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 تقديم
(تت2021دوؤ هتملسدددة  اتومعؤف )اتقملرة،لسبتمددد/ ا/لتلتأ    تأصدددمؤتمر التمل التمل لفيت يت  -1

 شددددددددددددددس تمل/ددمتملعدةم تماتعدمو تمبيادة تملا    ت   /) تم  دة  دة تتتت(ب1684ملرلمؤتؤقمتق
ت-ي ى:ت ضادتتمل رلستملثةن اتمدهتملدصتتوملذيتمل لف ابو  ص ة تمل الت

ت.على إصدار أداة معيارية حول " األنماط الجديدة للعمل " ( )الموافقةت

 د )ذمتلرلمؤتملار التوو رةتلإلعلمءم تملدظةم اتإلصددددددددددممؤتمعدوم تملا  ةؤباتقةمتم   تمل التت  -2
مل لفيت    تمل شددلب ة تماتملمو تمل لف اتومل  / رة تمل ا  اتلهذاتمل شددلب ة تم  تم  دد  تت

تالجديدة للعمل "." األنماط معدمستملا  ةؤبات

م   تمل التمل لفيتؤدودتيمدتماتملمو تمل لف اتم  ت شددددددددددددلب ة هةتمل ددددددددددددةدؤست يت،ذمتتت  رى  -3
ملشددددددس تومل  /) تمل ا يتلهةبتو مت ح  اتأممتملع/لمءتملا ع دددددد دددددد)ات يت،ذمتملا ة تإليممدتت

ت رلبلت شس تم    تمعدمستملا  ةؤبا.

بت إؤمددددددددددددة ت رلبلتم  تم  دددددددددددد  تمبدمستت2022لتت3لتتت28قةمتم   تمل التمل لفيت  ةؤبختتتت-4
تملا  ةؤباتمل  ت هتمم / ة تعطلمفتمإلن ةجتملثالثات يتملمو تمل لف اتإل ممءتؤأ هةت شسنه.

(تؤدتماتأطلمفتمإلن دددةجتملثالثدددات يتملدددمو تمل لف ددداتي ىتت19م  ددد تمل ادددلتمل لفيتقتت  رى  -5
 ددددددد ءتمللدودت متميممدتمشدددددددلوييتم  ة  اتو  صددددددد اتيلف ات شدددددددس تمعناة تتمبمددددددد / ة بتو يت

مل دم دمستل  ادلبتم)د ت متيل ددددددددددددددهادةتي ىتل دداتملع/لمءتملردةن ن))ات ادظاداتمل ادلتمل لف دابت
تومل يتأ م تيمدتماتملاالمظة ت متمدؤمعهةت ااتمم ةمتمشلو تمعدمستملا  ةؤبا.

تمل لف ات متمؤمة تو رةتلدظةمتم  ة  ة تو  ص ة تمدظااتمل الت -6

 مشلو تم  ة  اتيلف ات شس تمعناة تمل م مستل  ال. -أ

تمشلو ت  ص اتيلف ات شس تمعناة تمل م مستل  ال.  -بت

تإل ممءتمالمظة هةت شسنهاة.تتب2023لتت2لتت7مإلن ةجتملثالثات  ةؤبختتأطلمفملىت

 يراه مناسبًا.األمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه بما 
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 مشروع

 

 االتفاقية العربية رقم )......( لسنة ........

 بشأن األنماط الجديدة للعمل 
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العربي العمل  مؤتمر  "تتتتإن  دوؤ هت ........تت........................ملاد رمت يت ..........ت
........ لا مكباتتوحرصًا  تتبتت.........................ت مل لف ات ملمو ت عه دت ديمت ي ىت مدهت

تملاس  مم توملا غ)لم تمل يتيالت هةتمل ةلمتماتأعلتإي ةدتم   تم/ حلستل ده ضت ةل شغ)لب

مدهت ضلوؤستمل  عهتنح تآ ةقتعم مستووميمستلس ةمة تمل التوآل ة تمل شغ)لتماتخال تتتوإيماناً 
وم ةل اتمش ال تملب ةلاتمل يت  زم مت  ر)ممتن   ات زم متملضغ  تتتمل التي ىت   بلتق ستمل ال

تمل يت  معهتأم مقتمل التمل لف ابت

 هت يتملمو تمل لف اتيح ةجتإلىت دظ مل  التومس ر/  مدهت س تم مكباتمعناة تمل م مستتوقناعة
تم   ؤتل القة تمل التوشا لهةت ةلحاةية تملالزماب

ع،ممفتمدظااتمل التمل لف ات يتملس يتإلىت   بلت شلب ة تمل الت يتملمو تمل لف اتتتوتحقيقاً 
تومل ص  تملىتمس  بة تم اةث اب

تل القابتي ىتأم ةمتم  ة  ة تو  ص ة تمل التمل لف اتذم تمتوبعد اإلطالع

يرلؤتملا م راتي ىتمإل  ة  اتمآل يتن هةبتمل يتي   تي )هةتمإل  ة  ات"مل لف اتتتتفإن المؤتمر العام
 ل  ال". ؤقمتقتتت(تلسدات......تبت شس تمعناة تمل م مس

 

ت

 العربية االتفاقية

 رقم ) .....  ( لسنة ......

