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   ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  يابته الأااايأااة ف  ميينة اةأااكنيبية يتميابية مصااب  

  ( .1977الوبيية )مابس /آذاب 

   يشة  التاتيه االتيبي  المين .1977( لوا  9 ذ ينحظ نصاص االت اقية الوبيية بق  )

ىني تقييا  ا ذ يوتيب انه م  األفلاا  الاال مواييب ا تباءات ت صاايلية لنأااتبشاااي ييا  

 األحكا  الاابيد ف  االت اقية المشاب  لييا اىنه . 

 اقي قبب الل هذه المواييب ااةتباءات ف  شك  تاصية.

( 2فإنه يدبب الماافدة ىل  التاصاية االت  نصايا   االت  يقلا ىلييا التاصاية الوبيية بق  )

   يشة  التاتيه االتيبي  المين  :  1977لوا  

 أوال  :  

 امة  أحكام ع

 المادة األولى  

تقيا هذه التاصية ىل  كافة النشاقات الخاصة يالتاتيه االتيبي  المين  الاابيد لم    -1

 احكا  المايد األال  م  االت اقية المشاب  لييا ف  ييياتة هذه التاصية . 

تأبو يشة  متايوة تقييا هذه التاصية األحكا  الاابيد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات الوم    -2

 الوبيية .  

 المادة الثانية 

 تشم  تلك النشاقات اليبامج الماتية لمختلف ققاىات النشاق االقتصايو .  

 المادة الثالثة  

الوما  المباح  األأاأية ف   ىياي  المين   حيو  التاتيه  النزمي     توتيب ىملية  الميبيي  

 للتنمية   ايص ة خاصة ف  ىملية تخقيق االأتخيا  . 

 المادة الرابعة  

يوتيب انتشاب األمية يي  المااقني  الوب  م  اكيب التحييات الت  تااته كافة خقق ايبامج  

مما يأتات  ىل  اليا  األىلاء اتخاذ كافة التياييب النزمة للدلاء    التاتيه االتيبي  المين   

 ىل  األمية . 
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 ثانيا  :  

 سياسة التوجيه والتدريب المهنى  

 المادة الخامسة  

ينيو  ىل  اليا  األىلاء ىني الل أياأاتيا ف  متا  التاتيه االتيبي  المين  ا  تةخذ  

 ف  اىتيابها ما يل  :  

 ة االقتصايية ااالتتماىية ىل  المأتايي  الاقن  االوبي  . خقق اىمليات التنمي -1

الأياأة الوامة لتنمية الماابي اليشبية ىل  المأتايي  الدقبو االوبي   ايص ة خاصة   -2

 فيما يتولا يا :  

 أياأة التولي  الوا  .  (أ)

 أياأات االأتخيا  ااألتاب .  (ب )

االمايية   ( ج) اليشبية  الماابي  تتناا   الت   اةحصائية  االمأاح  اليباأات  نتائج 

 االقييوية للمتتمل   الحالية االمتاقوة . 

 الييانات الخاصة يأاق الوم  االتنيمات الخاصة يه .  (د )

التاتيه   (ه) ألنشقة  االمخصصة  المتاحة  االمالية  االمايية  اليشبية  اةمكانات 

 االتيبي  المين  . 

ال ( و) المنشةد االدقاع  اليباأات  التيبييية ىل  مأتاو  يتحييي االحتياتات  خاصة 

 االقتصايو اىل  مأتاو الدقب .  

 المادة السادسة 

ينيو  ىل  اليا  األىلاء ىني  تباء اليباأات الخاصة يتحييي االحتياتات التيبييية ا   

 تشم  تلك اليباأات ما يل  :  

 قتصايية ف  اليالة االتنيمات الخاصة يه . يباأة الييك  الحال  للومالة ف  الدقاىات اال -1

يباأة هيك  امأتاو نظا  التولي  ف  اليالة امويالت مخبتاتيا   االخقق المأتديلية للتاأل   -2

 فييا . 

يباأة يبتة التكنالاتيا المأتخيمة ف  الدقاىات االقتصايية   ايبتة التكنالاتيا المنظابد   -3

ايالتال  ىل  ناىية الديبات االميابات المقلاية  اآالابها المتاقوة ىل  قبق ااأائ  الوم   
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  ايص ة خاصة فيما يتولا يالصناىات التيييد اا المشباىات الت  تيخ  تويينت ىل   

 منتتاتيا ااأائ   نتاتيا   اا توييب ناع الخيمات الت  تديميا . 

 يباأة فبص االأتخيا  المتاحة ااتتاهات أاق الوم  المأتديلة .   -4

 ثالثا:

 برامج التوجيه والتدريب المهنى   تخطيط

 المادة السابعة  

ينيو  ىل  اليا  األىلاء ا  تلل خققيا الدصيبد االمتاأقة االقايلة الميو للتاتيه  

 االتيبي  المين  ف  لاء ما يل  :  

 اهياف أياأة التاتيه االتيبي  المين  ااالاياتيا .  -1

االدقاع   -2 المنشةد  مأتاو  ىل   التيبييية  ااالحتياتات  ياةمكانات  الخاصة  اليباأات 

 االقتصايو االدقب . 

 ا  يت  التخقيق ىل  اأاس تليية االحتياتات التيبييية ف  مختلف انحاء الدقب .  -3

الحبص ىل  التنأيا يي  نشاقات التيبي  ف  الدقاىات االقتصايية المختل ة اتحديا   -4

 دقاىات المختل ة ف  هذا المتا  .  تااز  يي  ال

 المادة الثامنة  

 ينيو  ا  تحيي خقة التيبي  ما يل  :  

 نظ  التيبي  .  -1

 مأتايات التيبي  ف  ك  مينة .  -2

 الشباق الوامة لنلتحاق ياليبامج   اىل  أيي  المالا  ما يل  :   -3

 الأ  .   (أ)

 المأتاو الولم  .  (ب )

 الخيبد الأايدة .  ( ج)

 االتأمان  للمبشحي  .  االأتوياي الن أ    (د )

 مأتاو الميابد االمولامات االألاك المقلا  تحديده خن  المباح  المختل ة للتيبي .   -4

 ناىية هيئات التيبيس ااألىياي النزمة منيا ليلاا المأتايات المدببد.  -5
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 األياات ااألتيزد االموينات التيبييية النزمة ليلاا المأتايات المدببد.  -6

تياىه يالنظب  ل  اهياف التيبي  م  ناحية اقيبات المتيبيي  م   المنيج الذو يت  ا  -7

 ناحية اخبو. 

