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  2022، 110الدورة  -مؤتمـر العمـل الدولـي  
   2022حزيران/ يونيه  10 التاريخ:

 

 تقارير لجنة وضع المعايير: التلمذة الصناعية 

 اعتمادهاقرار مقترح واستنتاجات مقدمة إلى المؤتمر من أجل 

هذا التقرير نص القرار المقترح واالستنتاجات التي قدمتها لجنة وضع المعايير بشأن التلمذة الصناعية    يتضمن
 ليعتمدها المؤتمر.

وسيُنشر تقرير اللجنة بشأن أعمالها، بالصيغة التي وافقت عليها هيئة مكتب اللجنة بالنيابة عن اللجنة، على موقع  
بعد اختتام الدورة. وستتاح ألعضاء اللجنة إمكانية تقديم تصويبات    5Bالمؤتمر على اإلنترنت في محضر األعمال رقم 

 . 2022يوليه تموز/  8على بياناتهم الواردة في التقرير حتى 
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 " تلمذة الصناعيةقرار بشأن إدراج بند في جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للمؤتمر، بعنوان "ال

 العام لمنظمة العمل الدولية، إّن المؤتمر 

 إذ اعتمد تقرير اللجنة المعينة لدراسة البند الرابع من جدول األعمال،

وإذ أقّر بوجه خاص المقترح من أجل توصية بشأن إطار من أجل التلمذة الصناعية، كاستنتاجات عامة بهدف التشاور  
 مع الحكومات، 

دول أعمال دورته العادية المقبلة من أجل إجراء مناقشة ثانية بهدف إدراج بند بعنوان "التلمذة الصناعية" في ج  يقرر
 اعتماد توصية.

 االستنتاجات المقترحة  

 شكل الصك  - ألف 
 ينبغي لمؤتمر العمل الدولي اعتماد صك بشأن إطار من أجل التلمذة الصناعية الجيدة.   .1
 ينبغي لهذا الصك أن يأخذ شكل توصية.   .2

 مضمون الصك   - باء 

 الديباجة 

 أن:  التوصية  ينبغي لديباجة .3

التحوالت و  .انعدام المساواة يتواصلبطالة والبطالة الجزئية في العالم ال تزال مرتفعة وأّن  التشير إلى أّن معدالت   (أ)
والنقص    دم تطابق المهاراتتفاقم ع  ،، مثل تلك الناشئة عن التحديات المرتبطة بتغير المناخالسريعة في عالم العمل

ما يتطلب من الناس من جميع األعمار أن يكتسبوا مهارات جديدة أو أن يرتقوا بمهاراتهم بشكل ، مفي المهارات
 ؛ والعمل الالئق مستمر في مصلحة تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية

 األعضاء بأهمية التعلم المتواصل والتعليم الجيد الفعالين؛  الدول  تلحظ اعتراف  ( ب)
شأن   ( ج) من  بأّن  إلى  تسلّم  يفضيا  أن  الجيدة  الصناعية  التلمذة  وتطوير  و توفير  تعزيز  الالئق  في  أن  العمل  يسهما 

استجابات فعالة وناجعة لمواجهة التحديات الحالية وأن يقدما فرص تعلم متواصل لتحسين اإلنتاجية والقدرة على  
لالستخدام   والقابلية  والتحوالت  احتياجات  الصمود  يلبّيا  وسوقوأصح  المتتلمذينوأن  العمل  الحالية    اب  العمل 

 والمستقبلية؛  
حسنة التنظيم ومستدامة   لتلمذة الصناعية الجيدة يتطلب أن تكون التلمذة الصناعية اً فعاالً ل تأخذ في االعتبار أّن إطار  (د)

بين الجنسين   التوازنوتعزز المساواة  وأن    واالستغالل  ممّولة تمويالً كافياً وأن تكون شاملة وخالية من التمييزو
أن تفضي إلى مؤهالت معترف لحماية االجتماعية ولوتغطية    اً أو تعويضاً مالياً آخرمناسب  اً أجر  والتنوع وتوفر