 الجديدة للعمل بشأن األنماط

 الديباجة
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 المادة األولى

 نطاق التطبيق 

مل يت سخذتش اًلتماتأش ة تمل التمرة لتأعلتملذيت رديهتت سليت،ذاتمإل  ة  اتي ىتيالقة تمل ال
مل ةملتل ةلحتصةم تمل التو حتتإشلم هت غ)لتأناة تمل التمعكثلت ر )مياتملسةئمست يتملمولابتت

تومن ذلك :

و، تأدمءتيالتأوت رميمتمد جتأوتخمماتمرة لتأعلتل ةلحتتت"العمل عبر المنصات الرقمية" .1
  اتؤقا ا(ت م لات يتملغةل تطلفتثةل .شعصتأوتعهاتي/لتوم طتؤقايتقمد

و، تأدمءتمل التل ةلحتصةم تمل الت دظةمتمةية تت"العمل لبعض الوقت أو العمل الجزئي" .2
 يالتمع  فتياتنظةمتمةية تمل التل  ةم )اتط) اتمل قتتملااةث )ا.ت

بتو، تأدمءتمل الت د  تيمدتمةية تمل التملا   فاتماتمل ةملتت"نظام أوقات العمل المرنة"  .3
مل الت مل الت اةت  الءمتمعتط/  ات مل ةملتوصةم ت ولحات سوقة تمع   ات    تي )هةت )ات

 ومم  ةعة تمل ةملبتوو  تمل  مئحتمل دظ ا اتل ةم تمل ال.
و، تأدمءتمل ادلت يتم دة تغ)دلتم ة تصةم تمل البتتت"العمل عن بعد أو العمل من المنزل"  .4

 و    اة ه.توو رًةتل ا مص ة تمل يتيحمد،ةتصةم تمل الت
و، تمل التملذيت  مت حم متممستم )داتإلن هةءتيالقاتمل الت )اتطلف هبتأوتتت"العمل المؤقت" .5

ي   تلغةية تأدمءتمهااتم )دات د هيتمل الت سدمئهةبتوماتذلكتمل التمل ل يتملذيت س مع هتت
 لوؤم تطةؤئابتأوتمل التملذيت ر ضيتط/  اتإن ةزاتممستمحمودسبتأوتمل التملا مايت يت

 م مممتمحمودستماتملسدا.
و، تمل التملذيتيرممتمل ةملتماتخاللهتخمماتل ةلحتصةم تمل الت يت د )ذتتالعمل المستقل"  " .6

مشلو تأوتأدمءتمهااتم )داتيعضعتخاللهةتلشلو تصةم تمل التوإشلم هتمعت ا  هت د  تماتت
تمإلم رالل ات يتيا ه.

 المادة الثانية

 السياسة الوطنية 

 يتم قتمل التماتم) تمعناة تمل م مستتت ضعتكلتدولاتو د ذتم ةماتوطد اتللصمتمل   ؤم ت
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ل  التمل يت دشست )هةبتول حم متملارشلم تمل يتيا اتماتخاللهةت رلبلتوع دتيالقاتمل الت يتكلت
مدهةتو ا))ز،ةتياتغ)ل،ةتماتأش ة تمل القاتو ل )بة هةبتوك ف اتشا لهةت ةل شلب ة تومل مم )لتملدةظااتت

ترةن ن اتل  ةم )ا.تتل القاتمل الت )هةتو   )لتملحاةية تمل

 المادة الثالثة 

 تنظيم عالقة العمل 

  التكلتدولاتي ىتأ ت  ضاات شلب ة هةت  لب ةتمحمدمتلحلتناطتماتمعناة تمل م مستل  التملسةئمست
لم هةبتوأم ةمًةتخةصات دظمتيالقة تمل الت يتكلتمدهةبتي ىتأ ت ضاات،ذاتمل شلب ة ت ا عتت

س  ىتماتملحاة دة تملرةن ن)داتوظلوفتمل التمل ديت  ا دعت هدةتتمل ةم )ات يت،ذاتمعناة ت د  تملا
 مل ددةم   ت دديتأناة تمل اددلتمل ر )م دداتودو تأيت ا))ز.ت

 المادة الرابعة

 الحماية اإلجتماعية 

مل م مس .1 مل ةم   ت ةعناة ت أ ت  ا عت مل يت  دبغيت ل  كت ملااةث ات مإلع اةع ات ل  الت ةلحاةيات
ي ى  ا عت هةتت ملمو ت و  الت مل ر )ميابت مل الت أناة ت ملضاة تتتتمل ةم   ت يت نظمت  ح) ات

 مإلع اةييتل  دةم تمعتأناة تمل التمل م مستوم   بة هة.
  التملمو تي ىتأ ت  ضاات شلب ة هةتملعةصات ةلليةياتمل ح اتمةتيضااتشا  تمل ةم )اتت .2

 ادةم/)ا.تت ةعناة تمل م مستل  الت ةل سم)اتمل حيتوملليةياتمل ح اتمل

 المادة الخامسة

 بيئة العمل 

  التكلتدولاتي ىتو عتمل شلب ة توم عةذتمل مم )لتلضاة ت   )لت )ئاتيالتآمداتل  ةم )ات يتت
   ل  الت لمييتملساة تملعةصات  لتناطتمدهة. مل م مسمعناة ت

 المادة السادسة 

 حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 

مل مم )لتت مل م مس  عذتكلتدولات ل  ةم )ات ةعناة ت ل  التماةؤمات ملالزماتوملادةمباتلحيت ضاات
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مل دظ متوملا ةو اتمل اةع اتو ح باتمدظاة تيع ةؤونهةتومإلنضاةمتإل)هةتتتت ا))زبت يمرهمتدو تت
تومإلنسحةبتمدهة.ت