اقتصايو   -8 ققاع  اا  ف  متا  مينة محييد  التيبي   يي  مختلف مباكز  الحبكية   تاحة 

 محيي . 

 تحييي ملما  التيبي  ىل  اأاس تويي األغباض اتأيي  الحبكة المينية.   -9

التنأيا يي  المأتايات الت  تحك  ن س المينة للما  المبانة ف  توييب الوم  ف  ن س   -10

 المينة .   

 رابعا:

 تنظيم التوجيه والتدريب المهنى  

 المادة التاسعة  

التن  اةتباءات  تتخذ  ا   األىلاء  اليا   ىل   تن يذ  ينيو   فاىلية  للما   النزمة  ظيمية 

أياأاتيا اخققيا ف  متا  التاتيه االتيبي  المين    ايص ة خاصة فيما يتولا ياألماب التالية  

  : 

 األتيزد .  -1

 التماي  .  -2

 نظ  التيبي  المين  .  -3

 قبق ااأائ  التاتيه االتيبي  المين  .  -4

 يبنامج التاتيه االتيبي  المين  .  -5

 اتيه االتيبي  المين  .   ىياي افباي اتيزد الت -6

 المادة العاشرة 

 األجهزة المعنية بالتوجيه والتدريب المهنى 

ينيو  ىل  اليا  األىلاء ا  توتمي هيكن  تنظيميا  يك   التنأيا الكام  ىل  المأتاو األفد   

تاو  يي  نشاقات األتيزد المونية يتنمية الماابي اليشبية البأمية منيا اغيب البأمية   اىل  المأ

 الباأ  يي  األتيزد المبكزية االاحيات التايوة ليا   ىل  النحا التال  :  
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يضم ـ على   )*(أوال  : تشكيل لجنة أو مجلس اعلى على مستوى الدولة لتنمية الموارد البشرية 

 األخص ـ ممثلين عن الجهات المهنية بما يلى :  

 التخقيق ىل  مأتاو اليالة .  (أ)

 التاتيه االتيبي  المين  يةنااىه .  (ب )

 التولي  يةنااىه .  ( ج)

 االأتخيا    (د )

 األتاب .   (ه)

 اةىن  .  ( و)

 اليحث الولم  .  (ز)

 منظمات اصحا  األىما  .   ( ح)

 منظمات الوما  .  (ط)

 مهام التالية :  ثانيا  : يقوم الجهاز المشار إليه بال

لاء   (أ) ف   اليالة  مأتاو  ىل   اليشبية  الماابي  لتنمية  الوامة  الأياأة  الل 

 اليباأات االييانات الت  تديميا التيات المونية المشاب  لييا اىنه . 

الل أياأة ىامة لألتاب االحاافز تلم   قيا  األفباي للتيبي  ىل  متاالت   (ب )

ااألفباي   اتييف للدلاء ىل  االختناقات  الوم  المنتتة االمتزية يالنأية لليالة  

ف  هيك  الومالة   اتحييي مصايب التماي  المختل ة يما ف  ذلك االىتمايات الت   

 تخصص ليذا الوبض ف  الماازنة الوامة لليالة   اتحييي اأيديات اةن اق . 

 الل خقق تماي  الومليات التن يذية لتلك الأياأة .  ( ج)

تنمية   (د ) يبامج  اا  الأياأات   قباب خقق  ف   قاب  المالاىة  اليشبية  الماابي 

الوامة الت  يدبها هذا التياز   امتايوتيا اتديي  نتائتيا اتحييي اأائ  تقايبها  

 كلما كا  ذلك لبابيا . 

الل اةتباءات النزمة للما  فاىلية التنأيا يي  خقق تنمية الماابي اليشبية   (ه)

 ىل  المأتاو الدقبو االوبي  .  

 
ــد بانميـة الموارد الوشــــــــــــــريـة اوجراماا والمهود الراميـة الى تدوير معـارم ومهـاراا وقـدراا األفراد من     عمليـاا الاعليم    )*( يقصــــــــــــ

 والاوجيه والادريب المهنى .  
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 اء جهاز قطرى للتوجيه والتدريب المهنى يتولى المهام التالية :  ثالثا  : إنش

الل أياأة التاتيه االتيبي  المين  ف   قاب الأياأة الوامة لتنمية الماابي   (أ)

اليشبية الت  يبأميا التياز المشاب  ليه ف  ال دبد )ااال( م  هذا التزء   اف   

تيا اتديي  نتائتيا اتقايبها  لاء االحتياتات التيبييية ف  اليا  الوبيية امتايو 

 كلما كا  ذلك لبابيا  .  

اقتباح التشبيوات النزمة ف  متا  التاتيه المين  اا التويينت النزمة ىل    (ب )

 التشبيوات الدائمة . 

اتحييي    ( ج) المين     االتيبي   التاتيه  لأياأة  التن يذية  االيبامج  الخقق  الل 

 تتناأ  مل المي  المختل ة امباتوة ذلك يابيا  .  انااع التيبي  الت  

اةشباف ىل  تن يذ تلك الخقق االيبامج يالتواا  مل الاحيات التايوة له ىل    (د )

 .  (9)االمحافظة (8) مأتاو المنشةد االدقاع

التياز   (ه) ف   للوم   النزمة  اةقابات  ةىياي  النزمة  االيبامج  الخقق  الل 

االاحيات التايوة له  اتن يذها أااء مبكزيا ياخ  التياز اا يموبفة الاحيات 

 ن أيا .  

ا      ( و) الوبي   االاق   الدقب  احتياتات  لتافيب  النزمة  الخقق االيبامج  الل 

  هيك  الومالة ف  اليا  مال  ال نيي   امك  ذلك ا م  ال ئات الت  تمال  اختناقا ف 

 االميبيي . 