 وتعزز نتائج العمالة؛بها 

الحوار االجتماعي، بهدف ضمان   )ه(  التلمذة الصناعية، بما في ذلك من خالل  تشدد على ضرورة تعزيز وتنظيم 
نات وحماية المتتلمذين والمنشآت وتعزيز استقطاب المتتلمذين المحتملين وأصحاب العمل، نوعيتها وتوفير اإلعا
 المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر، نحو التلمذة الصناعية؛   بما في ذلك المنشآت

 الجيد للجميع واالنفتاح على التعلم المتواصل؛   التعليمتشدد على أهمية  ( و)

تدعم   (ز) أن  الجيدة  الصناعية  التلمذة  شأن  من  بأّن  والقابلية  روح  تسلّم  الخاص  للحساب  والعمل  المشاريع  تنظيم 
 لالستخدام واالنتقال إلى االقتصاد المنظم وتوليد فرص العمل ونمو المنشآت واستدامتها؛  

لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي    تذّكر بأحكام اإلعالن العالمي  ( ح)
 الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 
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العمل   ( ط) في  األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن  أهمية  على  بصيغته 1998)تؤكد   ،)
(،  2008)وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة    2022المعدلة في عام  

تعزيز    بهدف  2019أجل مستقبل العمل،  وإعالن مئوية منظمة العمل الدولية من    2022بصيغته المعدلة في عام  
التلمذة الصناعية الجيدة والحماية الفعالة لجميع المتتلمذين، ال سيما في ضوء التحوالت الجذرية التي يشهدها عالم 

 العمل؛

(  122  )رقم   1964،  تذّكر بأحكام صكوك منظمة العمل الدولية األخرى ذات الصلة، ال سيما اتفاقية سياسة العمالة (ي)
( وتوصية سياسة 142  )رقم  1975واتفاقية تنمية الموارد البشرية،    (122)رقم    1964،  ة سياسة العمالةوتوصي

( وتوصية  181)رقم    1997( واتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة،  169)رقم    1984العمالة )أحكام تكميلية(،  
البشرية،   الموارد  المنظم،  ( وتوصية االنتقال من االقتصاد غي195  )رقم  2004تنمية  إلى االقتصاد  المنظم  ر 

 (.204)رقم   2015

 التعاريف والنطاق والتنفيذ  -أوالً 

 : ه التوصيةألغراض هذ .4
ينبغي أن يُفهم مصطلح "التلمذة الصناعية" على أنه أي شكل من أشكال التعلم أو التدريب، يحكمه اتفاق للتلمذة  (أ)

مقابل أجر أو أي  الصناعية ويمّكن المتتلمذ من اكتساب الكفاءات المطلوبة للعمل في مهنة من خالل تدريب منّظم  
 العمل على حد سواء ويفضي إلى مؤهالت معترف بها؛ يقوم على التعلم أثناء العمل وخارج  تعويض مالي آخر و

التعليمية  ( ب) المؤسسة  أو  المنشأة  الكيان، بخالف  أو  الشخص  أنه  الوسيطة" على  "الجهة  يُفهم مصطلح  أن  ينبغي 
 المضيفة، الذي يساعد في توفير التلمذة الصناعية أو تنسيقها أو دعمها؛

صناعية" على أنه برنامج مصمم لمساعدة المتتلمذين المحتملين ينبغي أن يُفهم مصطلح "برنامج ما قبل التلمذة ال ( ج)
الدخول الرسمية في مجال   تلبية اشتراطات  على تطوير كفاءاتهم بهدف تحسين استعدادهم في مكان العمل أو 

 التلمذة الصناعية؛ 

بتحديد وتوثيق وتقييم ينبغي أن يُفهم مصطلح "االعتراف بالتعلم السابق" على أنه عملية يقوم فيها مقيّمون مؤهلون   (د)
وإثبات كفاءات الشخص المكتسبة من التعلم الرسمي أو غير الرسمي أو غير المنظم، استناداً إلى معايير التأهيل 

 المعمول بها. 

