
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ورقة المعلومات األساسية
  بشأن أجتماع خبراء حول : 

 إطار منظومة المؤهالت"وضع رؤية عربية موحدة لبناء 

 "والمعايير المهنية العربية 

 ( 6161فبراير / شباط  61و  61،  مصر العربيةجمهورية القاهرة / ) 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 منظمـة العمـل العربيـة
 مكتب العمل العربى
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 راءـبـاع خـمـتـأج

 ـولــحـــــ

 منظومة المؤهالت والمعايير المهنية العربية لبناء إطاروضع رؤية عربية موحدة 

 ( 6161فبراير / شباط  61 – 61) القاهرة ، جمهورية مصر العربية ، 

 

   -: ** مـقـدمـــة

إن التوجه نحو بناء إطار عربى مشترك للمؤهالت والمعايير المهنية بهدف الرربط 

من جهة واحتياجات سوق العمل الفعليرة مرن  ومخرجاتها التعليم والتدريب منظومة بين

المهارات والكفايات من جهرة خخرر ي يعرد مرن اهرم المبرادرات الترى يجرب علرى مجمرل 

ترثييرا  كبيررا  علرى تطروير  لهرا الدول العربية دعمها وتشجيعهاي فهذه المنظومرة سريكون

 مستو  المهارات المهنية والفنية فى المنطقة فيما لو انجزت.

علرى المسرتو   ذلك لرفر  اننتاجيرة والقردرل التنافسرية للردول العربيرةحيث سيؤد  

العررالم ي وكررذلك ستسرراهم فررى تقيرريم مح ررلة الررتعلم ل فررراد وتشررجيعهم علررى موا ررلة 

سررارات التعلرريم وكررذلك تسررهيل مالررتعلم والترردريبي وتحقيررن إمكانيررة انتقررال انفررراد بررين 

بية دون الحاجرة إلرى إعرادل تقيريم مهراراتهم عملية انتقال العمالة الماهرل بين الدول العر

وهررذا انمررر سرريلعب الرردور  او التشرركيك بقيمررة المررؤهالت والشررهادات التررى يحملونهررا

البطالرة برين مرواطنى الردول العربيرةي وإيجراد  ةانبرز بطبيعة الحال فى الحد من مشركل

لتنميرة سوق عمل متوازن يمكن رفده بسواعد مؤهلة تساهم فرى تحقيرن رؤ  واهرداف ا

 -الشاملة والمستدامةي وللمساهمة فى تحقين ذلك يجب العمل فى إتجاهيني هما :

 اإلطار العام لمنظومة المؤهالت المهنية العربية. مشروع إعداد  -1

وضرر  خليررة واضررحة حررول ت ررميم المعررايير المهنيررة العربيررة بمررا يتررواءم مرر   -2

 المتطلبات المتغيرل نسواق العمل.
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   -: المنظومة بناء إطار** األهداف العامة من 

لقرارات القمم االقت ادية والتنموية واالجتماعيرة بتنفيرذ البرنرامل المتكامرل لردعم  إشارل

المشررروع الخرراو بمواممررة مخرجررات التعلرريم والترردريب  السرريماالتشررغيل والحررد مررن البطالررة 

واجتياحات سوق العمل واسترشادا  باالستراتيجية العربيرة للتردريب والتعلريم التقنرى والمهنرى 

 ال ادرل عن منظمة العمل العربية.

  -فثن انهداف العامة من بناء إطار منظومة المؤهالت والمعايير المهنية العربيةي ه  :

 الدول العربيرة فرى اعرداد المعرايير المهنيرةي فهنراك جهرود تبرذل فرى  توحيد جهود

لتطروير المعرايير الوطنيرة نضرمن  العربرى كل من م ر وانردن ودول الخلريل

المختلفررة ي وحيررث ان عمليررة اإلعررداد مكلفررة علررى المسررتو   مسررتويات المهررارل

ى كرل فر الوطن  وتحتاج إلى خبرات متخ  ةي وتفاديا لتكررار عمليرة اإلعرداد

يمكررن إعررداد معررايير  وترروفيرا  للوقررت والجهررد والمرروارد بلررد عربرر  بشرركل منفرررد

وتطبيقهرا مهنية عربية بشكل موحد باالستفادل من الخبرات العربية ومن نشررها 

 .فى كل من الدول العربية

  العمررل علررى تطرروير مسررارات مرنررة لموا ررلة الررتعلم مررن خررالل اعتمادهررا علررى

تميررل مح ررلة مررا يكتسرربه الفرررد مررن معررارف ومهررارات م الترر  يمخرجررات التعلرر

م والترردريب المختلفررة وهرر  الررتعلم النظررام  و يررر يوكفرراءات عبررر بيمررات التعلرر

النظررام  والحيررات  ن يررر الرسررم  ي وهرر  بررذلك سررتكون إحررد  ادوات التنميررة 

االجتماعية واالقت ادية وتثسيس مجتم  التعلم مد  الحيال لتيسير فرو انتقرال 

بررين الرردول العربيررة ن ررراو العمررل وموا ررلة الررتعلم لتلبيررة متطلبررات  انفررراد

 اسواق العمل العربية.