تافيب المصايب النزمة لتماي  خقق ايبامج التاتيه االتيبي  المين  أااء   (ز)

ى  قبيا الماازنة البأمية لليالة اا ى  قبيا التيات اا الممأأات غيب  

االايات   المين    االل  االتيبي   التاتيه  نشاقات  م   المأت ييد  الحكامية 

ق مل  ىقاء اهتما  خاص لإلن اق ف  متا  اليحاث االيباأات ف  هذا  اةن ا 

 المتا  .  

 يباأة متاالت التواا  مل اليا  الوبيية ااةفبيدية االصييدة ف  هذا المتا  .  ( ح)

يباأة متاالت الحصا  ىل  الموانة الخابتية م  اليا  االمنظمات اليالية   (ط)

  تحديا االأت ايد المالل  م   ليى  نشاقات التاتيه االتيبي  المين  مل لما 

 تلك الموانة. 

 

 ( القداع: القداع االقاصادى.8)
 للدولة. ( المحافظة: أكبر وحدة فى الانظيم اودارى 9)
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تافيب مولامات ى  التيبي  المين  افبص االأتخيا  يشك  ىا  اتلمينيا ف    ( ي)

نشبد يابية  االوم  ىل  لما  اصا  تلك النشبد  ل  الباغيي  ف  التيبي    

 يما ف  ذلك االأتوانة ياأائ  االتصا  التماهيبو كالباييا االتلي زيا .  

 ليحاث االمأاح المييانية ف  متا  التاتيه االتيبي  المين   مال : الديا  يا (ك)

المتاحة   -1 التيبييية  ااةمكانات  اليشبية  الماابي  تتناا   الت   المييانية  اليحاث 

 االتنيمات الخاصة ييا . 

 تحييي االحتياتات التيبييية ىل  مأتاو الدقب .  -2

ا  -3 الوم     ااأائ   قبق  ىل   ااالبها  التكنالاتية  ىل   التويبات  يالتال  

 الميابات االديبات النزمة أليائه . 

 فبص الوم  االتنيم ييا ف  األفبع المختل ة للنشاق االقتصايو.   -4

االتيبي    -5 التاتيه  متاالت  ف   لألالايات  نظا   يالل  تأمح  الت   المداييس 

 المين  .  

 األاته الن أية ااالتتماىية االتبياية للتاتيه االتيبي  المين .  -6

 ئ  االموينات التيبييية اايتكاب موينات ىبيية . تقايب الاأا -7

تحييي الونقة يي  ناع التيبي  اميته م  ناحية   امأتايات اقيبات المتيبيي    -8

 االقبق االاأائ  المأتخيمة م  ناحية اخبو . 

المختل ة   -9 االقبق  للنظ   المياشبد  اغيب  المياشبد  االمكاأ   التكاليف  تحييي 

 للتاتيه االتيبي  المين  .  

تقايب االختيابات الن أية االقبق االاأائ  األخبو المتيوة ف  يبامج التاتيه   -10

 االتيبي  المين  .  

الديا  ياليباأات النزمة للتوبف ىل  الاأق االقتصايو ااالتتماى  المحيق   (ل)

يالمشباع التيبيي  اتحييي االختيابات األأاأية االت  تييف ةحياث تاام  يي   

 صب المشباع االواام  الحاكمة الخابتة ىنه   مال  : اللواق الياخلية لونا 

 ياب المشباع االييف منه )تليية احتياتات ملحة اا اياد تيبي  يائ  امتقاب(.  -1

 المأت ييا  م  المشباع ىل  امي قصيب اامي متاأق اامي قاي  .  -2

 ميي ايبامج التيبي  .  -3
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 ميد التن يذ .  -4

 تكل ة المشباع .  -5

 الداو اليشبية النزمة للمشباع   ايص ة خاصة فيما يتولا يإخصائ  التيبي .   -6

 ناىية المويات ااألتيزد النزمة للمشباع .   -7

 رابعا  : وحدات التوجيه والتدريب المهنى :  

مختلف اتزاء     نشاء متماىة م  احيات التاتيه االتيبي  ىل  مأتاو ىا  م  الك اءد ف  

ااقالي  الدقب  ا نشاء احيات تيبييية ف  المنشآت االقتصايية  لمانا لتحديا ال مبكزية التن يذ  

 يالنأية لتلك الأياأة ىل  :  

 ا  يكا  م  يي  ميا  الاحيات الماتايد ف  مختلف اتزاء ااقالي  الدقب ما يل :   (ا)

شباف ىل  مواهي امباكز التيبي   تن يذ امتايوة تن يذ الخقق التيبييية اتدييميا   ااة -1

 الت  تيخ  ف  يائبد اختصاصيا .  

 متايوة تن يذ احكا  التشبيوات الخاصة يالتاتيه االتيبي  المين  .  -2

 تن يذ يبامج التاتيه المين  لل ئات المختل ة م  المتتمل .  -3

 متايوة المأت ييي  يخيمات التاتيه االتيبي  المين  .  -4

 ت الخاصة يالصحة االأنمة المينية ف  التيبي  . التةكي م  تقييا اةتباءا -5

 الل مدتبحات يشة  تقايب مناهج التيبي  .  -6

 بفل تدابيب يما تدي   ل  التياز الدقبو .  -7

يالمولامات االييانات المييانية االتدييبات الخاصاااة ياالحتياتات     مياي التياز الدقبو -8

 التيبييية ف  األقالي  اا المنشةد . 

  تباء اليباأات المييانية االمكملة لليباأات االمأاح الت  يدا  ييا التياز البئيأ .   -9

   تشبف الاحيات المشاب  لييا ىاليه ىل  كافة الاحيات الماتايد ف  مأتاو المنشةد .  (  )

 خامسا  : معاهد ومراكز التدريب :  

 نشاء مواهي امباكز التيبي  ف  لاء الخقة اافدا للمواييب المشاب  لييا ف  التزء الخاص   (ا)

يتخقيق التيبي    اا  تكا  تلك المواهي االمباكز تحت  شباف التياز الدقبو االاحيات 

 الااقوة مويا ف  ن س اةقلي  اا المحافظة .  
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اء مباكز التيبي  تافيب ييئة ااقوية للوم    يمون  ا  يت  التيبي  ف   ا  يباى  ف   نش (  )

 ظباف مشايية لظباف الوم  ف  المنشآت .  