 المنشآت وقطاعات النشاط االقتصادي.    كافةعلى التلمذة الصناعية في  التوصيةنطبق تينبغي أن  .5
بأحكام .6 تفي  أن  األعضاء  للدول  والسياسات   التوصية  يجوز  الجماعية  واالتفاقات  الوطنية  واللوائح  القوانين  من خالل 

 والبرامج وغير ذلك من التدابير التي تتمشى مع القوانين والممارسات الوطنية. 
 بالتشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال.  التوصيةينبغي للدول األعضاء أن تنفذ أحكام  .7

 التنظيمي للتلمذة الصناعية الجيدة  اإلطار - ثانياً 

المهني   .8 والتدريب  بالتعليم  الصلة  ذات  سياساتها  في  الجيدة  الصناعية  التلمذة  وتدمج  تعزز  أن  األعضاء  للدول  ينبغي 
 والعمالة. 

ينبغي للدول األعضاء أن تضع أطراً تنظيمية للتلمذة الصناعية الجيدة وأطراً أو نُظماً للمؤهالت بغية تسهيل االعتراف  .9
بالكفاءات المكتسبة من خالل التلمذة الصناعية. وينبغي إشراك المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال في تصميم 

 التلمذة الصناعية الجيدة.  من أجل  طر األرامج وبالسياسات والنُظم والوتنفيذ ورصد وتقييم 

ينبغي للدول األعضاء أن تنشئ أو تعيّن سلطة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن تنظيم التلمذة الصناعية، على أن تكون  .10
 المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال ممثلة فيها. 

بمسؤوليات محددة بوضوح وأن تكون ممولة تمويالً ينبغي للدول األعضاء أن تضمن أن تضطلع السلطات المختصة   .11
أن تعمل بتعاون وثيق مع السلطات أو المؤسسات األخرى المسؤولة عن تنظيم أو تقديم التعليم والتدريب وتفتيش  اً ومناسب

 العمل والحماية االجتماعية والسالمة والصحة المهنيتين وخدمات التوظيف العامة والخاصة. 
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ضاء أن تعتمد إجراًء تتمثل فيه المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال ويرمي إلى االعتراف بحرفة  ينبغي للدول األع  .12
 أو مهنة تتطلب التمتع بالمهارات على أنها مالئمة للتلمذة الصناعية الجيدة، مع مراعاة ما يلي:  

 رات؛ الكفاءات المطلوبة للعمل في تلك الحرفة أو المهنة التي تتطلب التمتع بالمها (أ)
 الكتساب تلك الكفاءات؛ كوسيلة التلمذة الصناعية  مدى مالءمة ( ب)
 مدة التلمذة الصناعية المطلوبة الكتساب تلك المهارات؛  ( ج)
والمستقبلي   (د) الحالي  التمتع    المهارات  علىالطلب  تتطلب  التي  المهنة  أو  الحرفة  تلك  في  االستخدام  واحتماالت 

 بالمهارات؛ 
التدريبية وفي مجال سوق العمل، التي تتمتع بها منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل على  والخبرة المهنية  ( ه)

 السواء؛  

 المروحة العريضة من المجاالت المهنية الناشئة وعمليات وخدمات اإلنتاج اآلخذة في التطور.  ( و)

صة بالمهن من أجل التلمذة الصناعية الجيدة  ينبغي للدول األعضاء أن تضع، حسب مقتضى الحال، معايير عامة أو خا .13
 من خالل اتخاذ تدابير تتمشى مع القوانين والممارسات الوطنية وتوفر، من بين أمور أخرى، ما يلي:

للسن،   (أ) األدنى  الحد  اتفاقية  مع  تمشياً  القبول،  لسن  األدنى  أشكال عمل  138)رقم    1973الحد  أسوأ  واتفاقية   )
 (؛  182)رقم  1999األطفال، 

المهنيتين ( ب) السالمة والصحة  مع  ،تدابير  المهنيتين،   تمشياً  السالمة والصحة  واتفاقية  155)رقم    1981اتفاقية   )
 (؛ 187)رقم  2006اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

 أية مؤهالت أو مستويات تعليمية أو تعلم سابق إذا لزم األمر من أجل القبول؛   ( ج)
 ؛  ة هذا اإلشرافموظفين مؤهلين وطبيع جانباإلشراف المطلوب على المتتلمذين من  (د)

