

 : الهدف العامج. 

ت نوج تنق النم  اا الجن  الن لود للل نلول  الا مد لدجمة التمدن ا  ت دلج  نتدتدوع ج ددد تتلاتدود المتيد   
 اإلتتلدود نتةنو   ج ا  اسا اج نتدلود ادتولدلتتةو

 : إستراتٌجٌة التدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً -2

دل  المتد م تتت لن  هدلن اإلتدت اتودود متننمدد التدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدا التدا تيدم  لهدجملتتل النمي
نالمتتووع للإلضلاد إلى النتووع )التقتووع( نمتلمج  ا هت ل ووع لمندب الت توف الن لدا المنودل   لدمتدعت 

ا القضلول المهتدند لا  النا دت نالتا تة ت تونتل اا  ملتود  مدل   ها: نتغةي

 التهةوة نالدل مود )الدن مد(و و0

 التمنو و و0

 ال نلنم نالنلمدودو و3

 التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا غو  التنلماو و4
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 المؤها  الن لود نالمنلوو  المتتودو و5

 تنة المندنمل و و6

 جن  القةلع الهلص نالقةلع غو  الد نماو و7

 اللنج الجنلاو و8

دد ن ج اتتتد  اإلتت اتودود    نادج مع هلن  المددل   ال ملتودد مدع ة ودق ن دف مدند  لدقضدلول المتمي
نم دددلمع القدددنم نالضدددنف لا  ال ددددد ل ددد  مددددل ت نتدجودددج اسهدددجاف الهل دددد لدتةدددنو ت نمدددع  دددة التولتدددل  

 ناإلد انا  النلمد الا مد لتدقوق اسهجاف مدى المتتنووع القة   نالن لاو

 لج الن لا الل  وتيتدة لدمددد مدع متل د  القدنم نتل    همود هلن اإلتت اتودود اا ضنن ه لئص ا  ت
نالضنفت مل إم لتود مدللتد   و  مع التدجول  اا هدلا المددل  لتدناو   دنز ملمددد  ندؤم مدع ة ودق متننمدد 
تددج وب نتندددوة متتددا نتقتددا لا  دددنجم نالمدوددد مللودددت ضددمع اإلةددل  اسنتددل لدتندددوة مددجز الدوددلم نالددد اك 

 س ةل  الن لودوا  ت لج  نا دتملما لوع ا

نوتتجما تةلوق هلن اإلتت اتودود النم  مدى إمجاج هةة إد ائود تتنولود تنان مدى المتتنز الن لدا اة 
 مدى المتتنز القة  و

 

 : التخطٌط والحاكمٌة/ الحوكمة 2-1

هتلك دتل  نهوئل  تتنلى تتنول متننمل  نلد ام  التدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدا ادا منندة اس ةدل  
الن لودو نتيم  متلة هلن الدتل  نالتوئل   تناملً نمتتنول  مهتدند مع التج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدات  مدل 
تدل  المهتدندد لددد نالة نالقتدنا  لدوع ددلتلا الند ض مددع القدنز النلمددد نالةددب مدوتددلو  تيدم  النتل د  نالم ني

تدتوع متتنز التتتوق نالت لم  لوع اسة اف لا  نوتيتة النضل اا هلا المدل  اا   و  مع اسدولع لللدلدد ل
النا ددددت  مدددل تنتقددد  اسجنا  التيددد ونود لا  النا دددد إلدددى المتددددى اليدددمنلات نلهل دددد اومدددل وتنددددق لللمندددلهوة 

 نالمتةدلل و

نوتددتجما النضددل الدد اهع لدتددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددا اددا اس ةددل  الن لوددد النمدد  مدددى تةددنو  
لندلج المهتدندد لنمدودل  التهةدوة لا  النا دد  دد ن  ئدوس مدع التهةدوة لدمدنا ج الليد ود مددى التي ونل  ناس

المتتنز النةتاو نتقل متؤنلود المللج م اا للك مدى ملتق الد نمد لللتنلنع الن وق مل الي  لن ا دتمدلمووع 
ا  ت دلج المن ادا نا ت دلج  اللوع وم دنع   دلب النم  نالنمل ت نغو هةت مل اسهدل لندوع ا متلدل  متةدلدل 

التنق الل  وتةدب تةنو  هو دود دل مود متننمد التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا لمل وضمع ي ا د انللدد لدوع 
دد ادا القةدلموع الندلة نالهدلص ادا تددةد اتهدلل القد ا  مددى المتدتنز الدنةتا لمدل وتنددق  دمول الدتدل  المنتوي

 ضملع الدنجم نغو  للكولللتهةوة ن تة التولتل  نالتمنو  ن

 :األهداف 

تن و  الد نالة نالقتدنا  نتدتدوع المنانمدد لدوع مد ض القدنز النلمددد نالةددب مدوتدل ادا مددل  التدج وب  و0
 نالتندوة المتتا نالتقتاو

تةنو  الدناتب التنمود لل ام  متننمل  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا نممدولتتل نمه دلتتلت لمل وؤج   و0
 إتتلدود القنز النلمددوإلى  ولجم 

امتمددلج اسةدد  التيدد ونود ن ةدد  التهةددوة نالدل موددد لمتننمددل  التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددا  ددد ن  و3
 مت لم  مل اسة  التي ونود ن ة  التهةوة لتتمود المنا ج اللي ود لي   ملة مدى المتتنز النةتاو
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ددد لقضددلول التيددغو  تددناو  اسةدد  نالمنددلوو  الا مددد لدتتتددوق النلمدد  لددوع ا و4 لدتددل  نالتوئددل  المهتدنددد المنتوي
نالتددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددا اددا القةددلموع النددلة نالهددلصت نتن ودد  جن  اليدد  لن ا دتمددلمووع اددا 
ممدوددل  التهةددوة ناتهددلل القدد ا  اددا هددلن القضددلولت مددل إوددان ا هتمددلة نالنتلوددد لللقضددلول المتندقددد لددللتنع 

 الم  موا دتملما نمتلهمد 

تن و  القتنا  نال نالة لوع تندة نمتدتنول  التنددوة الندلة مدع تلدودد نمتننمدل  التدج وب نالتنددوة المتتدا  و5
 نالتقتا مع تلدود  ه زو

تةنو  ا لتدلق لل ام  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا مع التنادا ال مودد تدلنلدلً مدل المتةدلدل  التتمنودد  و6
 نادتولدل  تنق النم و

 : ات واإلجراءات العامةالسٌاس

 :على المستوى القطري  أ. 