ا  يت  تخقيق الميان  اينامها اتتييزها يالتواا  مل هيئات التيبيس االتيبي  االموابي    ( ج)

مل   المبكز  اا  المويي  ف   ىلييا  التيبي   الت  أيتبو  المي   ف   مباىاد  االمتخصصي  

 الظباف المحلية الأائيد اتافيب الوناصب األأاأية التالية:  

 الموقع :   -1

ا  يكا  ف  مكا  متاأق م  المنقدة الت  يتبكز فييا النشاق االقتصايو   الذو تيخ    (أ)

فيه المي  الت  أيتبو ىلييا التيبي  ف  المبكز لتيأيب  مكانات التيبي  التقييد  ف   

 أيالة متايوة ذلك التان  م  التيبي  ااةشباف ىليه . المنشآت االقتصايية  ا

 ا  يكا  المكا  أي  الاصا   ليه .  (ب )

 ا  يدل ىل  مأاحة ابض تتناأ  مل الوبض األأاأ  م  المبكز .   ( ج)

 المبانى :   -2

 ال صا  اليباأية:  

 تناأ  ىيي فصا  اليباأة االحتبات المأاىيد ليا مل ىيي المتيبيي  م  حيث الأوة.  -ا

 يوي فصا  اليباأة ى  الابش لتتن  اللالاء.   -  

 ا  تتاافب ييا الشباق الصحية النزمة ايص ة خاصة فيما يتولا ياةلاءد االتياية .  -ج

 تافب ميان  الخيمات الصحية االمناأية لويي المتيبيي  )الابش( .  -ي 

 تناأ  أوة الابشة مل ىيي المتيبيي  .  -ه

ىيي المتيبيي    كما ينيو  مباىاد تناع تلك  تناأ  ىيي المويات التيبييية يالابشة مل   - ا

 المويات. 

م    -ز اتيبي   تولي   مأتاو  مل  الابش  ف   المأتخيمة  ااألتيزد  اآلالت  تتناأ   ا  

 يأتخيمانيا  اا  تكا  يأيقة امصممة ألغباض توليمية  يا  ا  تكا  ىتيدة اا يالية. 

د  ياخليا اأنمة الحبكة  حأ  تخقيق مااقل الويي االمويات ياخ  الابشة   لأيالة التن -ح

 للمتيبيي  اأيالة الديا  يةىما  الصيانة .  

االموينات   -ق األتيزد  نماذج  ا نتاج  لتصمي   صويبد  ابشة  المبكز  اا  المويي  يل   ا  

 التيبييية . 
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التيبي   ينيو  - ي الومل  م   التان   تكاليف  التيبي  يحيث    نظبا البت اع  ينظ  هذا  ا  

 يتناأ  مل الوائي م  التكاليف . 

 اأتخيا  ابش مبكزية اا احيات متندلة لخيمة ىيي م  المباكز .  -ك

تصمي  الابش االمختيبات الملحدة يالمباكز أل  تدا  اأاأا يالوبض التيبيي  ف  المدا    - 

ة ألغباض المتتمل المحل   األا   ال انه يمك  االأت ايد منيا ف   نتاج يوض المااي النزم

  . 

 تافيب شباق الصحة االأنمة المينية يالابش .   -  

 الخامات والمواد والعدد :   -3

تافيب الخامات االمااي النزمة للتيبي  يالكميات الت  توق  احتياتات المتيبيي    مل   -ا

 مباىاد اتاي احتياق  كاف ليا.  

   كلما امك  ذلك. مباىاد االىتماي ىل  الخامات المتاافبد محليا   -  

تافيب الويي اليياية اتناأييا مل ىيي المتيبيي  ف  الخامات االمااي االويي المأتخيمة  -ج

 ف  التيبي   ايص ة خاصة ف  اأتوماليا اتخزينيا. 

 تاافب شباق الأنمة االصحة المينية.   -ي 

 المادة الحادية عشرة 

 تمويل نشاطات التوجيه والتدريب المهنى  

الايتة   -1 تافيب مصايب  المونية ا  توم  ىل   اليا  األىلاء م  خن  اتيزتيا  ينيو  ىل  

التشبيل   المين    اا  يت  ذلك يمات  احكا  ف  صل   التاتيه االتيبي   لتماي  انظمة 

 الخاص يالتاتيه االتيبي  المين  . 

   :  يمك  ا  تتمال  المصايب فيما يل  -2

 ميزانية التياز اا األتيزد المونية يالتاتيه االتيبي  المين  .  -ا

 نشاء صنياق لتماي  التيبي  المين    ايمك  تماي  هذا الصنياق م  المصايب التالية   -  

  : 

 مأاهمة م  ميزانية اليالة .  -1

فبض بأا  خاصة ىل  المنشآت االقتصايية الكييبد كمأاهمة ف  تماي  نشاقات   -2

 اةنشاء . التيبي  ىني 
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 بأا  أناية ى  ك  متيب  تيفويا المنشآت المتاأقة المتواقيد مل الصنياق.  -3

لتنة   -4 اتحييها  المين   للتيبي   تخصص  االقتصايية  المنشآت  تديميا  أناية  نأية 

النالية تل  مماللي  ى  الحكامات  امنظمات اصحا  األىما   امنظمات الوما    

 اابياح المنشةد . آخذد ف  االىتياب حت  باس الما  ااتاب 

 حصة م  ميزانية منظمات اصحا  األىما  .  -5

 الموانات ال نية الوبيية االيالية المخصصة للتيبي  المين  .   -6

ينيو  ىل  اليا  األىلاء ا  تال  اهتماما  خاصا  لليحاث االيباأات الت  تأيا الشباع   -3

ك يتخصيص نأية تتبااح  ف  المشابيل االأتالمابية ف  متا  التاتيه االتيبي  المين    اذل

 % م  الميزانية المدببد للمشباع ليذا الوبض .  5ا 3يي  

 المادة الثانية عشرة  

 نظم التدريب المهنى  

 أوال  : نظام التلمذة الصناعية :  

ا  يييف هذا النظا   ل  تافيب اتيا  م  الوما  الميبد م  خن  تيبي  قاي  الميو     -ا

 اقي يت  ف  المنشةد اا ف  مباكز التيبي  المين . 