 المنشآتالتوازن المالئم بين المتتلمذين والعمال في مكان العمل والحاجة إلى تعزيز التلمذة الصناعية أيضاً في   )ه( 
 المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر؛ 

 تلمذة الصناعية؛  الحدان األدنى واألقصى المتوقعان لفترة ال ( و)

إلى أي مدى يمكن خفض المدة المتوقعة للتلمذة الصناعية على أساس احتساب التعلم السابق أو التقدم المحرز   (ز)
 أثناء فترة التلمذة الصناعية؛  

أساس ( ح) على  الدراسية  والمناهج  التعلم  للمتتلمذين   نتائج  والتدريبية  التعليمية  واالحتياجات  المهنية  الكفاءات 
 ؛  ذات الصلة سوق العمل احتياجاتو

 التوازن المالئم بين التعلم خارج العمل والتعلم أثناء العمل؛   ( ط)
التلمذة   (ي) قبل  الحال،  مقتضى  األخرى، حسب  الدعم  وخدمات  المهنية  والمشورة  المهني  التوجيه  على  الحصول 

 الصناعية وأثناءها وبعدها؛ 
 ركة؛  المؤهالت والخبرة المطلوبة للمعلمين والمدربين داخل الش ( ك)
 التوازن المالئم بين المتتلمذين والمعلمين، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان التعليم والتدريب الجيدين؛  (ل)

 إجراءات تقييم الكفاءات المطلوبة وتأكيد صحتها؛    (م)
 المؤهالت المكتسبة عند إتمام التلمذة الصناعية بنجاح.   (ن)

افة يمكن فيها تنفيذ التلمذة الصناعية في أكثر من منشأة ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير تضمن عملية عادلة وشف .14
 رهناً بموافقة المتتلمذ، متى اعتُبر ذلك ضرورياً إلتمام التلمذة الصناعية.  

، فيما يتصل بالتلمذة الصناعية، أن تتخذ التدابير الرامية إلى احترام المبادئ والحقوق األساسية للدول األعضاءينبغي   .15
   .وتحقيقهافي العمل وتعزيزها 
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 ينبغي للدول األعضاء، تمشياً مع القوانين والظروف الوطنية، أن تتخذ تدابير تضمن للمتتلمذين ما يلي:  .16
أن يحصلوا على أجر كاٍف أو تعويض مالي آخر يمكن زيادته في مراحل مختلفة من التلمذة الصناعية بحيث  (أ)

 لكفاءات المهنية؛ ل التدريجي كتساباال يعكس 
 منهم العمل لساعات تتجاوز الحدود المقررة في التشريعات الوطنية واالتفاقات الجماعية؛  أال يُطلب  ( ب)
 أن يحق لهم بإجازات مع أجر كاٍف أو تعويض مالي آخر؛   ( ج)
 أن يحق لهم بالتغيب بسبب مرض أو حادث مع أجر كاٍف أو تعويض مالي آخر؛  (د)

 أن يحصلوا على الضمان االجتماعي وحماية األمومة؛  )ه( 

أن يحصلوا على الحماية وأن يتلقوا التدريب فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين وفيما يتعلق بالتمييز والعنف   ( و)
 والتحرش؛ 

 أن يحق لهم بتعويض عند تعرضهم إلصابات وأمراض مرتبطة بالعمل؛ (ز)

 أن يحصلوا على إجازة أمومة وإجازة أبوة وإجازة والدية مدفوعة األجر؛ ( ح)

 آلية فعالة لتقديم الشكاوى وتسوية النزاعات.  أن يستفيدوا من  ( ط)
 ينبغي للدول األعضاء أن تضع شروطاً بحيث:  .17

 يمكن للمنشآت أن توفر التلمذة الصناعية؛   (أ)
 يمكن للمؤسسات التعليمية والتدريبية أن توفر تدريباً خارج العمل؛  ( ب)
 و دعمها. يمكن للجهات الوسيطة أن تساعد على توفير التلمذة الصناعية أو تنسيقها أ ( ج)

ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير من أجل استمرار تطوير وتعزيز قدرة الوكاالت الحكومية ومنظمات أصحاب  .18
 في التلمذة الصناعية.  الضالعينالعمل ومنظمات العمال والمعلمين والمدربين داخل الشركات وغيرهم من الخبراء 