تلتا إةل  يلم  وقنة مدى   و توع اا التهةوة لمتننمل  نل ام  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا:  -0
اسنلى متتمل دلدل  المدتمل نه لئص تدنق النمد  نادتولدلتدد ال مودد نالتنموددت نال لتودد دلددل  

 ع اا ضنن  ج اتد ناتتنجاجاتد ن غللتدوالمتندة نالمتج ب  لتتلع نمناة

 نإم لتلتتددلتةددنو   ددج ا  الدتددل  نالتوئددل  نالمؤتتددل  المنتوددد لللتددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددا  -0
نآلوددل  ممدتددل لتم وتتددل مددع  جان  جنا هددل اددا التهةددوة ن تددة التولتددل  ناللدددث نالتةددنو  نالتتنوددل 

 نالتقنوةو

نتدتددب ا  جنادودددت لددوع الدتددل  نالتوئددل  نالمؤتتددل  المنتوددد  تددناو  متةدلددل  الت لمدد  نالتتتددوقت -3
لت نوددج تتددتوا  نهددجمل  التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددا نتتنوددل ل امدددد مددع ة وددق إتيددلن دتددد 
م دنود )مددس نةتا م اً( لدتج وب نالتندوة المتتا نالتقتا وتنلى  تة التولتدل  نتتتدوق التمنود  

 نضملع الدنجمو

ل  د الم  مت نتم وتتدل نتننود  جن هدل ادا التهةدوة لدتدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدا مددى تن و  مي -4
 المتتنول  الم   ود نالمؤتتودو

تننودد  ميددل  د القةددلع غودد  الد ددنمات نلهل ددد اليدد  لن ا دتمددلمووعت اددا التهةددوة لددتنة نلدد ام   -5
 د نالمؤتتودون ضلول التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا مدى المتتنول  الم   و

نل امدد اا مدل  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتات نلهل دد اومدل وتنددق لتن ود   اإلماةتننو  جن   -6
 ا تدلهل  ا ودللود تدن النم ت نميل  د النتلمت نغو  للكو

تةنو  نتدتوع ال نالة نالقتدنا  لدوع لندج  الند ض نالةددب ادا التدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدا  -7
لددك التيدد ونل  نتنددة المندنمددل  ناللدددث نالتةددنو  نهددجمل  اإل يددلج نالتندوددد نالتيددغو  نويددم  ل

 نالمنلوو  المتتود نغو  للكو

تيدول إد ان اللدنث نالج اتل  المتندقد لللتج وب نالتندوة المتتا نالتقتات نتننود   جنا  الدلمندل   -8
 نالدتل  اسه ز المنتود لتلا المدل و

مددللج الجنلودددت نا تددتنلجم متتددل اددا تةددنو  اإلم لتددل  نالقددج ا  النةتوددد اددا التنلمدد  مددل الددتنة نالت -9
 التهةوة نالدل مودو

تةنو  التي ونل  المتندقد لللتج وب نالتندوة المتتا نالتقتات نتناو  اسة  التيد ونود المائمدد لددتنة  -02
 نالقضلول لا  النا دو
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لقتنا  نال نالة اساقودد نال  تدود لدوع مددل   نضل التي ونل  نالتول   التتنومود الا مد لتن و  ا -00
 نمتتنول  التندوة النلة مع دتد نمتننمل  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا مع دتد  ه زو

ت موة ل ام  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا لتيم  تمللج متنججم م   التدج وب نالتنددوة المؤتتدات  -00
لددوع المؤتتدد التندوموددد )التندلنتا( التددج وب نالتنددوة  لتتددلنلا نالتدج وب نالتندددوة ادا منا ددل النمد ت ن

 نمنا ل النم  )التدملم المتتود(و

 

 : على المستوى العربً ب.

 : تتولى منظمة العمل العربٌة 

 امتملج إتت اتودود التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا مدى المتتنز الن لاو و0

د نلتلن القج ا  اوتل اا مدل  تةلودق اإلتدت اتودود الن لودد تقجوة الجمة نالمين م لمتلمجم الجن  الن لو و0
 لدتج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو

 إد ان التقووة الجن   لمجز تةلوق إتت اتودود التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا مع  ل   الجن  الن لودو و3

التددا تتن هددل  نا ةلنمددل  نالمددؤتم ا  نالتددجإلدد ا   ضددلول التهةددوة نالدل موددد اددا الج اتددل  نالم و4
 المتنمدو

 : التموٌل 2-2

تتنلى الد نمل  اا مننة اس ةل  الن لود تمنو  متننمد التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا جنع ميدل  د 
للددد مددع  ةددلع النمدد  ناإلتتددلجو نغلللددلً مددل وددتة إمددجاج المنا تددل  مدددى المتددتنز الددنةتا لتددلن مدددى  نمتددلهمد اني

متتمجم مع تيلةل  التتنا  التللقد م    مجاج الةدلد ن ناتب المدنننوع نالتنقدل  مجها  نمنةول  نلولتل  
الدل ود اسهد ز نالتنقدل  ا تدت مل ودو نلدلل غة مدع تتدلما اإلتندلق مددى تتمودد المدنا ج الليد ود لنلمددت نمددى 

نتددجول  ادا مددل    التندوة التنلما لهل دت إ   ع متننمد التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا تنادد  ننلل 
متنددججم متتددل: مددجز منانمددد تولتددل  التمنودد  النةتودددت نجن   دد  مددع   دددلب النمدد  نالمتندمددوع نمؤتتددل  
المدتمل المجتا اا التمنو  نتدمي  ال دندت نا ت لجول   تملة نتمللج التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا نممدولتدت 

المنا تددل  النلمدددت نتقددص تمنودد  الهددجمل  المتددلتجم م دد  نمددجة  نلوددد المه  ددل  المللوددد الم  ددنجم اددا 
 الج اتل  ناللدنثت نالتيغو ت نالتندود ناإل يلجت نغو  للكو

 : األهداف

تتنول نتةنو  م لج  التمنو  لمتننمد التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا نل امدد نهجملتددت التندلما متددت  و0
 نغو  التنلماو

م نالمدود تمنو  متننمد نل ام  نهجمل  التج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدات تدتوع الدناتب المتندقد ل نلن و0
 التنلما متد نغو  التنلماو

 : السٌاسات واإلجراءات العامة

 : على المستوى القطري أ. 