  المسرراهمة فررى تعزيررز التنميررة الشرراملة وبنرراء اقت رراد المعرفررة لتحقيررن التنافسررية

الدوليرررة السرررتخدامها كرررثدال مرجعيرررة لمحررراذال ومواءمرررة منظومرررات المرررؤهالت 

لعمالة الوطنية فى الدول العربيرة وبمرا الوطنية بالعربيةي لزيادل فرو توظيف ا

يلب  احتياجات دولنا من القو  العاملرة العربيرة الكفرؤل والمراهرل والمتعلمرة مرن 
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خالل مساعدل المؤسسات وا حاب العمل على ترجمرة محترو  المؤهرل بشركل 

 سليم وموحد بين الدول العربية.

   لكفاءل المهنية العربيرة اختبارات ا لبناءالتشجي  لدراسة مد  إمكانية وض  خلية

نالنظريررة والعلميررة  اشررتقاقا مررن المعررايير المهنيررة الترر  ست ررمم بمررا يتررواءم مرر  

رررحا ُمتررررابط  دتياجرررات اسرررواق العمرررل العربيرررةي وكرررذلك بنررراء بنرررك اسرررملة موح 

 تكنولوجيا بين الدول العربية م  توحيد اماكن االختبارات الخارجية والداخليةي

  -: للمنظومةالرؤى المستقبلية ** 

الرؤية المستقبلية لبناء منظومة المؤهالت والمعرايير المهنيرة العربيرة المشرتركة إن 

   -ه  : ب ورل تف  بمتطلبات اسواق العمل العربية الحالية والمستقبليةي

   -: فى محور المؤهالت المهنية** 

 القاممرررة المواءمرررة برررين منظومرررات او انظمرررة المرررؤهالت الوطنيرررة  او المحررراذال

 والمنظومة العربية.

  توفير نتامل مواءمة المرؤهالت انجنبيرة مر  مسرتويات المنظومرات الوطنيرة فرى

 الدول العربية وفقا لمرجعية المنظومة العربية.

 .تيسير فرو انتقال انفراد بين الدول العربية ن راو العمل وموا لة التعلم 

 .تعزيز مبدا التعلم مد  الحيال 

 ومات او انظمرة المرؤهالت لرد  الردول العربيرة بعضرها برالبعو الربط بين منظ

اآلخرررر مرررن خرررالل مرجعيرررة مشرررتركة للمرررؤهالت تترررثلف مرررن عررردد محررردد مرررن 

 المستويات الت  تعتمد على مخرجات التعلم.

  القراءل السليمة لمحتو  المؤهلي والربط بين مؤهل وخخر بما يعزز مرن فررو

يم والتردريب لرد  الردول العربيرة وتعميرن انفراد فى االنتقال بين مسارات التعلر

 مبدا الشفافية واليقة المتبادلة بينهما.

  ضمان جودل انظمة التعليم والتدريب لد  جمي  الدول العربية من خالل اعتمراد

 مخرجات التعليم اساسا لو ف مستويات المنظومة العربية للمؤهالت المهنية.
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 و  العاملرررة الكفرررؤل والمررراهرل تلبيرررة متطلبرررات اسرررواق العمرررل العربيرررة مرررن القررر

والمتعلمة من خالل مساعدل المؤسسات وا رحاب العمرل علرى ترجمرة محترو  

 المؤهل بشكل سليم وموحد بين جمي  الدول انعضاء.

   -: فى محور المعايير المهنية** 

  المساهمة ف  تقليو الفجول برين مخرجرات التعلريم والتردريب واحتياجرات سروق

 العمل.

  تنظيم سوق العمل عبر تقييم ورف  كفاءل القو  العاملرة والحرد مرن العمالرة  يرر

 المؤهلة.

  رفر  الكفرراءل المهنيرة للقررو  العاملرة العربيررة لتعزيرز قرردرتها التنافسرية فرر  سرروق

 العمل محليا  وعالميا .

  خلن الظروف المناسبة والمشجعة للقو  العاملة العربية النخراطها فر  القطراع

 الخاو.

 وفير المعلومات الت  يمكن االعتماد عليهرا لخردمات اإلرشراد والتوجيره المهنر  ت

 فى الدول العربيةي وإيجاد نسن واضح للمسارات المهنية ومستقبلها.

  واسرعة مرن القرو  العاملرة المساهمة فر  جرذب االسرتيمارات عبرر تروفير قاعردل

مقابرل منتجرات   المؤهلة لرف  القدرل التنافسية لضرمان جرودل المنرتل العربر  فر

 انسواق انخر .

 تطرروير برامجهررا بررثعلى مسرررتويات   دريبيررة فرررتدعررم المؤسسررات التعليميررة وال

  الجودل.

