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ميينة الخبقا  يتميابية الأااايا       ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  يابته الأااايوة ف 

( اقي قبب األخذ ياقتباحات موينة يشااااة  اةتازد اليباأااااية 1979الييمدباقية )مابس / آذاب 

 ميفاىة األتب .

 اقبب ا  تصاا هذه االقتباحات ف  شك  تاصية .

  فإ  الممتمب يدبب الماافدة ىل  التاصاية اآلت  نصايا   االت  يقلا ىلييا التاصاية الوبيية

   يشة  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب : 1979( لوا  3بق  )

 اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر ووسائل تقريرها  

 المادة األولى  

يدصي ياةتازد اليباأية ميفاىة األتب اةتازد الت  تمنح للواملي  لليباأة اا التيبي .   -1

 م  ىل  اتب ىنيا.  اينيو  ا  تحأ  هذه اةتازد لم  ميد الوم  اا  يحص  الوا

 تدبب هذه اةتازد يمدتل  التشبيل   اا ات اقيات الوم  التماىية   اا غيبها م  الاأائ .  -2

 مجاالت اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة الثانية  

 تكا  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب لليباأة اا التيبي   اخاصة ف  المتاالت اآلتية:  

مل   -ا تت ا  تيييد  ميابات  الكتأا   اا  الك اية  لبفل  مأتاياته  يكافة  المين   التيبي  

 التقابات الت  تقبا ىل  اأالي  ااأائ  الوم  . 

اااتياتي    اةىياي الديايات   التالديف االتيبي  النداي  لتوبيف اىلاء الندايات يحداقي  -  

 الندايية لتمكي  الندايات م  تحديا اهيافيا يك اءد اييمدباقية . 

الوما   نأانيا ااتتماىيا   اتمكيني  م  ا    -ج المين  ااالتتماى  لبفل مأتاو  التالديف 

 يشابكاا ممالليي  يقبيدة فوالة اذات ك اية ف  حياد المنشةد االمتتمل . 

المااق    -ي  اتكاي   الوم   مأتاو  ابفل  الواملي   حياد  لتبقية  األمية  امحا  الكياب  تولي  

الصالح المأتنيب الدايب ىل  ا  يلو  يابا فواال ف  تنمية شخصيته اتنمية المتتمل الذو  

 يويش فيه.  
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 السياسة الخاصة بتشجيع نظام اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة الثالثة  

  ك  ىلا ا  يلل ايقيا أياأة تييف  ل  تشتيل الحصا  ىل  اةتازد  ينيو  ىل -1

اليباأية ميفاىة األتب ياأائ  تت ا مل الظباف االوايات الاقنية   اىل  مباح   ذا 

 اقتل  األمب ذلك .  

األتب   ميفاىة  اليباأية  اةتازد  ىل   الحصا   تشتيل  أياأة  تتاخ   ا   اينيو  

 األهياف التالية يص ة خاصة :   المأاهمة يشت  القبق ف  تحديا 

المنشةد   -ا حياد  ف   الك اية  م   اأاس  اىل   فوالة  مشابكة  انداياتي   الوما   مشابكة 

 االمتتمل. 

تشتيل التولي  االتيبي  اليائمي  االمنئمي  لمأاىيد الوما  ىل  التكيف امتقليات  -  

ىصبه   يما يتمش  مل احكا  ال صا  الالان  االالالث االبايل م  االت اقية الوبيية  

 للتاتيه االتيبي  المين  . 

الاظي ة   -ج اا  المينة  لمزاالة  للوما   اللبابية  الميابات  اتكييف  اتحأي   اكتأا  

  اتةمي  الومالة ف  مااتية التدي  الولم  االتكنالات  االتويبات االقتصايية  ليى

 االييكلية. 

 النياض يالنااح  اةنأانية ااالتتماىية االالدافية للوما  .   -ي 

 مشابكة الوما  ف   يابد اتاتيه تنظيماتي  الندايية ياى  ا يتايية.   -ه

ة األتب ف  اىتيابها مبحلة التنمية  ينيو  ا  تةخذ أياأة تشتيل اةتازد اليباأية ميفاى -2

االتتماىية   األهياف  اكذلك  النشاق    ققاىات  امختلف  ياليني  الخاصة  ااالحتياتات 

 ااألالايات الاقنية .  

ينيو  تنأيا أياأة تشتيل اةتازد اليباأية ميفاىة األتب مل الأياأات الوامة المتولدة   -3

الوم    م الماأمية لأاىات  يالومالة االتولي  االتيبي  اأاىات  التوييبات  ل مباىاد 

 الوم  احتمه ف  الحاالت المناأية . 