تأموع التمنو  المتتجاة الا ة لتنة نل ام  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا لمتلهمد الد نمد ن  دلب  و0
 نئل  المتتنوجم نمؤتتل  المدتمل المجتاوالنم  نال

تةنو  اتت اتودول  ن ة  مللود نهول   تتنومودد لتمنود  النتل د  المهتدندد لمتننمدد التدج وب نالتنددوة  و0
 المتتا نالتقتاو
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تةنو  جن  نميل  د   دلب النم  اا القةلع الهلص اا تمنو  النتل   المهتدند لمتننمد التدج وب  و3
 قتاونالتندوة المتتا نالت

ت يوج متلهمل  المتندموع اا تغةود ت للوف إمجاجهة نتج ولتةت نلهل د اا ل ام  التندوة التقتا الدل   و4
وتددجف إلمددجاج النتوددوع نمتددلمج  ا هت ل ددووعت ناددا لدد ام  التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددا غودد  

 التنلمات نل ام  تندوة ال لل و

وب نالتندوة المتتا نالتقتدا مدع ة ودق التيدلةل  اإلتتلدودد تتمود  ج ا  التمنو  اللاتا لمؤتتل  التج  و5
م لدجه و  نالمج ي

م املم منام  ال نلنم نا  ت لجول  نالم جنج اا تهةوة نت موة نتيغو  النتل   المهتدند لمتننمدد  و6
 التج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو

 ج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو لة تولتل  التمنو  لمنلوو  اسجان نال نلنم لجز تتنول ل ام  الت و7

تدلود ادتولدل  المتي   ال غ ز نال غو م نالمتنتةدت نادتولدل  القةلع غود  التندلمات نمتةدلدل   و8
تيغو  الم  م ناليللب نلن  ا دتولدل  الهل د ادا تولتدل  ناتدت اتودول  تمنود  التدج وب نالتنددوة 

   التيغودود له ودا مؤتتل  التندوة الدلمناوالمتتا نالتقتات نالتتتوق اا    للك مل ا دتولدل

جمة الج اتل  ناللدنث اا مدل  تمنود  نا ت دلجول  تندة نلد ام  التدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتداو  و9
 نويم  للك ال دندت نم لج  التمنو ت نالنلئج نغو  للكو

 : على المستوى العربً ب. 

 تتولى منظمة العمل العربٌة ما ٌلً:

تدد ضدمع إةدل  التتتوق مل ا و0 لمتنمل  الجنلود نتيددونتل مددى  ع ت دنع المدتح نالمننتدل  المقجمدد مندي
إ دوما لدودث وتدتنوج متتدل مدجج مدع اس ةدل  الن لودد ادا آع ناددج ادا مددل   تةنو ودد لا   نلنودل  

 إ دومودو

لتندددوة تدناو  الددجمة المددللا لدميددل ول لا  اسهموددد مدددى المتدتنز الن لددا سغدد اض تةددنو  التددج وب نا و0
 المتتا نالتقتاو

 تي  نتللج  الهل ا  الن لود اا مدل  تمنو  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو و3

 المتتا نالتقتاو جمة الج اتل  ناللدنث اا مدل  تمنو  نا ت لجول  تنة نل ام  التج وب نالتندوة و4

 : الكفاءة والفاعلٌة 2-3

المتتددا نالتقتددا اددا مننددة اس ةددل  الن لوددد ضددمع متددتنووع متتوددوع تتددناا  لدد ام  التددج وب نالتندددوة 
نمتنددنمتوع  ئوتددوتوعو نتتددتتجف المتننمددد اسنلددى اددا النددلجم الةدداب الددلوع و مدددنع م ددددد التندددوة استلتددا 
اإلل اما لتجف إمجاج النمل  المت م نالمتتووع ضمع متتنول  النمد  استلتدودت  مدل تتدتتجف المتننمدد ال لتودد 

ةدداب الددلوع و مدددنع م ددددد التندددوة ال ددلتن  لتددجف إمددجاج النتوددوع نمتددلمج  ا هت ل ددووعو نمددع  نلنوددل  ال
ادتولدل  هلن الل ام  تدتوع  نلنتتدل الجاهدودد لضدملع الد دن  مددى  اضد  المه ددل  ادا ضدنن المدجها  

ونللودت نا تددت مل  اسم دد  ناسهددجاف التج ولوددد المهةةدددت لمددل اددا للددك تةددنو  المتددله ت نتدقوددق الةل ددد ا تددت
لدتتددتوا  المتلددددت ناإلجا م الدجو دددت نتتموددد المددنا ج الليدد ودت نضددلة الدددنجمت نالتقددنوة الملتددا مدددى اسجانت 
نتناو  الدناا  لدنم ت نغو  للكو نمع  نلنول  ا دتولدل   وضلً تدتوع ال نلنم الهل دود التدا تتنددق لنلمدودد 

ل  التتمنود مع التنادا ال مود نالتنمود ناتتدللتتل لمتغو ا  تنق النم  نمنا لتتدل الل ام  نمنانمتتل لدمتةدل
 لدتةن ا و

 : األهداف
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تدتوع ال نلنم الجاهدود لل ام  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتات نويم  للك اسلنلج ال مود نالتنمودت لمل اا  و0
 للك الدل مود نا ت لجول  النم و

د لل ام  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتدات ن ودلجم ا تللةتدل مدل المتةدلدل  التتمنودد تدتوع ال نلنم الهل دو و0
 نادتولدل  تنق النم ت مل م املم  ضلول التنع ا دتملما نميل  د الم  مو

لتددلن القددج ا  النةتودددت التنموددد نال مودددت اددا مدددل  التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددات لتةددنو  إم لتددل   و3
 تنول نالتقنوة لا  النا دوالتهةوة نالت

 : السٌاسات واإلجراءات العامة

 :على المستوى القطري  أ. 