 المادة السابعة 

 حماية األجور 

ستل  التوطلقتمم سة هةتو   )لتت ضعتكلتدولاتق ميمت شلب  اتلاس  بة تمعع ؤت يتمعناة تمل م مت
تملحاةية تملادةمبات شسنهةبتو  عذتمل مم )لتملالزمات اةتيضاات  / رهة.تتت

 المادة الثامنة

 التدريب المهني وتطوير المهارات

ل  التت   التكلتدولاتي ىت سه)لتم/لتمل ص  تإلىتمل مؤب تملاهديتل  ةم )ات ةعناة تمل م مس
تمعتملميةستقمؤم تملا مؤف)اتوم ةلحهمتوظلو هم.تل  / اتمم  ةعة تكلتناطتمدهة

 المادة التاسعة 

 المساواة ومنع التمييز 

مل ا))زتل ا عتت ملاسةومستومدعت مل شلب ة ت يتكلتدولاتأم ةمًةتخةصات ضاات  دبغيتأ ت  ضاات
ل  البتوماتذلكتملاسةومستمل    ات )اتمل اة تماتمل دس)ابتولألشعةصت مل ةم )ات يتمعناة تمل م مس

تذويتمإليةقابتولألشعةصتذويتملاسرول ة تمل ةئ  ا.ت

 المادة العاشرة 

 تفتيش العمل 

مل م مست مل ةم )ات يتمعناة ت ل  الت دظةمتت  ضعتكلتدولات يت شلب ة هةتأم ةمةتخةصات شا  ت
وقضةئ ابت إدمؤبات وآل ة ت ظ مت  ةلات مل البت وشلو ت ملا   رات ظلوفت وملحاةيات مل الت     شت

 معةل اتأم ةمهة.وير فة تي ىت
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 أحكام عامة

 المادة الحادية عشرة 

  مقتي ىت،ذاتمإل  ة  اتأياتدولاتيلف اتيض ت يتملادظااتطبرةتلدظاهةتملرةن ن اتو  د توثةئ تت
مل  م  تلمىتملام لتمل ةمتلا   تمل التمل لفيتملذيت / غتملمو تمل لف اتمعيضةءت يتملادظااتت

ت سيت  م  تي  ه.ت

 رةالمادة الثانية عش

لحلتدولاتملح ت يتأ ت  مقتي ىتأم ةمت،ذاتمب  ة  اتك  ةتأوتعزئ ةبتي ىتأ تي   تملحمت .1
وملسة  ابتت وملعةمسابت وملثةلثابت وملثةن ابت معولىبت مإلؤ بة ت ةلا مدت مل زئيبت ل   م  ت معدنىت

 ومل ةشلسبتوم مدتمعم ةمتمل ةما.
عم ةمتمل رلستمعولىتمات،ذاتملاةدستملىتملام لت / غتملمولاتملا مدتمل يت  متمبؤ بة ت هةبتو رةتت .2

 مل ةمتلا   تمل التمل لفيت يتوقتتإ مم توثةئ تمل  م  .
لحلتدولاتأ ت ل بطتبمرةت سياتمةدستماتم مدتمب  ة  اتلمت  متمبؤ بة ت هةت ممياتوذلكت  /  غتت .3

ت ة  ا.تملام لتمل ةمتلا   تمل التمل لفيتوب  /لتذلكتعزءمتماتمل  م  تي ىتمب ت

 المادة الثالثة عشرة 

  بحت،ذاتمب  ة  اتم زماتلحلتدولاتماتملمو تمل لف ات ا لدت  ميرهةتي )هةبتو  بحتنة ذستملا    تت
ت  متشهلتماتإ مم توثةئ ت  م  تثالثتماتملمو تمل لف ا.ت

ةئ تتو سليتي ىتملمو تمل لف اتمعخلىتمل يت دضمتإل)هةتمس ر/الت  متملوؤتشهلتمات ةؤبختإ مم توثت
تمل  م  .ت

 المادة الرابعة عشرة  

بتي  زتأ ت  ل  تي ىتمبنضاةمتملىت،ذاتمب  ة  اتمبن رةصتماتأيتمر قت دصتي )هةتمل شلبعبتت
أوتمب  ة  ة تمل اةع ابتأوتمل لفبتأوتمعم ةمتملرضةئ اتملا ا  ت هةتأوتملا برات يتأياتدولاتماتت

 ملمو تمل لف اتملادضااتملىتمب  ة  ا.ت

ت
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 المادة الخامسة عشرة 

إذمتمقلتملار التم  ة  اتعم مست  م ت،ذاتمإل  ة  ات  م التك  ةتأوتعزئ ةتومةتلمت دصتمب  ة  اتت .1
تمل م مستي ىتغ)لتمعم ةمتمل مؤدست يت،ذاتملاةدست إ :

  م  تأممتمعيضةءتي ىتمب  ة  اتمل م مستملا ملاتيس  بعت ح متملرةن  تمبنسحةبت .أ
ملا   رات ةبنسحةبتوفا لدتتملابةشلتمات،ذاتت ملاةدست ملدظلتياتنصت مب  ة  ات غضت

تملبة تمب  ة  اتمل م مس.ت
  قفتم  ممءتمات ةؤبختملبة تمإل  ة  اتمل م مستملا ملاتق/  ت  م  تملمو تمعيضةءت .بت

تي ىت،ذاتمب  ة  ا.ت
لأليضةءتتومعتذلكت ظلت،ذاتمإل  ة  اتنة ذستملا    ت يتش  هةتومضا نهةتملحةل))ات ةلدسباتت .2

 ملذ اتصمق متي )هةتولمتي مق متي ىتمإل  ة  اتملا ملا.