المدبب   -4 التيبي   اا  التولي   ييين ى   اليباأية ميفاىة األتب  اةتازد  توتيب  اال  ينيو  

 يةنظمة اخبو   ي  اأيلة م  اأائ  مااصلة التولي  اا التيبي  . 
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الوما -5 امنظمات  األىما     اصحا   منظمات  ىل   الييئات  يتوي   اا  االممأأات      

المأئالة ى  التولي  االتيبي  ا  تشتبك يالقبق المنئمة للظباف ااألالاع الدامية   

 ف   ىياي اتقييا أياأة تييف  ل  تشتيل اةتازد اليباأية ميفاىة األتب. 

ينيو  اتخاذ اةتباءات النزمة م  ات  موبفة اتدييب احتياتات الوما  للتولي  االتيبي    -6

 لت  يمك  لإلتازد ميفاىة األتب الافاء ييا . ا

ينيو  تشتيل اصحا  األىما  ىل  منح اةتازد اليباأية ميفاىة األتب اتشتيل الوما    -7

 ىل  االأت ايد م  هذه اةتازد .  

كما ينيو  الل نظ  منئمة لإلىن  االتاىية يشة   مكانيات اةتازد اليباأية  

 ميفاىة األتب . 

ناك مشابكة يي  منظمات اصحا  األىما  امنظمات الوما  ف  الل  ينيو  ا  تكا  ه  -8

 اتن يذ امتايوة اتقايب الأياأة الخاصة ياةتازد اليباأية ميفاىة األتب. 

 الفئات التى تستفيد من اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة الرابعة  

المين    الحصا  ىل  -1  تازد يباأية    يكا  م  حا ك  ىام  ميما كا  ىمله امأتااه 

 ميفاىة األتب   ايحيي الدانا  الحي األين  ليذه اةتازد االتيات الت  تتحم  األتب ىنيا . 

ال يتاز حبما  الوام  م  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب يأي  التنس اا الناع اا اليي    -2

 اا االتتاه الأياأ  اا األص  االتتماى  . 

 شروط الحصول على اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة الخامسة  

ىاتا   -1 ىل   اليبامج  الل  اكذلك  االتولي     للتيبي   المبشحي   اختياب  مأئالية  تدل 

 التيات اآلتية ك  فيما يخصه :  

 اصحا  األىما  فيما يتولا يالتيبي  المين  ىل  كافة المأتايات .  -ا

 منظمات الوما  المونية فيما يتولا يالتولي  النداي  .  -  

 األتيزد المونية يالتالديف المين  ااالتتماى  فيما يتولا ييذا المتا  .  -ج

يات اق   -ي  االتالديف  للتيبي   المبشحي   اختياب  يوليا  اا  كليا  التيات  ليذه  يتاز 

 مشتبك.  
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يوض الوما  اا المي   ينيو   ىقاء االاية للحصا  ىل   تازد يباأية ميفاىة األتب ل -2

اا الاظائف الخاصة الت  تكا  ف  حاتة ملحة للتولي  االتيبي    اذلك افدا  للظباف  

 الاقنية االمحلية اا ألالاع ك  منشةد .  

توتيب ميد اةتازد اليباأية ميفاىة األتب ميد ىم  فولية   كما يباى  ف  اتب الوام    -3

 .  ى  هذه اةتازد المحافظة ىل  مأتاو يخله  

 تمويل اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة السادسة 

الوامة   الألقة  م   ك   األتب  ميفاىة  اليباأية  اةتازد  نظا   تماي   ف   يشابك  ا   ينيو  

االممأأات اا الييئات المأئالة ى  التولي  االتيبي    ااصحا  األىما  امنظماتي    امنظمات  

 الوما  .  

 ظام اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  التعاون العربى فى مجال ن

 المادة السابعة  

ينيو  التواا  يي  اليا  الوبيية ف  متا  يى  نظا  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب يما  

 يحدا األهياف التالية :  

 لما  اأت ايد الوما  الاافيي  م  يا  ىبيية م  نظا  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب.  (ا)

تون    (  ) الت   الوبيية  االمنظمات  االييئات  الوبيية  الوم   منظمة  يي   االتواا   التنأيا 

 يالالدافة االتولي  االتيبي  ليى  نظا  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب . 

 أحكام عامة  

 المادة الثامنة  

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

 الوبيية.  

 *** 

  