تةددنو  النتل دد  نالم نتددل  المتندقددد للل نددلنم الجاهدوددد للدد ام  نمؤتتددل  التددج وب نالتندددوة المتتددا  -0
موددد نالتقتدداو نويددم  للددك المددج لوع ناإلجا وددوع نالمتددله  نالملددلتا نالتدتودد ا  نالتتددتوا  التندو

 نة ائق التج وس نالتج وبت نا ت لجول  النم  نغو  للكو

تددل  المتندقددد للل نددلنم الهل دوددد للدد ام  نمؤتتددل  التددج وب نالتندددوة المتتددا  -0 تةددنو  النتل دد  نالم ني
نالتقتدددا نالمدوتتدددلو نويدددم  للدددك المنانمدددد ال مودددد نالتنمودددد لدددوع مه ددددل  المؤتتدددل  مدددع دتدددد 

 نق النم  مع دتد  ه زونالمتةدلل  التتمنود ندلدل  ت

لتلن متننمد يلمدد لامتملج نالت هوص نضملع الدنجم اا مؤتتل  التج وب نالتندوة المتتدا نالتقتدا  -3
 نل امدتلو

تضددموع المتددل ا  الدولتوددد النلمددد )المتددل ا  التلممددد( اددا لدد ام  التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتدداو  -4
دد نالنم  مل الن وق نالمللج م نال ولجم نا ت ل  نغو  نويم  للك متل ا  التن و  التل ج ند  المي 

 للكو

تتنوددل نتةددنو  الهددجمل  نالتتددتوا  المتلدددد لدمدد  م اددا التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددا اددا ضددنن  -5
المتةدلل  التتمنود نادتولدل  تنق النم  مع تلدودت نادا ضدنن مودن  المد  م نانلنولتتدل مدع تلدودد 

  لتودو

نتتنوة القتنا  لوع التج وب نالتندوة المتتا مع تلدود نالتندوة النللا مع تلدودد  هد زت  ت يوج ال نالة -6
 مل المدلاند مدى منلوو  التنمود نال نلنمو

تةددنو  متننمددد ن جنا  تقددنوة  جان الةدلددد اددا لدد ام  التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددات مددل يددمن   -7
 المتل ا  المتتود نالدولتود لا  النا دو

و  هجمل  التندود ناإل يلج الت لدن  نالمتتدا ادا التندلة التندومدا لنلمددت نادا مؤتتدل  التدج وب تنا -8
 نالتندوة المتتا نالتقتا لهل دو

تددناو  هددجمل  نمؤتتددل  التيددغو  جاهدد  المؤتتددل  التندوموددد نهل دتددلت له ودددا التددج وب نالتندددوة  -9
ن اً نإتل دلًت نالت لمد  ادا للدك مدل هدجمل  المتتا نالتقتات مل إوان متلود هل د لتيغو  اليدللبت ل د

 التيغو  له ودا التندوة الدلمناو

تةنو  دل مودد متننمدل  التدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتداو نويدم  للدك تن ود  الام   وددت نتم دوع -02
 المؤتتل  التا تقجة الهجمل  نالتتتوا ت نتننو  مت   المنانمدو

لدمددج لوع اددا مؤتتددل  التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددات تدتددوع اسنضددلع الننونوددد نا  ت ددلجود -00
 نتةنو  ل ام  تندومتة نتج ولتة اا   تلن الهجمدت نمنا دد تمنهة المتتاو
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 تنتول نتدتوع هجمل  نتتتوا  التج وب نالتندوة المتتا المتلدد لنئل  لن  ا دتولدل  الهل دو-00

د نالتقنوة نالمتلنلد له نص المدود ندنجم تندة امتملج مؤي ا  م دنود لدمتلمجم اا  ممل  الم ا ل-03
نلدد ام  التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددات نلهل ددد اومددل وتندددق لتنااددق المه دددل  مددل التتلدددل  

 المتتتجاد نمنانمتتل مل المتةدلل  التتمنود ندلدل  تنق النم و

مدتمدل مدع ة ودق الدتدنج النم  مدى تدتوع م لتدد التدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدا ن دن تد ادا ال-04
 ا مامود نالت قونود للإلضلاد إلى ا تدلهل  المتضمتد اا المتله  التندومودو

 

 : على المستوى العربً ب.

 تتولى منظمة العمل العربٌة ما ٌلً: 

إمجاج نتةدنو  مؤيد ا  م لودد لدتدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدات نإمدجاج نتيد  تددود  جن   م لدا  و0
 الميت  دو ليأع المؤي ا 

 إمجاج نتةنو  منلوو  م لود إ يلجود ليأع  نلنم نالمدود مؤتتل  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو و0

جمة ل ام  تج وب المج لوع لدتج وب نالتندوة المتتا نالتقتا مع ة وق جمة تةنو  ل ام  التج وب اا  و3
   تلن الهجمد نمنلوو  ا متملج نتج وب مج لا المج لوعو

جمة الج اتل  المتندقد لقضلول نمتل   ال نلنم نالنلمدود اا متننمل  التج وب نالتندوة المتتا إد ان ن و4
 نالتقتا اا اس ةل  الن لودو

 

 : التدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً غٌر النظامً 2-4

تندددوة وتددناا  اددا اس ةددل  الن لوددد مددجج  لودد  مددع المؤتتددل  ناللدد ام  نالتتددتوا  المتندقددد لللتددج وب نال
المتتا نالتقتا غو  التنلما اا القةلموع الندلة نالهدلصت لمدل ادا للدك القةدلع التةدنمات اللإلضدلاد إلدى جن  
مؤتتل  القةلع النلة اا هلا المدل  مل  مؤتتل  نتتتوا  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا التا تقجة ل ام  

تملً اا تناو  نتتنول ل ام  التج وب نالتنددوة المتتدا غود  غو  تنلمودت تدنب التوئل  ال لدود نالتةنمود جن اً م
التندلما لد لدل  سغد اض مهتدندد   ادل المتدتنز التندومددا نالمتتدات ن ادل ال ندلنم نتدتدوع اسجان ادا النمدد ت 

 ناإلمجاج سجان متلة  ممل  دجوجمت نتدلود متةدلل  التناول ت نغو  للكو

نددلما نتندددوة ال لددل ت لمددل اددا للددك التددج وب نالتندددوة المتتددا نتنادددد مؤتتددل  نهددجمل  التندددوة غودد  الت
نالتقتا غو  التنلمات دمدد مع التدجول  نال غ ا ت نلهل د مدى المتتنز النةتات تتم   اا غولب التولتل  
ددت نالدلدددد إلدى تةددنو   نا تدت اتودول  لا  النا ددت نضددنف التتتدوق نا جنادوددد اسجنا  لدوع الدتددل  المنتوي

تددب التنموددد لدهددجمل  التددا تنا هددل نتقددجمتلت للإلضددلاد إلددى الدلدددد لتددناو  المندداي  التيدد ونود المنائمدددت الدنا
 لدت لم  لوع متننمتا التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا التنلما نغو  التنلماو

 : األهداف

ما ضمع مندد المتننمد تدقوق الت لم  لوع متننمتا التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا التنلما نغو  التنل و0
 اسيم  لتتمود المنا ج اللي ودت ناتتدلملً مل منتنة التندوة نالتج وب المتتم  مجز الدولمو