  -: ** أهداف األجتماع

يهدف انجتماع إلى وض  رؤية عربية موحدل لبناء إطار منظومة المؤهالت والمعايير 

 المهنية العربية من خالل التو ل إلى :

المررؤهالت العربيررةي مررن حيررث عرردد المسررتويات ومضررمون وضرر  نمرروذج إلطررار  -1

 الموا فات لكل مستو .

اقتراح المهن ذات انولوية إلعرداد المعرايير المهنيرة العربيرة لهراي وجردولتها بحسرب  -2

 درجة انهمية.
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 وض  نموذج مقترح لشكل المعيار المهنى ومضمونه. -3

ت والمعرايير المهنيرة وض  ت ور للخطة التنفيذية للمشروع "بناء منظومرة المرؤهال -4

العربية" للخروج به إلى النور ليكون وييقة عربية تميل المرج  انساسر  فرى تقيريم 

 نواتل انظمة التعليم والتدريب المهنى والتقنى.

  -: ** محاور األجتماع

 -إطار المؤهالت العربية من حيث :مناقشة عامة حول أوالً : 

 الضرورل وانهمية والمرجعية. -ا

عالقة إطار المؤهالت العربية بفمات مستو  المهارل الرواردل فرى الت رنيف العربر   -ب

 .2002المعياري للمهن 

 عالقة إطار المؤهالت العربية بالت نيف الدولى المعياري للتعليم. -ج

 مضمون و فات كل مستو  من مستويات اإلطار. -د

 كيفية انستعانة وانستفادل من إطار المؤهالت انوروبية. -ه

ة انستعانة وانستفادل مرن إطرار المرؤهالت الوطنيرة فرى كرل مرن ترونس وم رر كيفي -و

 وانردن والسعودية وسلطنة عمان واإلمارات والبحرين والكويت.

 -: المعايير المهنية العربية:  ثانياً 

 مناقشة عامة حول :

 دور المعررايير المهنيررة فررى إعررداد وتطرروير برررامل التعلرريم والترردريب المهنررى والتقنررى -ا

 وإعداد اختبارات المستو  المهنى العربى.

مرجعيررة المعررايير المهنيررة العربيررة وعالقتهررا بالت ررنيف العربررى المعيرراري للمهررن  -ب

2002 

دراسة فمات مستو  المهارل او مسرتويات المرؤهالت العربيرة الواجرب إعرداد معرايير  -ج

 مهنية لها.

 مية.مرجعية تحديد المهن ذات انولوية وجدولتها بحسب درجة انه -د

دراسة إمكانية انستعانة وانستفادل بالمعايير المهنية الوطنية لعدد من الدول العربيرة  -ه

 نانردن ي السعودية ي الكويت ي سلطنة عمان .

وضرر  نمرروذج مقترررح للمعيررار المهنررى ومضررامينهي بحيررث يضررمن تغطيررة الكفايررات  -و

 المهنية التخ  ية والكفايات انستخدامية.
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  -: بالمعايير المهنية** الجهات المعنية 

 هناك جهات عدل معنية بالمعايير المهنية منها :

مميلررة فررى وزارل العمررل ي إذ انهررا الجهررة المعنيررة بتنظرريم قضررايا تشررغيل  –الحكومررة  -1

 القو  العاملة.

لضرررمان رفرررد سررروق العمرررل بعمالرررة جيررردل التثهيرررل  –منظمرررات ا رررحاب انعمرررال  -2

 والنوعية.

 الفرو فى انعداد والتثهيل والتشغيل.لضمان تكافؤ  -العمالمنظمات  -3

دواوين نمجالس  الخدمة المدينةي من حيث كونهرا الجهرة المعنيرة بتنظريم انسرتخدام  -4

 فى القطاع الرسمى نالحكوم  .

هيمررات ومؤسسررات التعلرريم والترردريب المهنرر  والتقنرر ي مررن حيررث ان المعررايير ترروفر  -5

ل يا ة انهرداف التدريبيرةي انسس الموضوعية المتسقة م  متطلبات سوق العملي 

 ومن يم تطوير البرامل التدريبية وإجراءات تنفيذها.

 الجهات المركزية المسمولة عن تنمية الموارد البشرية. -6

الجهررات المركزيررة المسررمولة عررن انختبررارات المهنيررة وإ رردار تررراخيو مزاولررة  -7

 المهنة. 

  -: ** موعد ومكان عقد االجتماع

 2016فبراير/ شباط  17 – 16الدقى  خالل يوم  فندق سفير ن –القاهرل 

  -: المدعون لألجتماع** السادة الخبراء 

 المملكة انردنية الهاشمية - السيد المهندس / احمد م طفى  -1

 الجمهورية التونسية -  السيد الدكتور/ يوسف نوار  -2

 المملكة العربية السعودية -  السيد الدكتور/ إبراهيم الشافى -3

 سلطنة عمان -  الدكتور/ محمد النجارالسيد  -4

 جمهورية العراق -  السيد المهندس/  ادق خزعل -5

 فضال  عن السكرتارية الفنية من إدارل التنمية البشرية والتشغيل.

* * * * 
 

 

 مصطفى عبد الستار
 ط / هدى