السلطات    جانب وتقييماً منتظمين لنُظم وبرامج التلمذة الصناعية من  ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير تضمن رصداً  .19
 تكييف النُظم والبرامج على أساسها.   من أجل المختصة. وينبغي االستناد إلى نتائج الرصد والتقييم 

 اتفاق التلمذة الصناعية   - ثالثاً 

برم بين المتتلمذ والمنشأة أو  ة التفاق مكتوب يُ ينبغي للدول األعضاء أن تضمن أّن جميع حاالت التلمذة الصناعية خاضع .20
السلطة العامة ويمكن كذلك أن يوقع عليه طرف ثالث مثل مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو جهة وسيطة، إذا سمحت بذلك  

 القوانين واللوائح الوطنية. 

 ينبغي للدول األعضاء التأكد من أّن اتفاق التلمذة الصناعية:   .21
 يحدد بوضوح أدوار األطراف وحقوقها والتزاماتها؛   (أ)

أحكاماً تتمشى مع القوانين الوطنية بشأن مدة التلمذة الصناعية واألجر أو التعويض المالي اآلخر وتواتره    يتضمن ( ب)
العمل   الراحة وفترات االوساعات  القصيرة والعطلستوفترات  المهنيتين    راحة  واإلجازات والسالمة والصحة 

 والضمان االجتماعي وآليات تسوية النزاعات وإنهاء اتفاق التلمذة الصناعية؛  
 يحدد الكفاءات أو الشهادات أو المؤهالت الواجب تحصيلها وأي دعم إضافي ينبغي توفيره في مجال التعليم؛  ( ج)
ل وفقاً للشروط الصادرة عن السلطة المختصة؛   (د)  يسجَّ
يوقّع عليه بالنيابة عن المتتلمذ، حيثما يكون قاصراً، أحد والديه أو وصي أو ممثل قانوني عنه، وفقاً لمتطلبات  ( ه)

 القوانين واللوائح الوطنية. 
 ينبغي للدول األعضاء وضع نموذج التفاق التلمذة الصناعية لتسهيل اتساقه وتماثله وااللتزام به.   .22
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 التلمذة الصناعية الجيدة   المساواة والتنوع في - رابعاً 

 ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز والعنف والتحرش ضد المتتلمذين. .23

ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير مالئمة لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في التلمذة الصناعية والوصول   .24
 إليها. 

للدول األعضاء أن تتخذ تدا .25 الوطنية  ينبغي  القوانين  المساواة والتنوع واإلدماج االجتماعي في    لتعزيزبير تتمشى مع 
الصناعية،   إيالءالتلمذة  خاصة    مع  إلى    لوضعمراعاة  المنتمين  أو  استضعاف  أوضاع  في  األشخاص  واحتياجات 

 محرومة. مجموعات
تمرسين الذين يرغبون في تغيير الصناعة  التلمذة الصناعية للبالغين والمبصورة نشطة  ينبغي للدول األعضاء أن تعزز   .26

 أو المهنة التي يعملون فيها واالرتقاء بمهاراتهم أو تعزيز قابليتهم لالستخدام. 
كوسيلة لتسهيل االنتقال الناجح من    الجيدة  ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير تعزز الوصول إلى التلمذة الصناعية .27

 االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم ومن العمل غير اآلمن إلى العمل اآلمن.

 تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة والتعاون الدولي  - خامساً 

تعزيز التلمذة الصناعية  ينبغي للدول األعضاء، بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين، أن تتخذ تدابير لتهيئة بيئة مؤاتية ل .28
 الجيدة، بما في ذلك عن طريق:  

 وضع وتنفيذ االستراتيجيات ورسم األهداف الوطنية وتخصيص الموارد المناسبة للتلمذة الصناعية الجيدة؛   (أ)
 التعلم المتواصل؛  واالستخدام والتعليم    سياسات  إدراج التلمذة الصناعية الجيدة في استراتيجيات التنمية الوطنية وفي ( ب)
 إنشاء هيئات المهارات القطاعية أو المهنية لتسهيل تنفيذ التلمذة الصناعية الجيدة؛  ( ج)