تةنو  متننمد التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا غو  التنلما نل امدد نهو دوتد ندنجتد اا القةلموع النلة  و0
تد نا لتدلق لللل ام  الميمنلد لد مع مهتدف النئدل  نالهلصت نتنتول هجملتد نتتنونتل لتوتو  ا تتنلجم م
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النم ود نالمتلةق الدغ ااودت نتدلود ادتولدل  المتي   ال غ ز نال غو م نالمتنتةد نمتي   النمد  ادا 
 القةلع غو  المتنةو

ت اتت مل  ل ام  التدج وب نالتنددوة المتتدا غود  التندلما لتوتدو  الدد اك ا دتمدلما ندد اك القدنز النلمددد و3
نتدقوق ا ت لف اا مدل  التنع ا دتملما )الدتج (ت نتقددوص النددنم لدوع المتدتنول  ال قلاودد نالتندومودد 

 لدنئل  ا دتملمود المهتدندو

 

 

 : السٌاسات واإلجراءات العامة

 : على المستوى القطري أ. 

وددد ا  ت ددلجود تضددموع  ضددلول نهةددة التددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددا غودد  التنددلما اددا هةددة التتم و0
دو دت ناا هةة تتمود المنا ج اللي ود النةتود لهل ي  نا دتملمود النةتود لنلمي

دت نالتدج وب نالتنددوة  و0 تدجوث نتةنو  التي ونل  التا تتتلن   ضلول التندوة نالتج وب غو  التنلما لنلمي
 المتتا نالتقتا غو  التنلما لهل دو

لة دددنجم المؤتتددل  نالتوئددل  نالم ا دد  التددا تقددجة تةددنو  منددلوو  نإددد انا  امتمددلج نتدد هوص نضدد و3
 هجمل  التندوة نالتج وب غو  التنلما لنلمدت نالتج وب نالتندوة المتتا نالتقتا غو  التنلما لهل دو

تدناو  القتدنا  اساقودد نال  تدود لدوع لد ام  التدج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدا التندلما نغود  التندلما  و4
 نالمتج لوع لوتتل ناقلً لمنلوو  مدججمو لتوتو  اتتقل  المتندموع

تةنو  متةدلل  الدل مود نال نلنم نالنلمدود نالتقووة نالمتلنلد اا المؤتتدل  نالتوئدل  نالم ا د  التدا  و5
 تقجة ل ام  نهجمل  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا غو  التنلما اا القةلموع النلة نالهلصو

لددجمة نالدددناا  لتددلا القةددلع ادا تتنوددل لدد ام  التددج وب نالتندددوة جمدة دتددنج القةددلع التةددنمات نتدناو  ا و6
 المتتا نالتقتا غو  التنلمات نلهل د الل ام  المندتد لدم  م نلنئل  لن  ا دتولدل  الهل دو

تةنو  تنة نمنلوو  تمنو  ل ام  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا غو  التنلمات لمل اوتل جن    دلب  و7
 اا هلا المدل و النم  نالمتندموع

 تناو  التغةود الدغ ااود ال لاود لل ام  نهجمل  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا غو  التنلماو و8

تناو  هجمل  التج وب نالتنددوة المتتدا نالتقتدا غود  التندلما لدنئدل  اس  د  دلددد لاتدجملج ادا تدنق  و9
نالنددلمدوع اددا  ةددلع النمدد  غودد   النمدد   للتتددلنت ناللددلد وع مددع النمدد ت نلن  ا دتولدددل  الهل دددت

ة(ت نالمتت لوع مع التنلة التندوماو  التنلما )غو  المتني

 : على المستوى العربً ب.

اتددت مل  التم ودد  ال ا ددا اددا هول دد  المتنمددد لددجمة جن  اليدد  لن ا دتمددلمووع اددا جمددة نتددناو  لدد ام   و0
 التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا غو  التنلماو

 مة الج اتل  المتندقد لللتج وب نالتندوة المتتا نالتقتا غو  التنلماوإد ان نج و0

 المؤهالت العربٌة والمعاٌٌر المهنٌة 2-5

ويول اتتهجاة ا هتلل ا  نالندنص اا تتلود الل ام  التندومود نالتج ولود اا اس ةل  الن لود  أجام لقولس 
تدقوق  هجااتلو نوتن ض هدلا الدتمة مدع القودلس إلدى التقدج   جان المدتدقوع لتدك الل ام  لمل ون س تنموتتل نمجز
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نالتتلؤ  دن  مجز  نلنتدو انا لنض اسدولع  ج تتدل  ا هتلدل ا  إلدى  ودلس المندنمدل  نالمندل ف التن ودد 
جنع الت  و  ل ن م  لاود مدى تقنوة المتل ا  التةلوقود نمجز القللدود لدتيغو و ناا دل    ه ز ودتة ت دموة 

 لل ا  لتأ و  مع متةدلل  ا لتدلق لمتتنول  تندومود  مدى  للتندوة النللاوا هت

ا م ادد  التنددوة المهتدندد  نمع المندنة  تد   وتناا  اا مننة اس ةل  الن لود إةل  مؤها  نةتود تغةي
تندلل  ال نلودل   نوقنة مدى تتلدل  التندة التا تي ي  م دنود منضنمود للتلن إةل  نةتا لدمنلوو  المتتود التدا

المهتدنددد التددا وتضددمتتل الته ددص المتتددات نتةددنو  المتددله  نتقددنوة المتددل ا ت نمتةدلددل  ا متمددلجت نمددتح 
اليتلجا  ن هص م انلد النم و نمع تلدود  ه ز وتلمج إةدل  المدؤها  المتتودد النةتودد ادا تن ودق  نلودل  

المددوددد نالن لوددد لمددل وتددلهة اددا تةددنو  الم لتددد  النددلمدوع لتتددتو  الددد اك اساقددا نال  تددا اددا  تددناق النمدد 
 ا دتملمود لدتج وب نالتندوة المتتا للمتلل ن تندوملً منتندلً غو  مغدق التتلول و

همدس  0228نودجج الت توف الن لا المنودل   لدمتدع الدل   دج  مدع متنمدد النمد  الن لودد ادا مدلة 
لمتل  "ت نها متتنول  النلم  مدجنج المتل ا ت نالنلم  ائل  لمتتنول  المتل م ضمع مل وةدق مدود "التدية ا