 يتقل  ذلك مباىاد تاافب اياد تشبيوية تحك  اتنظ  األماب اآلتية :   -  

ات التأمانية  الشباق الت  تحك  يخا  المتيبيي  ليذا النظا  )الأ  ا الممه  ا الديب -1

 االن أية .... الخ ( .  

 األحكا  الاات  تاافبها ف  ىداي التلمذد ايص ة خاصة فيما يتولا يا :   -2

 ميد التيبي  اناىيته .  -ا

 اةتازات .  -  

 مكافةد التيبي  .  -ج

 التةمينات االتتماىية االصحية .   -ي 

التلميذ   -3 الت  أيلتحا ييا  المنشةد  تاافبها ف   الاات   مال  تاافب  مكانات   الشباق 

 التيبي  االأنمة المينية. 

المي  الت  يصلح مويا نظا  التلمذد ف  لاء يبتة الميابد االموبفة ال نية المقلاية   -4

 للمينة   اميد التيبي  النزمة لذلك   امباتوة ذلك يابيا .  
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 ثانيا  : نظام التدريب السريع :  

 )ا( يييف هذا النظا   ل  :  

ات الملحة االواتلة لومليات التنمية م  األييو الواملة ال نية االميبية  مدايلة االحتيات -1

 ىل  يوض المي  المتتييد االت  تتأ  يالتويب الأبيل ف  اأالي  الوم . 

 تاحة ال بصة للباشيي  )الكياب( لتول  مينة تيييد اا الحصا  ىل  ىم  افل  ى    -2

 قبيا تزاييه  يالمولامات ا كأايي  الميابات األأاأية ف   حيو المي . 

 ) ( لنتاح التيبي  الأبيل يت  ا  تتاافب الوناصب التالية :  

ي  الكياب  مما يأتلز   االختياب التيي للميبيي  الذي  تتاافب لييي  المديبد ىل  تيب -1

 ا  يكاناا ذاو خيبد اممابأة قايلة لمينة التيبي . 

الموبفة   -2 لتحصي   االأتوياي  لييي   يتاافب  ا   للما   للمتيبيي   اليقيا  االختياب 

ااكتأا  الميابد يالأبىة الت  تتناأ  مل قصب ميد اليبنامج   اىل  هذا ي ل   

 اياء المينة التيييد .   ىقاء األالاية للذي  لييي  خيبد اموبفة ف 

 التبكيز ىل  التيبي  الومل  االمااي ال نية الت  ال يمك  االأتوناء ىنيا .  -3

مباىاد ىيي المتيبيي  ف  ك  متماىة مل األخذ ف  االىتياب الزم  المأااااماح يه   -4

 لليبنامج ا تاحة ال بصة للميبيي  لإلشباف المياشب ىل  المتيبيي .

يبييي  ف  هاذا النظاا  لنلتحااق مبد اخبو ييبامج   تااحاة ال بصاااااة للاذي  اتماا تا -5

تيبييية أاابيوة يوي مشااابكتي  ف  ىملية اةنتاج  للااما  بفل مأااتاو مياباتي   

 اقيباتي  يص ة مأتمبد.

 ثالثا  : نظام التدريب لرفع مستوى المهارة:  

  ف  يييف هذا النظا   ل  النياض يالمأاتاو الولم  االومل  للوما  المشاتولي  فون  ك

مينتاه  ايماا يتنء  مل التقاب الايائ  ف  اأاااااائا  الوما  المتيواة فيياا  اها نظاا  ي تبض فياه ا  

 يتأ  يقايل االأتمبابية .

اىايد يبتيق هذا النظا  يالتبق  ف  الوم   ايشاتبق ف  الملتحدي  ييذا النظا  ا  يكاناا  

ا ى  قبيا الميابس الصناىية   قي اكتأياا ميابات فنية ى  قبيا ممابأة الوم  ف  المينة  ا

 اا مباكز التيبي  المين  . 
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 المادة الثالثة عشرة  

 طرق ووسائل التوجيه والتدريب المهنى  

 أوال  : طرق ووسائل التوجيه المهنى : 

تك   اصااااا  تلك اليبامج    )ا( ا  توتمي يبامج التاتيه المين  ىل  قبق تتأاااا  يالمبانة الت 

 لمختلف فئات المتتمل   مال  : 

 التاتيه التماى   ايت  ذلك ى  قبيا : -1

 يبامج خاصة يالتاتيه المين  ف   قاب يبامج التولي  الوا  ف  تميل مباحله . -ا

 نياات تماىية تل  فئات م  المتتمل متتانأة يديب اةمكا  . –  

   التماهيبو . يبامج م  خن  اتيزد االتصا –ج 

التاتيه ال بيو  ايت  ذلك ياأاااقة  خصااائيي  ف  احيات التاتيه االتيبي  المين  ف    -2

 مختلف محافظات الدقب . 

) ( ا  توتمي يبامج التاتيه المين  متماىة م  الاأااائ  الت  تتناأاا  مل القبق المتيوة ف  

 التاتيه   مل مباىاد ما يل  : 

االىتمااي ىل  احيات التاتياه المتندلة لتاصاااااي  يبامج التاتيه المين   ل  األفباي  -1

 ف  المناقا النائية البي ية منيا االيياية .

لااااابابد تكييف اأاااااائا  التاتياه االتايبيا  مل قييواة اليبامج امأاااااتاو تولي    -2

 المتيبيي  اقيباتي  اأني  اخيباتي  الأايدة . 

اأااتخيا  الموينات التيبييية الحييالة المأااتخيمة ياليا   مل تكيي يا مل متقليات ييئة   -3

 الوم  المحل  . 

تشاااتيل ايتكاب موينات تيبييية ياأااااقة خيباء اا ىما  ىب    اتومي  اأاااتخيا    -4

 الصالح منيا .

تخصااااايص االىتماايات النزماة للصااااابف ىل  اليحاث الت  تيايف لتن ياذ ال دبد   -5

 الأايدة.