 المادة السادسة عشرة 

لحلتدولاتمدضااتملىت،ذاتمب  ة  اتأ ت دسح تمدهةت  متمضيتخا تمد م تمات ةؤبختن ةذ،ةتت
وب بحتمبنسحةبتنة ذمت  متمضيتمداتمات ةؤبختإ الغتمبنسحةبتملىتملام لتمل ةمتلا   تمل الت

تذيت / غهتملىتملمو تمل لف ا.مل لفيتمل

توبت رثلتمبنسحةبتي ىتن ةذتمب  ة  ات ةلدسباتلبةقيتملمو تملادضااتإل)هة.ت

 المادة السابعة عشرة 

تم  ة  ة تو  ص ة تمل التمل لف ا.ت سليت شس تم ة  ات  /) ت،ذاتمب  ة  اتمعم ةمتمل مؤدست يتنظةمتت

 *  *  * 
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العربي     العمل  مؤتمر  "تتتتإن  دوؤ هت .............تتملاد رمت يت .........................ت
...................تت مل لف اتوحرصًا  تتب.........................ت ملمو ت عه دت ديمت ي ىت مدهت

تلا مكباتملاس  مم توملا غ)لم تمل يتيالت هةتمل ةلمتماتأعلتإي ةدتم   تم/ حلستل ده ضت ةل شغ)لبت

ةمة تمل التوآل ة تمل شغ)لتماتتمدهت ضلوؤستمل  عهتنح تآ ةقتعم مستووميمستلس تتوإيماناً    
مل ال ق ست ي ىت   بلت مل الت ن   ات زم متتتتخال ت مل يت  زم مت  ر)ممت ملب ةلات مش ال ت وم ةل ات

تملضغ  تمل يت  معهتأم مقتمل التمل لف اب

 ل  التومس ر/ هت يتملمو تمل لف اتيح ةجتإلىت دظ مت مدهت س تم مكباتمعناة تمل م مستتوقناعة   
تمل التوشا لهةت ةلحاةية تملالزمابم   ؤتل القة ت

ع،ممفتمدظااتمل التمل لف ات يتملس يتإلىت   بلت شلب ة تمل الت يتملمو تتتتوتحقيقاً    
تمل لف اتومل ص  تملىتمس  بة تم اةث ابت

تي ىتأم ةمتم  ة  ة تو  ص ة تمل التمل لف اتذم تمل القابتتوبعد اإلطالع   

ل  الت مل م مسماتملادةم تو عتم ة )لت   )  ات يتش لت  ص ات شس تمعناة تتتتوإذ يعتبر
لإلم لشةدت هةتيدمت  /) تمعم ةمتمل مؤدست يتمإل  ة  اتمل لف اتؤقمتقتتت(ت شس تمعناة تمل م مست

تل  ال.ت

 اتتيرلؤتملا م راتي ىتمل  ص اتمل لف اتمآل يتن هةتومل يتي   تي )هةت"مل  صتتفإن المؤتمر العام
 ل  ال".ت مل م مسمل لف اتؤقمتق.....(تلسدات.......تبت شس تمعناة ت

ت

ت

 التوصية العربية رقم )....( لسنة .....

 بشأن األنماط الجديدة للعمل

 الديباجة
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 المادة األولى

 نطاق التطبيق 

مل يت سخذتش اًلتماتأش ة تمل التمرة لتأعلتملذيت رديهتت سليت،ذاتمإل  ة  اتي ىتيالقة تمل ال
مل ةملتل ةلحتصةم تمل التو حتتإشلم هت غ)لتأناة تمل التمعكثلت ر )مياتملسةئمست يتملمولابتت

تذلك:ومن 

و، تأدمءتيالتأوت رميمتمد جتأوتخمماتمرة لتأعلتل ةلحتتتت"العمل عبر المنصات الرقمية" .1
 اتؤقا ا(ت م لات يتملغةل تطلفتثةل .شعصتأوتعهاتي/لتوم طتؤقايتقمد 

و، تأدمءتمل التل ةلحتصةم تمل الت دظةمتمةية تتتت"العمل لبعض الوقت أو العمل الجزئي" .2
 يالتمع  فتياتنظةمتمةية تمل التل  ةم )اتط) اتمل قتتملااةث )ا.ت

تو، تأدمءتمل الت د  تيمدتمةية تمل التملا   فاتماتمل ةملبتتت"نظام أوقات العمل المرنة"  .3
ولحات سوقة تمع   ات    تي )هةت )اتمل ةملتوصةم تمل الت اةت  الءمتمعتط/  اتمل الت

 ومم  ةعة تمل ةملبتوو  تمل  مئحتمل دظ ا اتل ةم تمل ال.
و، تأدمءتمل ادلت يتم دة تغ)دلتم ة تصةم تمل البتتتت"العمل عن بعد أو العمل من المنزل" .4

     اة ه.توو رًةتل ا مص ة تمل يتيحمد،ةتصةم تمل التوت
و، تمل التملذيت  مت حم متممستم )داتإلن هةءتيالقاتمل الت )اتطلف هبتأوتتت"العمل المؤقت" .5

ي   تلغةية تأدمءتمهااتم )دات د هيتمل الت سدمئهةبتوماتذلكتمل التمل ل يتملذيت س مع هتت
 لوؤم تطةؤئابتأوتمل التملذيت ر ضيتط/  اتإن ةزاتممستمحمودسبتأوتمل التملا مايت يت

 م مممتمحمودستماتملسدا.
و، تمل التملذيتيرممتمل ةملتماتخاللهتخمماتل ةلحتصةم تمل الت يت"العمل المستقل"   .6

 د )ذتمشلو تأوتأدمءتمهااتم )داتيعضعتخاللهةتلشلو تصةم تمل التوإشلم هتمعت ا  هتت
ت د  تماتمإلم رالل ات يتيا ه.