المددله ت نالنلمدد  المتتددات نالنتددا )متددلمج ا هت ل ددا(ت نا هت ل دداو نوم ددع اع ويدد ي  التدددية المتددل   
 للإلضلاد إلى الت توف الجنلا المنول   لدتندوة  تلتلً للتلن إةل  المؤها  الن لودو

ع الن ددف المتتددا للممددل  نالمتددع الددل  وددنا ن الت ددتوف الن لددا نوم ددع ايددتقلق المنددلوو  المتتوددد مدد
المنول   لدمتع مع  ل  ا ق مم   ةلمود لي ا د المدد مع  ل  مم دا  ةلمل  النم  ناإلتتلجت مل م املم  ع 
 ممدود إمجاج المنلوو  المتتود نتةنو هل ممدود متنا دد لتلب التةن  التقتا نالتغود ا  التلدمدد متدد ادا لوئدل 

 النم  )اليغ (و

 : األهداف

 تةنو  إةل  م لا لدمؤها  ملتى مدى  تلس تتلدل  التنديةو و0

 تةنو  المنلوو  المتتود الن لود اا متع مهتل مو و0

 تةنو  متننمد يلمدد لممل تد النم  المتتا ناقلً لمنلوو  منتمجمو و3

ددن ت نتد هوص م انلدد النمدد  جمدة التولتدل  المتندقدد لقضدلول النمد  نالقدنز النلمددددت م د  التيدغو ت ناس و4
 المتتات نج اتل  تتمود المنا ج اللي ودت نل ام  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو

تةنو  منلوو  اسجانت نتدتوع إتتلدود القنز النلمدد الن لودد نتوتدو  د ا تدل   تدولً ن اقودلً مددى المتدتنووع  و5
 القة   نالن لاو

 : السٌاسات واإلجراءات العامة

 : ى المستوى القطريعل أ.

مدع  لد   0228اتتهجاة الت توف الن لا المنول   لدمتع ال لج  مع متنمدد النمد  الن لودد ادا مدلة  و0
المؤتتددل  الد نموددد نغودد  الد نموددد اددا اس ةددل  الن لوددد  م دنوددد  ئوتددد لقضددلول التيددغو  نالنمدد  

 نالتج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو

نالتتنوموددد الا مددد لمددتح تدد اهوص م انلددد النمدد  المتتددا للادد اج  تةددنو  نامتمددلج اسةدد  التيدد ونود و0
 نلمنا ل النم  ناقلً لدمنلوو  المتتود النةتود المنتمجمو

تةنو  تنة نةتود يلمدد لاهتلل ا  المتتود نمتح اليتلجا ت مل تناو  الم نتد لتوتو  ا تتقل  مع تمة  و3
  ن متتنز تندوما آله و

متددؤنلول  اهتلددل ا  اسجانت نتدجوددج متددتنول  المتددل مت نامتمددلج اللدد ام   إتيددلن هوئددل  نةتوددد تتددنلى و4
 المتتودت نمتح ت اهوص م انلد النم  المتتا للا اج نمنا ل النم و
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تةنو  المنلوو  المتتود اا اس ةل  الن لود ناتتهجامتل اا مددل   التيدغو ت نت دموة هول د  اسددن ت  و5
 وب نالتندوة المتتا نالتقتات نا هتلل ا  المتتودت نمتح ت اهوص ند اك النمللدت نل ام  نمتله  التج

 م انلد النم و 

 منا لد التةن  اا المنلوو  المتتود الجنلودت نتناو  مت   المنانمد لوع المنلوو  المتتود النةتود نلوتتلو و6

 : ب. على المستوى العربً

 تتولى منظمة العمل العربٌة ما ٌلً:

 (وArab Qualification Framework  الن لود )نضل إةل  يلم  لدمؤها و0

 إمجاج نتةنو  مؤها  متتود م لود اا  ممل  نمتع متتقلمو و0

 نضل تمللج  هتلل ا  اسجان المتتود اا  ممل  نمتع متتقلمو و3

 : نظم المعلومات 2-6

نتدلً  ئوتدلً تي   تنة مندنمل  المنا ج اللي ود التا تغةا دلتلا م ض القنز النلمدد نالةدب مدوتدل م 
مع جوتلمود نه لئص تنق النم  النلمددو ناا هلا التولق هتدلك تقةتدل ضدنف  ئوتدتلع ادا اس ةدل  الن لوددت 
تتم   اسنلدى ادا  دنع تندة مندنمدل  المدنا ج الليد ود مدل  الد   ل د م ادا تنموتتدل نيدمنلوتتل ادا   ود  مدع 

 دد  ال لتوددد لللدلدددد لمأتتددد ا تددتنلجم مددع تنددة اس ةددل ت ممددل وتددتجما التددنا الدددلج لتةنو هددل نتننودتددلو نتتم
المندنمل  المتناا م اا مدل    تة التولتل  ناتهلل الق ا ا  نهدجمل  التيدغو  نالتندودد نا  يدلج المتتدا 
نغو  للكو نوقل مدى ملتق متنمد النم  الن لود لتلن نتةنو  يل د م لود لمندنمل  تنق النمد  ادا اس ةدل  

 الن لودو

 : األهداف

جمة اإلم لتل  الن لود مدى المتتنووع القة   نالن لدا ادا تةدنو  تندة مندنمدل  المدنا ج الليد ودت مددى  و0
دلتلا الن ض نالةدبت ناتتنمللتل نا تتنلجم متتل اا التهةوةت ننضل ا تت اتودول ت ن تة التولتدل ت 

 ناتهلل الق ا ا ت ناللدنث نالج اتل و

اإلم لتل  النةتود نالمؤتتود اا مدل  تةنو  ناتتهجاة تندة مندنمدل  تةنو  القج ا  نال نلنا  نتن و   و0
 المنا ج اللي ودو نويم  للك المنا ج اللي ود نالتقتول  نالتدتو ا  نالتتتوا    نغو  للكو

 : السٌاسات واإلجراءات العامة

 : على المستوى القطري أ.