لال نظا  يائ  لمباتوة اتصاحيح هذه االختيابات ف  لااء كافة التقابات الت   ا -6

 قي تقبا ىل  ظباف الحياد االوم  .
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 ىاياي االختياابات المنااأاااااياة للدايبات ااالأاااااتوايايات الت  تدا  ىل  المميزات  -7

التأاامانية االن أااية ألغباض التاتيه المين    ىل  ا  يت  اأااتخيا  هذه الاأاايلة  

 ي  ىل  ك اءد ىالية   مل االلتزا  يأبية نتائج تلك االختيابات . ياأاقة فني

 ثانيا  : طرق ووسائل التدريب المهنى : 

ا  توتمي يبامج التيبي  المين  متماىة م  القبق االاأااااائ  تتناأاااا  اناع اليبامج  

 المن ذد   مال  : 

يداة م   التايبي  ك  الاقت ف  موياي اا مبكز متخصاااااص اا منشاااااةد اتتقلا  هذه القب -ا

 التيبي  ت بغا كامن  م  المتيبيي  اهيئة التيبيس.

التايبيا  يوض الاقات ايمك  ا  ياةخاذ اشاااااكااال ىايد ينيو  ا  تكا  موتمايد كلياا م    -  

 الألقات البأمية المونية : 

تايبيا  ل تبات يواي خنلياا الوااما   ل  ىملاه لتقييا ماا حصااااالاه م  مولاماات اا   -1

 ميابات .

أاااااياع اا يا  ااحاي ىل  األقا  ف  احاي موااهاي امباكز  تايبيا  لمايد يامي  ف  األ -2

 التيبي  .

يابات تنظ  االناء أااااىات الوم  اف  مكا  الوم   مل مباىاد ىي  التوابض يي    -3

 متقليات التيبي  امتقليات اةنتاج .

 يباس مأائية تنظ  ف  المواهي اا المباكز المتخصصة. -4

بية  ايمك  ا  تقيا هذه القبيدة  يباس يالمباأااالة لتنمية الموابف الولمية االنظ -5

 ينتاح ف  التاتيه المين .

 يباس م  خن  اليبامج التوليمية يالتلي زيا . -6

 نياات تودي م  حي  آلخب.  -7

تنظي  اةتازات اليباأااية ميفاىة األتب    يالنأااية للتيبي  يوض الاقت ينيو  النظب ف  -ج

 يالصاب اآلتية ىل  أيي  المالا  : 

 اةذ  يالتوي  أاىة  ل  أاىتي  خن  يا  الوم  . -1

  تازد تيبييية لميد يا  ااحي ف  األأياع . -2

  تازد تيبييية لميد متصلة . -3
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 المادة الرابعة عشرة  

 برامج التدريب المهنى  

 قليات الييئة الت  أيوم  ييا المتيب  يوي تخبته . ا  تكا  اليبامج نايوة م  مت -1

ا  يخلل تن يذ اليبامج أااء المن ذد ف  األتيزد البأمية اا المنشآت الخاصة ةشباف  -2

 التياز البأم  المون  يالتيبي  . 

 ا  تخصص يبامج ليوض فئات المتتمل االت  تتميز يظباف خاصة   مال :   -3

البي ية   -ا المناقا  ف   للواملي   الت   يبامج  االقتصايو  النشاق  األفبع  االيياية   

 تأتخي  فييا اأالي  ف  قبيديا  ل  الزاا  اا الت  تدا  يتوييب انشقتيا . 

االميايا   -   الممابأات  لتوليمي   األىما   اصحا   اصواب  للحبفيي   خاصة  يبامج 

األأاأية ةيابد األىما  اتيبي  اآلخبي    ايى  اىيي  يةهمية اتخاذ الميايبات  

 ا كأايي  يباية كافية يقبق التماي  االتأايا. 

ن  ف  يبامج للتيبي  النحا لل تيات االنأااء م  ات  تنميتي  ابفل مأاتااه  المي -ج

 األىما  الت  تتقل  ميابد اف  مباكز المأئالية .

يبامج خاصااة للنأاااء النت  تااز  أاا  االلتحاق يالحياد المينية ايبي  االلتحاق   -ي 

 يالوم  اا اأتئنافه يوي فتبد غيا  .

 يبامج للوما  المأني  لتتييي مولاماتي  امياباتي    ابفل مأتاو توليمي  الوا  . -ه

 ي  تأمانيا اا ىدليا تتناأ  مل قيباتي  . يبامج خاصة للمواق - ا

 ا  تنيج اليبامج األايا قاامه ح  المشكنت االتتبية الوملية . -4

ا  تميو  ل  اكتأاا  موابف ااأاوة اميابات اأااأاية تمه  لمزاالة ىيي م  األىما    -5

 يحيث تأي  حبكية الوما  م  متا  آلخب االناء الحياد الوملية لل بي . ف  مييا  موي   

 ا  تتيح  ىيايا متومدا امتخصصا لنلتحاق يالوم  . -6

ا  تافب الدايبد ىل  التاتياه االدياايد حيالماا كاا  اليايف البئيأااااا  م  التايبيا   ىاياي  -7

 ال ئات الت  تمابس اظائف قيايية اا  شبافية . 

 اأاس : ا  تدا  ياليبامج ىل  -8

 تحلي  األىما    او يباأة الاظائف االااتيات الت  يدا  ييا األفباي . -ا
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تحليا  المياابات  او تحليا  المياابات النزمة ةىياي الوما  االأااااالاك   االدايبات  -  

 الذهنية الت  يت  ا  تتاافب ف  الوام  ةتدا  ىمله . 

الاتية م  ناحية ايباأااااة ا  تك   تاازنا أاااالميا  يي  المااي اليباأااااية الوامة االتكن -9

 التاان  التقييدية االوملية  للمينة م  ناحية اخبو .

ا  تصااام  اتيبس افدا لمأاااتايات ال ئة الت  يتبو تيبيييا االخيبات اا الميابات  -10

 المتاافبد ليييا .

ا  تكا  يحك  تصاااميميا قايلة للتكيف الأااابيل تيوا  الحتياتات األفباي اا التماىات   -11

 الما يقبا م  تويبات تكنالاتية .

 ا  تتيبج التمابي  المتولدة يالميابات م  الأي   ل  األصو . -12

 ا  تازع أاىات الميابات الااحيد ىل  التمابي  المحييد ياليبامج . -13

 أاأ  ما يل  : ا  تتلم  يبامج التيبي  األ -14

تيبي  اأااااااأااااا  حا  المولامات النظبية االوملياة المشاااااتبكة يي  ىيد مي   -ا

 متدابية.