 المادة الثانية

 مؤشرات عالقة العمل  

 ش التملس ةماتمل طد اتلحلتدولاتللصمتمل   ؤم ت يتم قتمل التماتم) تمعناة تمل م مستل  التت
مل يت دشست )هةبت حم ممتل ارشلم تمل يتيا اتماتخاللهةتك هةتأوت  ضهةت رلبلتوع دتيالقاتمل التت
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 ف اتشا لهةت ةل شلب ة تومل مم )لت يتكلتمدهةتو ا))ز،ةتياتغ)ل،ةتماتأش ة تمل القاتو ل )بة هةبتوك
  ملدةظااتل القاتمل الت )هةتو   )لتملحاةية تملرةن ن اتل  ةم )ابتوماتذلك:

  أدمءتمل التل ةلحتطلفتآخل؛ .1

تت أدمءتمل التو رةتل    اة تطلفتآخلتو حتتإشلم ه؛ .2

تت ةتملممخ  ا؛إذمتكةنتتط/  اتمل التمل يت رد هةتمل ةملت     تشا لهت يت دظ متملادشسستول مئحه .3

تت أ ت رديتمل ةملتمل الت د سه؛ .4

أ ت ردىتمل التو رةتلسةية تيالتمحمدستأوت يتم ة تيالتمحمدتأوتمر/  تماتصةم تت .5
ت مل ال؛

ت أ تي   تمل الت ااتممستم )داتوب  فت د  تماتمإلم المؤبا؛ .6

مل الت يتغت .7 ل  التماتعةن تصةم ت ملالزمات وملا مدتومآلب ت معدوم ت ي   ت   )لت )لتأ ت
 ملحةب تمل يت  ا عت )هةتمل ةملت د  تماتمإلم رالل ات يتأدمءتيا ه.

  رة يتمععلت ش لتدوؤيتنرممتأوتي)دة.ت .8

 مإل  ةقتي ىتمر قتياةل اتكسوقة تمللمماتمعم/ ع اتومإلعةزم تومل  ل. .9

 المادة الثالثة 

 تنظيم عالقة العمل 

 معناة تمل م مستل  التملسةئمستلم هة.ت ضعتكلتدولات يت شلب ة هةت  لب ةتمحمدمتلحلتناطتماتت .1
ملرةن ن)داتت .2 ملحاة دة ت ل  الت د  ت مل م مست مل ةم )ات ةعناة ت دولات ا عت  ضاات شلب ة تكلت

 وظلوفتمل التمل ديت  ا دعت هدةتمل ددةم   ت دديت )ئدداتمل اددلتمل ر )م دداتودو تأيت ا))ز.ت
ومل ا .3 مل الت ملالزماتإلؤشةدتأصحةبت مل مم )لت وع دتيالقات  عذت ة تم  تطلقت حم متممىت

مل التو   لتيدةصل،ةبتوك ف اتمل  لب ت )اتط/  اتمل الت يتإطةؤتيالقاتمل التويالتمل ةملت
 لحسة هتملعةص.ت
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   امتكلتدولاتإعلمءم تمةزماتل حمتماتأش ة تمل ل )بة تمل  ةقمياتمل يت د  يتي ىتإخ ةءت .4
 همفتملمة تمل ةملتماتأيتماتملحر قتوملحاةية تتمل  عتملرةن نيتملحق ريتل القاتمل التت

 مل يتيس حرهة.ت
ومل ةدلاتت .5 مل  ةلات وملرضةئ ات مإلدمؤبات ومآلل ة ت مإلعلمءم ت مل الت عطلمفت أ ت    لت  دبغيت

وملاس    اتوغ)لتملا   اتل  ص  تإلىت س باتملادةزية ت شس ت حم متممىتوع دتيالقاتمل الت
 اتي ىتذلك.وفشس تملحر قتومإلل زممة تملا ل ب

 دظمتيالقاتمل الت يتمعناة تمل م مستل  الت ر ميمت شلب  اتماةث اتل القاتمل الت يتأناة تت .6
توبشكل خاص:مل التمل ر )ميابت

ت اة ت حلبلتيرمتمل التك ة ًاتمةت )اتصةم تمل التومل ةمل. .أ

مععلبت دظ متوم حتلشلو تمل  ةقمتويدةصلاتمللئ س اتماتم) توصفتط/  اتمل البت .بت
 ت.وإشلمفتصةم تمل ال

 ممستيالقاتمل التوك ف اتمم سة هة.ت .ج

 حم متمةية تمل التو دظ متأوقة تمل البتوملحمتمات ممخ هةتمعتمعوقة تملاع  ات .تدت
ت.لح ةستمل ةملتملعةصاتوأمل هبتخةصات يتمل التيات  مت

كةف اتت .ه أوقة ت ي ىت مل ةملت م   ت و اة ت ومعم/ ع ات مل) م ات مللممات  حم مت  لم ت
ت.ل لمما

  ااتمععلبتوطلبراتمم سة هبتووقتتد  هبتي ىتأ تبتيرلتياتملحمتمعدنىتلألع ؤت .و
ت.تلحلتدولا

 مإلعةزم تملال  اتوملسد باتوك ف اتمم سة هة.ت .ز

 ماةياتمعم ما. .ح

 إنهةءتيالقاتمل ال. . 