 لج  مع متنمد النم  الن لودد  دأجام ادا ( ال0228تننو  اتتهجاة الت توف الن لا المنول   لدمتع ) و0
 تنلة مندنمل  تنق النم  )دلتب الةدب مدى المنا ج اللي ود(و

النمدد  مدددى إمددجاج مؤيدد ا   موددد نتنموددد لدتددج وب نالتندددوة المتتددا نالتقتددات وم ددع اتددتهجامتل لتقوددوة  و0
 انضلع نه لئص هلا التج وب نالتندوة نمتللند التةن  الل  وة   مدودو

امدد تندة نةتودد لمندنمدل  المدنا ج الليد ود ن دولتتتل نمنا ددد تةنو هدل نتددجو تل لتتدتو  نضل نإج و3
 اتت مل هل اا  تة التولتل  نا تت اتودول  ناتهلل الق ا ا و

جم  و4 تةددنو  نتن ودد  القددج ا  نال نددلنا  المؤتتددود مددع ة وددق  اددل  نددلنم النددلمدوع اددا الدتددل  المدد ني
لليد ود مددى ددلتلا الند ض نالةددبت  دللن ا ا  المنتودد لدللتندوة لدمندنمل  لتنة مندنمدل  المدنا ج ا

نالتددج وبت نجنائدد  اإلد ددلنا  النلمدددت نالمؤتتددل  المنتوددد لددللتننوف نالتيددغو  اددا القةددلموع النددلة 
 نالهلصت نغو هلو
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تن و  الج اتل  ناللدنث الم تلةد لتنة مندنمل  المنا ج اللي ود نالمتل قد متتلت نلهل د مدل وتنددق  و5
 متتل لتنة التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا نتيغو  ه ودوتلو

اتتنمل  التقتودل  الدجو دد لدمدل المندنمدل  نتيد هل ناتدتهجامتل مددى المتدتنول  المؤتتدود نالقة ودد  و6
 نالن لودت مل م املم متل   ال دند نا ت لجول  النم و

إلمددجاج ن اددل  نددلنم النددلمدوع اددا تةددنو  اإلم لتددل  مدددى المتددتنول  المؤتتددود نالقة وددد نالن لوددد  و7
 المدل   المتندقد لتنة مندنمل  المنا ج اللي ود مع اهت ل ووع ناتووع  ل  الهجمد ناا   تلئتلو

تن و  ال قلاد المدتمنود نالنما المؤتتا اا مدل  اتت مل  المن اد التلدمدد مدع المندنمدل  المن ن دد  و8
ا ا ت نلهل دد ادا المددل   المت ددد لدتنة التدج وب اا  تة التولتل  نا تدت اتودول  ناتهدلل القد 

 نالتندوة المتتا نالتقتا نتيغو  ه ودوتلو

 :على المستوى العربً  ب. 

( مددى المتدتنز الن لدات مدع ة ودق 0228تنموة نتننو  اتتهجاة الت توف الن لا المنول   لدمتدع ) و0
ود المهتدندت نمتللند تةلوقد مدى المتدتنز نضل اسجلد اإل يلجود لاتتهجاةت ناتت مل  النتلئ  اإلمام

 القة  و

النمدد  مدددى إمددجاج ت ددتوف م لددا منوددل   لدتندددوة وتتددلن  الم اددد  التندوموددد المهتدنددد لتغةوددد دلتددب  و0
 الن ض مع المنا ج اللي ودو

دوة تةنو  نإجامد تنلة م لا لمندنمل  المنا ج اللي ودت نويم  دلتلا الن ض نالةدبت لجمة تنة التن و3
 نالتج وب نالتيغو  نتتق  النمللد الن لودو

 تةنو  نإجامد تنلة م لا لمندنمل  مؤتتل  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو و4

 

 : دور القطاع الخاص والقطاع غٌر الحكومً 2-7

وتناا  لدقةدلع الهدلص نالقةدلع غود  الد دنما ادا اس ةدل  الن لودد جن  ناضدح نمنتد ف لدد ادا تتمودد 
 ج اللي ود لنلمدت ناا التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا لهل دت تنان ادا التهةدوة  ن التمنود   ن التتنودلو المنا

اندددى المتددتنز التهةوةددا ويددل ك مم دددن القةددلع الهددلص اددا النددلجم اددا المدددللس نالددددلع المنتوددد لتوئددل  
تتنول  وجو  القةلع الهدلص ادا   ود  نمؤتتل  نمتننمل  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو نمدى المتتنز ال

 مع اسدولع مؤتتل  تندومود نتج ولود تنلمود نغو  تنلمود اا متتنول  تندومود نمتتود مهتدندو

نمددل للددكت ولقددى جن  القةددلع الهددلص نالقةددلع غودد  الد ددنما اددا متننمددل  التددج وب نالتندددوة المتتددا 
متننمدل  لل دتولددل  التتمنودد نمتةدلدل  تدنق نالتقتا غو   دلفت نون دس ليد   مدلة ضدنف ا تلدلة هدلن ال

النم  مع التنادا ال مود نالتنمودت ممل وتتجما تننو  نتةنو  جن  القةلع الهلص نغو  الد نما ادا  ممدل  
 التهةوة نالتتنول نالتقنوة لمتننمل  نل ام  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو

 

 : األهداف

غو  الد نمات نتدتوع  نلنتد نالمدوتدت اا التهةوة نالتتنول نضلة تةنو  نتنتول جن  القةلع الهلص ن و0
 الدنجم اا متننمد التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا نل امددو

تةنو  نت يوج متلهمد القةلع الهلص نغو  الد نما اا تمنو  هةة نل ام  نميل ول التج وب نالتندوة  و0
 المتتا نالتقتاو
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 : السٌاسات واإلجراءات العاّمة

 : على المستوى القطري أ. 

تةنو  التي ونل  لتن و  جن  القةلع الهدلص نغود  الد دنما ادا تتمودد المدنا ج الليد ود لنلمدد نادا  و0
 التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا لهل دو

تيددول اليد ا د النلمددد لدقةددلع الهدلص نغود  الد دنمات نتن ودد   ج اتددت نتننود  جن ن ادا المدددللس  و0
 ل  المتندقد لللتهةوة ن تة التولتل  لدتج وب نالتندوة المتتا نالتقتاونالددلع نالتيلة

تن ودد  جن  القةددلع الهددلص نغودد  الد ددنمات مددع التددنادا ال موددد نالتنمودددت اددا تتنوددل تنددة نلدد ام   و3
 التج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو

تمودد المدنا ج الليد ود متح الدناا  ناإلمنلنا  الض ولود لدقةلع الهلص نغو  الد نما الميل ك اا ت و4
 لنلمدت ناا التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا لهل دو

تناو  الجمة المللا نالنتا نتةنو  القج ا  لدقةلع التةنما غو  الد نما الميل ك اا تتمودد المدنا ج  و5
ددت نادا التدج وب نالتنددوة المتتدا لهل دددت نليد   هدلص ادا التيدلةل  المندتدد لهجمددد  الليد ود لنلمي

 م ناليللب نائل  لن  ا دتولدل  الهل دوالم  

جمة نتيدول المتدى القةدلما لدقةدلع الهدلص ادا القودلة لدجن ن نميدل  تد ادا تتمودد المدنا ج الليد ود  و6
دت ناا التج وب نالتندوة المتتا لهل دت لدوث وتنلى القةلع النادجت  للقةلع التدولدا نالقةدلما  لنلمي

 للك القةلعولمنا ج اللي ود اا لتتمود اال  اما م اًت المتلة لا  النا د 

 : على المستوى العربً ب. 