تخصاص نظبو اىمل  يمك  اأاتخيامه مياشابد ف  اىما  ماتايد يال و    اا  -  

 ف  اىما  قي تنشة فيما يوي .

 يباأة نظبية للتاان  االتتماىية ااالقتصايية للمتا  المين  . -ج

ألم  االأااانمة المينية يالنأاااية للمينة الت  يتبو التيبي  يباأاااة ةتباءات ا -ي 

 ىلييا   ايى  الاى  يةهميتيا . 

 يباأة مييئية لتشبيوات الوم  . -ه

 يباأة مييئية لونقات الوم  . - ا

 الدافة ندايية .  -ز

 ا  تتلم  يبامج التيبي  النحا االمتدي  ىل  األخص ما يل :  -15

ياء ااألحياء ... الخ  امااي فنية ىامة  ىلا  اأااأاي كالبيالايات االقييوة االكيم -ا

 كالميكانيكا .

 يباأة التقابات الياخلية ف  المنشةد االت  تمالب ىل  الوم  ييا. -  
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يباأاة نظبية متخصاصاة ةكأاا  المتيبيي  قيبا  م  التمبس ااةتدا  للميابات  -ج

االأااتوياي الوملية  مال  اأااتخيا  األياات ا صاانحيا اصاايانتيا اتتيح اكتأااا  

 النز  للتدي   ل  مأتاو اىل  م  الميابد االمأئالية.

 يباأة اكالب تومدا لونقات الوم  االشئا  التنظيمية ااةيابية يالمنشةد . -ي 

 يباأة أي  اةبشاي االتاتيه اند  الخيبد.  -ه

يباأاااااة لواة اتنيياة ىاالمياة لتمكي  المتايب  م  متاايواة التقاب الواالم  ف   - ا

 مة ف  مينته.األأالي  المأتخي 

مباتواة اليبامج يصااااا اة يابياة اتدييمياا ياالتوااا  مل األتيزد التخقيقياة ااألتيزد   -16

التن ياذياة امل منظماات اصاااااحاا  األىماا  حت  تتنء  مل االحتيااتاات المتويبد   

اتتاقف يابية هذه المباتوات ىل  النمق الذو يأااايب ىليه التقاب الذو يقبا ىل   

 المينة الموينة. 

 خامسة عشرة المادة ال

 إعداد أفراد أجهزة التوجيه والتدريب المهنى  

ا  تلل خقة ةىياي   -1 المين   االتيبي   يالتاتيه  المونية  األتيزد  اا  التياز  ينيو  ىل  

األفباي الواملي  ف  اتيزد التاتيه االتيبي  المين   ايص ة خاصة ف  المتاالت التالية   

 مييانية: مل التبكيز ىل  التاان  الخاصة يالخيمة ال

 متا  تدييب االحتياتات ااةمكانات التيبييية ىل  مأتاو المنشةد االدقاع االيالة.  -ا

 متا  تخقيق نشاقات التاتيه االتيبي  المين  ىل  مأتاو المنشةد االدقاع االيالة.  -  

المين    -ج التاتيه  يةأس  يتولا  فيما  ايص ة خاصة  المين   التاتيه  يبامج  متا  الل 

االمولامات المينية   ااقتصاييات الوم    اف  المدايلة ااأائ     اقياس النما الن أ   

 التاتيه التماى  .  

 متا  اأتخيا  اتقايب اايتكاب الموينات الأموية االيصبية .    -ي 

 اتخاذ اةتباءات التنظيمية ااةيابية   االل الحاافز النزمة للما  فاىلية تلك الخقة.  -2

ىل  اليا  األىلاء الل الخقق اتافيب االىتمايات المالية النزمة ةىياي هيئات   ينيو  -3

 التيبيس االتيبي  النزمة لمواهي امباكز التيبي  الدقبية   ى  قبيا :  

  نشاء مواهي متخصصة ةىياي افباي تلك الييئة.   -ا

 تنظي  يابات تيبي  اأاأ  ةىياي هيئة التيبيس.  -  
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   لتقايب اتنمية قيبات افباي الييئة. تنظي  يابات تيبي  متدي  -ج

 التواا  مل المبكز الوبي  االمباكز الممااللة ف  الاق  الوبي .   -ي 

 ينيو  ا  تحدا يبامج  ىياي الميبأي  تافيب ميبأي  تتاافب فيي  الص ات التالية :  -4

 اةلما  ييائبد ااأوة م  التخصصات .  (ا)

اي  (  ) ناحية    م   التخصصات  هذه  يي   البيق  ىل   االقتصايية  الديبد  الييئة  ايي   ينيا 

 ااالتتماىية المحيقة يالتخصص مالاع التيبيس م  ناحية اخبو . 

 ينيو  ا  تحدا يبامج ا ىياي الميبيي  تييئة ميبيي  تتاافب فيي  الشباق التالية :  -5

 )ا( اةلما  الكام  ينظبية التبيية انظبية التولي  اتقييداتيا ف  متا  التيبي  المين  . 

 ا  المينة مالاع التيبي  ا تايد اأتخيا  اآلالت االمويات النزمة ليا . ) (  تد 

 )ج(  تدا  قبق التيبيس الخاصة يمتا  المينة مالاع التيبي  اىيي م  المي  المتدابية. 

)ي(  تايد اختياب ااأتخيا  قبق ااأائ  التاتيه االتيبي  يكافة انااىيا ااحياليا    امك   

 ذلك . 

ي  ملكة ايتكاب ا نتاج الموينات التيبييية المنئمة االديبد ىل  تنمية تلك  )ها( ا  تكا  ليي

 الملكة ليو المتيبيي  . 

 )ا( ا  يكاناا ىل  اقنع يائ  يالتقابات التكنالاتية الت  تقبا ىل  تخصصاتي  . 