ت اة تممتأدنىتلساتمل التو رًةتل  شلب ة تملدة ذست يتكلتدولا.ت .ي
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 المادة الرابعة

 الحماية االجتماعية 

ل  الت ةلحاةياتمإلع اةع اتملااةث اتل  كتمل يتت  دبغيتأ ت  ا عتمل ةم   ت يتمعناة تمل م مس .1
ي ى ملمو ت و  الت مل ر )ميابت مل الت أناة ت مل ةم   ت يت ملضاة تتتت  ا عت هةت نظمت  ح) ات

 مإلع اةييتل  دةم تمعتأناة تمل التمل م مستوم   بة هة.
لات يتمل غ  اتمل يت   ل،ةتي ىتنسباتمةية تمل البتأوتمإلش لمكة بتأوتي  زتأ ت   امتملموت .2

 ملحس بتأوت سيتطلبراتأخلىت    تمعتملر من)اتوملااةؤمة تمل طد ا.تت

يا اتل مو تأ ت   امتمل د )ذتمل مؤب يتل حاةياتمإلع اةع اتل  ةم )ات يت،ذاتمعناة تل  ص  تت .3
 محمدس.إلىتمل غ  اتملشةم ات ااتخ اتزمد ات

يا اتل مو تأ ت  التي ىت  م عتن ةقتملحاةياتمل يت   ل،ةت،ذاتمل  ص اتل شالت  قفتأوت .4
أوتت مق  ةديابت عمبةبت مل البت يالقات إنهةءت دو ت مرق ًةت مل الت وقفت ملحس ت س/ ت نرصت

  حد ل ع ابتأوته    ابتأوتعمبةبتماةث ا.ت

 اتمةتيضااتشا  تمل ةم )ات  التملمو تي ىتأ ت  ضاات شلب ة هةتملعةصات ةلليةياتمل ح .5
  ةعناة تمل م مستل  الت ةل سم)اتمل حيتوملليةياتمل ح اتملادةم/)ا.تت

 المادة الخامسة

 بيئة العمل 

معناة تت ل  ةم )ات يت آمدات دولاتي ىت   )لت )ئاتيالت ملساة ت مل م مس  التكلت ل  الت لمييت
ت شلب ة هةتملشلو تملالزماتلذلكبتومدهة:ملعةصات  لتناطتمدهةبت ح) ت ضااتلهمت يت

تمل قةياتماتملح مدثتومع لمؤتمل ح اتملدة  اتياتمل التأوتملا   ات هتأوتمل يت رعتأثدةءا. .1

 ملحمتماتأمبةبتملاعةطلتمل يت د  يتي )هةت )ئاتمل التإلىتأق ىتممتما اتوم ر  . .2

 مل م مس اةت   مءمتمعتمعناة تتمل مؤب تملاالئمتل  اة تي ىتم م  عتملسالماتومل حاتملاهد اتت .3
 ل  ال.ت
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 المادة السادسة 

 حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 

تل  التمةت  ي:تتمل م مس  عذتكلتدولاتمل مم )لتملالزماتوملادةمباتلحيت ضااتل  ةم )ات ةعناة تت

ماةؤماتمرهمتودو ت ا))زت حلباتمل دظ متوم تمإلنضاةمتلادظاة ت اث همتو ح باتمدظاة تتت .1
 يع ةؤونهةتومإلنسحةبتمدهة.تت

  ا  همت حاةياتكةف اتماتكلتيالت د  يتي ىت ا))زت يتم ة تمل الت س/ تمن اةئهمتملدرة ي.تت .2

ومدظاة تمل اة تت ش  عتو   بلتإم عمممتمل  ةوضتمل اةييت )اتأصحةبتمل التأوتمدظاة همتت .3
  اةت  دةم تمعتملظلوفتمل طد ات غ ات دظ متأم ةمتوشلو تيا همت ة  ة  ة تعاةع ا.

 المادة السابعة 

 حماية األجور 

  ديتعبةؤست"معع ؤ"ت يت،ذاتمل  ص اتأيتم ة سستأوتكس تيا اتأ ت رمؤت  ا هتنرممتأيةتكةنتت .1
ةملتوصةم تمل التأوت يتم  ة  ة تت سا) هتأوتطلبراتمم سة هتو حمدت  ا هت ةإل  ةقت )اتمل ت

مل شلب  اتت ملر ميمت ملمولات أ ت ضعت ي ىت مل طد ابت ومل  مئحت ملر من)ات أوت يت مل اةع ات مل الت
تملعةصات سع ؤتمل ةم )ات يتمعناة تمل م مستل  البتوماتذلك:ت

معناة تت .أ مات ناطت لحلت ودوؤب هةت مم سة هةت وك ف ات معع ؤت لدظةمت و عتمس  بة ت
تل  ال.ت مل م مس

 أ تي   تلهذاتملاس  بة تق ستقةن ن اتم زمات ل  تير فة تؤمدياتي ىتماتيعةل هة.ت .بت

م عةذتمل مم )لتملادةمباتماتق/لتنظةمت    شتمل التلضاة تمل  /) تمل  ة تلألم ةمتت .ج
 ملا   رات ةم سةبتمعع ؤت يتير دتمل التو   )لتملحاةية تملالزمات شسنهة.