 : تتولى منظمة العمل العربٌة

اتت مل  التم و  ال ا ا اا هول   المتنمد لجمة جن  اليد  لن ا دتمدلمووع ندند  ميدل  تتة ادا تتمودد  و0
 التنلما لي   هلصوالمنا ج اللي ود لي   ملةت نالتج وب نالتندوة المتتا نالتقتا التنلما نغو  

إددد ان نجمددة الج اتددل  المتندقددد لتقوددوة نتةددنو  جن  القةددلع الهددلص نغودد  الد ددنما اددا متننمددل   و0
 التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا اا اس ةل  الن لودو

 : البعد الدولً 2-8

 م نالمتتقددد وتتة تنق النمد  الن لدا لمندج  لةللدد مدل ي تتدلولًت  مدل وتتدة لندجج  لود  مدع النمللدد المتدلد
نالنااجم اا الن   تنتدو نوقج  مجج النمللد المتلد م لني م ماووع ملم ت نالمتتقدد لدوع اس ةدل  الن لودد لتدتد 
ماووع ملم و  مل النمللد النااجم مع اس ةل  غو  الن لود اتقج  لل    مع ميد م ماودوع ملمد و نتيد   النمللدد 

د غود  المددودد ادا اس ةدل  الن لودد المتتضدوند لدنمللددو نتتدتجما م د  هدلن الن لود المتتقديد     مع  ددث النمللد
اله لئص اا تنق النم  م املم اللنج الجنلا اا تولتل  نل ام  تنة تتمود المنا ج اللي ود لي   ملة نتنة 

متدتنول  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتدا ليد   هدلصت نلهل دد اع منندة النمللدد المتدلد م نالناادجم تتتمدا ل
 النم  استلتود التا تيم  النمل  مدجنج  المتل ا  نالنمللد المت م نالمتتووعو

 : األهداف

تةددنو  اإلم لتددل  الن لوددد مددع التددنادا ال موددد نالتنموددد اددا تتموددد المددنا ج الليدد ود لنلمدددت ناددا التددج وب  و0
تلدودت نتناو  دج متلتب مع التأهو   نالتندوة المتتا نالتقتا لهل د لجمة تيغو  النمللد الن لود المتتقدد مع

 نالتج وب لدنمللد الن لود المتلد م مع تلدود  ه زو
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جمة التندد نالتد ك تدن إتيلن التنق الن لود الميت  دت ند ود د  د النمللد الن لود نتتقدتل لوع اس ةل   و0
 الن لودو

لتقتدات ناتدت مل  للدك ادا تةدنو  الدتنة التنلم  مل الهل ا  الجنلود اا مدل   التج وب نالتندوة المتتا نا و3
 الن لود اا هلن المدل  و

 : السٌاسات واإلجراءات العامة

 : أ. على المستوى القطري

اتت مل  اللولتل  نالمندنمل  المتناا م مع استناق الن لود ناسن نلود نه لئص النمللد اوتدل ادا ت دموة  و 0
 التج وب نالتندوة المتتا نالتقتا          لي   هلصوتنة تتمود المنا ج اللي ود لي   ملة نل ام  

اتت مل  اللولتل  نالمندنمل  المتناا م مع ه لئص النمللدد غود  الن لودد ادا اس ةدل  الن لودد ادا ت دموة  و 0
تنة نل ام  التج وب نالتندوة المتتا نالتقتات نللدك لدمتدلهمد ادا التتدنض لللنمللدد النةتودد نالن لودد مدع 

 ل مود نالتنمودوالتنادا ا

تةلوق تي ونل  النم  اا اس ةل  الن لود مدى النمللد النااجم لة وقد      تنا تلً نيمن ً لضملع دقدن تة  و 3
 ليأع ن نف النم  المتلتلد مع دتدت نتنلج  المتلاتد غو  النلجلد مل النمللد المددود مع دتد  ه زو

سدتلودد نالمؤتتدل  نالمتنمدل  الن لودد نا  دومودد نالجنلودد ادا تقنود  تنا  ا ت ل  نالتنلنع مل الجن  ا و 4
 مدل   التج وب نالتندوة المتتا نالتقتاو

اتت مل  التةن ا  نالتندتل  النللمود المتندقد لقضلول التنة نالمنلوو  نالدنجم اا التج وب نالتندوة المتتدا  و 5
 ندمود نالت دمد نتتمود القج ا  نغو  للكونالتقتات نللك مع ة وق جمة  تنا  ا ت ل  نالدتنج ال

 : على المستوى العربً

 تتنلى متنمد النم  الن لود مل ودا:

إتيلن تنلة مندنمدل  م لدا لدمدنا ج الليد ودت لتدناو  لولتدل   لاودد مدع  تدناق النمد  الن لودد نه دلئص  و0
 النمللد اوتلو 

الن لوددد اددا اس ةددل  الن لوددد نجمددة  تةددنو  نتددناو  لولتددل  نمندنمددل  مددع لتوددد نه ددلئص النمللددد غودد  و0
الج اتددل  المتندقددد لددللكت ناتددت مل  هددلن اللولتددل  نالمندنمددل  اددا تولتددل  نلدد ام  إمددجاج نتأهودد  النمللددد 

 الن لود نتتقدتلو

التتتددوق نالت لمدد  مددل المؤتتددل  نالمتنمددل  الن لوددد ناإل دوموددد المنتوددد لددتنة ن ضددلول نلدد ام  التددج وب  و3
 لتقتاونالتندوة المتتا نا

دد لدتنة ن ضدلول التدج وب نالتنددوة  و4 تقنود  تنا  ا ت ل  نالتندلنع مدل المؤتتدل  نالمتنمدل  الجنلودد المنتوي
 المتتا نالتقتات نا تتنلجم مع للك اا تةنو  جن  المتنمد مدى المتتنز الن لا اا هلا المدل و

◘ ◘ ◘ 
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