التيبي    -6 مباكز  ف   االتيبي   التيبيس  مينة  مزاالة  ىل   الكاف   اةقيا   تحديا  للما  

نيو  ىل  اليا  األىلاء اىتماي أياأة خاصة ألتاب احاافز هيئات التيبيس  المين  ي 

 االتيبي    مال  : 

المتكافئي  موي  ف  الموبفة  يالنأية لألفباي  )ا( الل شباق تاظف افل  م  مالينتيا 

 االمشتولي  يمي  اخبو ايص ة خاصة فيما يتولا يا :   االخيبد  

 تياا  المبتيات .  -1

 التبقيات .  -2

 فبص الحصا  ىل  منح تيبييية لبفل الك اءد .  -3

 ) ( مأاااتي  يييئات التيبيس ف  مواهي التولي  الوا  . 
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 خامسا

 التعاون على المستوى العربى فى مجال 

 التوجيه والتدريب المهنى 

 سادسة عشرة المادة ال

تقييدا ألحكا  ال ص  الأايس م  االت اقية الوبيية للتاتيه االتيبي  المين  يشة  التواا   

الوبي  ف  متا  التاتيه االتيبي  المين    ينيو  ىل  اليا  األىلاء ا  تتخذ كافة اةتباءات 

 التشبيوية االتنظيمية ايص ة خاصة اةتباءات التالية : 

 ية : اإلجراءات التشريع -1

 صياب قانا  خاص للتاتيه االتيبي  المين  افدا ألحكا  ال ص  الخامس م  االت اقية   -ا

 المشاب  لييا اىنه . 

ينيو  -   الأايدة    ال دبد  تن يذ ما تاء ف   الدااني      ل  حي   ىل  اليا  األىلاء تلمي  

الحالية المونية يالتاتيه االتيبي  المين  احكاما تك   حصا  الاافيي  م  يالة ىبيية  

اخبو ىل  فبص تيبييية تتناأ  مل ال بص المتاحة لوما  الدقب األصليي  افدا ألحكا   

يشة  تند  األييو    1975  ( لوا  4/ ا ( م  االت اقية الوبيية بق  )   7المايد الالانية فدبد )  

 الواملة ) مويلة ( . 

 اإلجراءات التنظيمية :  -2

ا  يخصص ف  التياز المون  يالتاتيه االتيبي  المين  احيد  يابية )  يابد اا قأ  (   -ا

 للتواا  الوبي  ف  متا  التاتيه االتيبي  المين  . 

 ا  تدا  هذه الاحيات اةيابية يالميا  التالية :  -  

األحكا  الخاصة يالتاتيه االتيبي  المين  الماااشاب  لييا ف  ال دبد  متايوة تقييا   -1

 / ا ( ىاليه   ايذلك يالتواا  مل التيات المختصة ف  التيات المونية يالوم  .   1)  

التنأيا يي  أاىات التاتيه االتيبي  المين  كخقاد نحا اأتباتيتية ىبيية لتنمية   -2

 الداو الواملة . 

االتيبي  المين  ىل  الصويي الوبي    ايص ة خاصة فيما  تنأيا خيمات التاتيه   -3

تحديا   . ايييف  لنزيااتية  تتنيا  المتا     هذا  ف   التيييد  يالمشباىات  يتولا 

االأت ايد الدصاو م  تلك الخيمات   اتومي  االأت ايد منيا يالنأية لألققاب المختل ة  

 . 
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يية الممناحة م  يا  ىبيية  اتخاذ اةتباءات النزمة لنىتباف يالشيايات التيبي -4

 اخبو . 

الوبي    -5 الوم   الوبيية األخبو امل مكت   اليا   المونية ف   التواا  مل األتيزد 

االمنظمات الوبيية المتخصصة يييف تنظي  ىمليات اليحاث االتتاب  ف  مييا   

 التاتيه االتيبي  المين    ايص ة خاصة فيما يتولا يا : 

الحاكمة  (أ) المي  االتخصصات  الميابد    حصب  المأتاو الوبي  امكانات  ىل  

االموابف يييف  ىياي تصنيف ماحي للمي  ىل  المأتاو الوبي  يما يأاىي  

التيبي    فبص  م   لنأت ايد  ال بصة  ا تاحة  التيبي   مأتايات  تاحيي  ىل  

 الماتايد ف  األققاب المختل ة اتيأيب تند  األييو الواملة فيما يينيا . 

ف حصب  مكانيات التيبي  المتاحة ىل  الصويي الوبي   المأاح المييانية ييي  (ب )

 ااحتماالتيا المأتديلية . 

المأاح االيباأات المييانية لالل الممشبات األأاأية لنحتياتات التيبييية   ( ج)

المين    االتيبي   التاتيه  أياأات  يي   التنأيا  يييف  الوبي   المأتاو  ىل  

 الوبيية . 

اليباأات الخاصة يتقايب األأالي  المأتخيمة ف  التاتيه االتيبي  المين    (د )

 يما يتناأ  مل التويبات االتتماىية ااالقتصايية االتكنالاتية . 

مأتايات   (ه) مل  يتناأ   يما  التيبييية  الموينات  يتقايب  الخاصة  اليباأات 

يف  نتاج موينات  المتيبيي  الوب  الذهنية االن أية   اتلك المتولدة يالميابد   يي

 تيبييية نايوة م  الييئة الوبيية ف  محيق الوم  االمويشة .  

تياي  الموانة ال نية مل األتيزد المونية ف  اليا  الوبيية األخبو امل مكت  الوم    -6

 الوبي  امل المنظمات الوبيية المتخصصة فيما يتولا يا : 

  نشاء مباكز التيبي  الدقبية اتتييزها يالمويات .  -ا

 فيب هيئات التيبيس االتيبي  ابفل ك اءتيا . تا -  

 تياي  المنح التيبييية ةىياي الواملي  ف  متا  التاتيه االتيبي  المين .  -ج

تديي  الموانة ال نية لليا  الصييدة   الباغية ف  ذلك ف  متا   ىياي اتنمية   -ي 

 قاتيا اليشبية.  

 بييية ف  ك  ققب . تياي  النشبات اةحصائية حا  اةمكانات ااالحتياتات التي  -ه
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تياي  النشبات اةحصائية ااةىنمية حا  انشقة التاتيه االتيبي  المين  ف    - ا

 ك  منيا.  

ا  تتواا  اليا  األىلاء مل منظمة الوم  الوبيية ف   نشاء مباكز التيبي  ف    -7

 الدقاىات االقتصايية المختل ة ف  لاء اليباأات الت  يويها مكت  الوم  الوبي . 

 *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