ل  التي ىتأع ؤت رلتت مل م مسيممتم   تمل ةم )ات ةعناة تتتت  عذتمل مم )لتملالزماتلضاة  .2
يدمتمم سة هةتي ىتأمةستملسةياتأوتمعدمءتأوتملر  اتياتأع ؤتمل ةم )اتملااةث )ات يتمعناة تت

 مل ر )مياتل  ال.ت
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 المادة الثامنة

 التدريب المهني وتطوير المهارات

ل  التمل م مستت  التكلتدولاتي ىت سه)لتم/لتمل ص  تملىتمل مؤب تملاهديتل  ةم )ات ةعناة تت .1
تل  / اتمم  ةعة تكلتناطتمدهةتمعتملميةستقمؤم تملا مؤف)اتوم ةلحهمتوظلو هم.

ظلو ًةتمل  اتتتل  المل م مستت  عذتمل مم )لتلضاة تأ ت ح  تظلوفت مؤب تمل اة ت ةعناة تت .2
عناة تومم  ةعة تمل ةم )اتماتم) تأن م تمل مؤب تملا ةماتلهذاتمعناة تت لمييتط/  ات،ذاتم

توممستكلتن  تمدهةتوخ ةئ ه.

  التكلتدولاتي ىت ح )لتط/  اتملاهةؤم توملا ةؤفتملا   فات يتمعياة تومل ع  ة ت يتت .3
مإلي بةؤتتمعناة تمل م مستل  البتوشلو تملسالماتومل حاتملاهد اتملالزمات )هةتمعتمعخذت  )اتت

 مل   ؤم تومل غ)لم تملا  ق ات يتكلتمدهة.ت

 ضااتمل شلب ة تومإلعلمءم ت يتكلتدولاتم/مأت سةويتمل لصتويممتمل ا))زت يتمل ص  تإلىت .4
تم/لتمل مؤب تملا ةما.ت

 المادة التاسعة 

 المساواة ومنع التمييز 

عتمل ا))زتل  ةم )اتت دبغيتأ ت  ضااتمل شلب ة ت يتكلتدولاتأم ةمًةتخةصات ضااتملاسةومستومدتتت
معناة تت مل ا))زت يتت مل م مس يت أش ة ت كة ات لحظلت ومل مم )لت مإلعلمءم ت وأ ت  عذت )هةت ل  البت

تمل البتوماتذلك:ت

  اة تملاسةومستمل    ات يتمل لصتوملا ةم ات )اتمل اة تماتمل دس)ا.ت .أ

مل ا))زت يتشلت .بت ذلكت مل التي ىتأمةستمإليةقاتومات مل ا))زت يت و تمظلتكة اتأش ة ت
 مل  ظ اتوظلوفتمل التو لصتمل مؤب تومل لقيتمل ظ  ي.

 ا )اتمعشعةصتذويتملاسرول ة تمل ةئ  اتماتماةؤماتمرهمت يتمل التدو تأ ت   ل  مت .ج
 .تل  ا))زتودو ت  ةؤضت )اتيا همتومسرول ة همتمل ةئ  ا
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 المادة العاشرة  

 تفتيش العمل 

ل  الت دظةمتت  شا  تمل ةم )ات يتمعناة تمل م مس ضعتكلتدولات يت شلب ة هةتأم ةمةتخةصاتت .1
 ت    شتمل التوملحاةياتملا   رات ظلوفتوشلو تمل ال.

ملاد  ت د )ذ،ةتت .2 ملرةن ن ات معم ةمت معةل ات ي ىت ملادةمبات مل ر فة ت مل شلب ة ت لضت  ضاات
 مت  ةًب. ا  شيتمل البتوي ىتيلق  همتياتأدمءتومعبة همت شسنهةبتوأ ت د ذت،ذاتمل ر فة ت د )ذت

مل م مست   لتأنظااتمل    شتآل ة ت ظ مت  ةلاتإدمؤباتوقضةئ ات ضااتل  ةم )ات يتمعناة تت .3
ل  التومةئلتقةن ن ات   حتلهمت رميمت ظ اة توش ةوىتععهزستمل    شتملاع  اتومم  ة ات  ةلاتت

  ضااتلهمتمل ص  تل  مملاتوملحاةياتدو تأيت ا))ز.ت

ل  التمل م مستتم تم   ؤست يتيا  اتمل    شتي ىتمعناة تت س ىتكلتدولاتإلىتم عةذتإعلمء .4
كإم عمممتومةئلتمل حد ل ع ةتملحم ثابتومل    شتيات  مبتوأم  بتمللقة اتملذم  اتملذيت   لىت
ملارمسة ت ا عبهتمل حر ت د سهةتماتممىتإل زممهةت  شلب ة تمل التوم ةل اتمل ر )لت يتت

 ذلكت حتتطةئ اتملاسةئ اتملرةن ن ا.ت

 أحكام عامة

 المادة الحادية عشرة 

 س ىتمدظااتمل التمل لف اتإلىتمل دس) ت )اتملمو تمل لف ات همفتمل  ةو تو بةد تملع/لم ت شس تت
 ل  ال. مل م مس معناة 

 المادة الثانية عشرة

  ة  ة تو  صددددددد ة تمل الت سدددددددليت شدددددددس تم ة  ات  /) ت،ذاتمل  صددددددد اتمعم ةمتمل مؤدست يتنظةمتم
تمل لف ا.