تطوير وصيانة آليات متينة، من قبيل نظام لمعلومات سوق العمل ومشاورات منتظمة مع الشركاء االجتماعيين  (د)
المهارات، بهدف تصميم برامج التلمذة الصناعية أو تكييفها وفقاً من أجل تقييم الطلب الحالي والمستقبلي على  

 لذلك؛  
 تنفيذ نماذج تمويل فعالة ومستدامة؛  )ه( 

 توفير الحوافز وخدمات الدعم؛   ( و)

 إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بهدف دعم التلمذة الصناعية الجيدة ضمن إطار تنظيمي وطني؛  (ز)

 للمشاركة في توفير التلمذة الصناعية وتنسيقها ودعمها، حسب مقتضى الحال؛   تشجيع الجهات الوسيطة ( ح)
وجاذبيتها من   الجيدة   القيام بأنشطة توعية وحمالت ترويجية على فترات منتظمة لتحسين صورة التلمذة الصناعية  ( ط)

ت في  رويج  خالل  والمستشارين  والمعلمين  والعائالت  والشباب  للعمال  الصناعية  التلمذة  المهنية منافع  الشؤون 
العمل أصحاب  ومنظمات  العمال  العمل،  ومنظمات  وبالغة    وأصحاب  والصغيرة  المتوسطة  المنشآت  سيما  ال 

 الصغر؛  
 زيادة الوعي بحقوق المتتلمذين واستحقاقاتهم وما يحق لهم من حماية في الحمالت الترويجية؛ (ي)

االحتياجا ( ك) إلى  المستندة  الصناعية  التلمذة  قبل  ما  برامج  المجموعات إنشاء  مشاركة  زيادة  على  تركيز  مع  ت، 
 المحرومة؛  

 تسهيل وصول المتتلمذين إلى المزيد من فرص التعليم المهني والعالي؛  (ل)
 توفير مسارات التعلم المرنة والتوجيه المهني لدعم الحراك والتعلم المتواصل ونقل المهارات والمؤهالت؛  (م)

 نوعيتها. ن فعالية التلمذة الصناعية واستخدام تكنولوجيات جديدة وطرق ابتكارية لتحسي (ن)

 االرتقاء بها. تجديدها وينبغي للدول األعضاء أن تعزز ثقافة التعلم المتواصل واكتساب المهارات و .29
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ينبغي للدول األعضاء، بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين وبغية تسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد   .30
 : من أجل تتخذ تدابيرالمنظم، أن 

تعزيز قدرة الوحدات االقتصادية الصغيرة وبالغة الصغر من خالل تسهيل الوصول إلى خدمات تطوير األعمال  (أ)
  التقنية  والخدمات المالية وتحسين بيئة السالمة والصحة المهنيتين وتحسين األساليب التعليمية والتدريبية والكفاءات

 التنظيمية للحرفيين المعلمين؛  و
التأكد من إتاحة سبل وصول المتتلمذين إلى التعلم خارج العمل ومن أنه يمكنهم استكمال تعلمهم أثناء العمل في   ( ب)

 منشآت أخرى أو عن طريق جهات وسيطة، حسب مقتضى الحال؛ 
تعزيز قدرة رابطات الوحدات االقتصادية الصغيرة وبالغة الصغر، بما في ذلك عن طريق تقديم الدعم المالي،   ( ج)

 التلمذة الصناعية.  نوعيةحسين لت
 ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير من أجل:   .31

التلمذة  (أ) كافة جوانب  في  الجيدة  الممارسات  بشأن  المعلومات  وتبادل  والمحلي  واإلقليمي  الدولي  التعاون  تعزيز 
 الصناعية الجيدة؛  

التعاون على تقديم فرص تعلم موسعة إلى المتتلمذين واالعتراف بالكفاءات المكتسبة أثناء برامج التلمذة الصناعية   ( ب)
 أو التعلم السابق؛  

 الوطني واإلقليمي والدولي.  ىف بالمؤهالت المكتسبة بعد استكمال التلمذة الصناعية على المستوتعزيز االعترا ( ج)