*   *  * 

 
 

 



مؤتمـر العمـل العربـي
الدورة التاسعة واألربعون
القاھرة ، جمھورية مصر العربية ، 22 - 29 مايو / آيار 2023

 مناقشة أولى – بشأن إصدار أداة معيارية حول

  ” األنماط الجديدة للعمل ” 

 وتعديل االتفاقية رقم )9( لعام 1977 بشأن

“ التوجيه والتدريب المهني “

البند الثامن

و.م.ع.ع.د.49 / 8 / 2

 2 - مناقشة أولى حول االتفاقية رقم )9( لعام 1977 بشأن
      “ التوجيه والتدريب المهني “ 



 

 
 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
27 

 تقديم

(تت2021بتمدددد/ ا/للتأ    تقملرة،لسأصددددمؤتمر التمل التمل لفيت يتدوؤ هتملسددددة  اتومعؤف )اتت -1
 ضدددااتتتتوملذي(بت شدددس تمي اةدت رلبلتل دات  /) تمب  ة  ة تومل  صددد ة بتت1684ملرلمؤتؤقمتق

" التوجيه والتدريب  شس تتتت1977(تل ةمتت9ملا م ردداتي ددددددىت  م لتأمددددحةمتمب  ة  اتمل لف)دداتؤقددمتق
 المهني ".

م  د تمل ادلتمل لفيت دإؤمددددددددددددددة ت  ا متملىت د )دذمتلرلمؤتملار التوو ردةتلإلعلمءم تملدظدةم داتقدةمتت -2
ملدمو تمل لف داتلا م دة دهت  رلبلتم  تمل دددددددددددددد  فدة تمل يت  معدهتملدمو تمل لف دات يت د )دذتمم دةمت

 مب  ة  اتأوتمل  م  تي )هة.
  رىتم   تمل التمل لفيتؤدودتيمدتماتملمو تمل لف اتمعيضدددددددددةءت شدددددددددس تمل ددددددددد  فة تمل يت -3

أوتمل  دددددددم  تي )هةتومل شدددددددلب ة تملسدددددددةؤباتلم هةت يت،ذمتتت ح  تدو تمبل زممت سم ةمتمب  ة  ا
ملشدددددس بتو مت ح  اتأممتملع/لمءتملا ع ددددد ددددد)ات يت،ذمتملا ة تإليممدت رلبلتماتومقعتؤدودتت

 ملمو تمعيضةءتمل  ت هتمم / ة .
 إؤمدددددددددددددة ت رلبلتم  ت  م لتمب  ة  اتؤقمتتت2022لتت6لتتت12قةمتم   تمل التمل لفيت  ةؤبختت -4

ومل مؤب تملاهديتمل  ت هتممدددددد / ة تملىتأطلمفتمإلن ةجتملثالثات يتملمو تتت(ت شددددددس تمل  ع ه9ق
 مل لف اتإل ممءتؤأ هةت شسنه.

مبمددددددد / ة بتو يت ددددددد ءتتتتي ىمإلن ةجتملثالثاتتتأطلمف(تؤدتماتت15  رىتم   تمل التمل لفيتق -5
م) ت متتتتالمهني "" التوجيه والتدريب    كتمللدودت متميممدتمشلو تم  ة  اتيلف اتم ملهت شس تت

يل هتي ىتل داتملع/لمءتملرةن ن))ات ادظااتمل التمل لف ابتومل يتأ م تيمدتماتملاالمظة ت
 " مرفق ". متمدؤمعهةت ااتمم ةمتمشلو تمب  ة  اتملا ملات شس تمل  ع هتومل مؤب تملاهديت

  ة  اتؤقمتو رًةتلدظةمتم  ة  ة تو  صددددد ة تمدظااتمل التمل لف ات متمؤمدددددة تمشدددددلو ت  م لتمب -6
ملىتأطدددددددددلمفتمإلن ةجتملثالثات  ةؤبختتت" التوجيه والتدريب المهني " شددددددددددددددددددس تتتت1977(تل ةمتت9ق
 إل ممءتمالمظة هةت شس تمشلو ت  م لتمب  ة  ا.تب2023ل2ل7

مناسبًا.  االمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه بما يراه  

 

 

 فايز علي المطيري  

 المدير العام  
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..................ت.........................تتملاد رمت يتدوؤ هت"تتتتإن مؤتمر العمل العربي 
مةتيشهماتمل ةلمتمات غ)لم تم سةؤياتتوفي ضوء  بتت.......................تت....................تت
قةد تإلىت غ)لم تم ا ات س مييت  زبزتيد ليتت وم المرات يتأم مقتمل التو يتيةلمتمل حد ل ع ة

 ابت اةت  دةم تمعتملاھةؤم تملد ع اتملاع   اتمل يتيح ةجتإل)ھةتأصحةبتمل البتملح ةءستومإلن ةعت
تومبق  ةدت   اتيةما.تت

تت5ومعؤف )اتملاد رمتخال تمل  لستقت ي ىتقلمؤتمر التمل التمل لفيت يتدوؤ هتملسة  اتوبناء  
 ةلا م راتل دات  /) تمب  ة  ة تومل  ص ة بتت  شس تمي اةدت رلبل(تت2021م/ ا/للتأ    تتتت12تت-

تملاھدي.تت  شس تمل  ع هتومل مؤب ت(ت1977ل ةمتق(ت9  م لتأم ةمتمب  ة  اتمل لف اتؤقمتق ي ى

 يتملده ضت اس  بة تمل  ع هتومل مؤب تملاهديتمل يتن تتي )هةت،ذاتمب  ة  اتإلىتتتتورغبة
تمل باتأ ضلبتمعتمعخذت يتمإلي بةؤتمةتمم حمثتماتمس  بة تيلف اتودول ا.تت

 اةتن تتي  هتملاةدستمللم  اتماتملا)ثةقتمل لفيتل  الت شس ت   غتمس  بة تم اةث اتتتتوعمال
ت. يت شلب ة تمل ال

 دصتي ىتأ تملمو تمل لف ات  م  تتتتت المادة السابعة من الميثاق العربي للعملولما كان
مبق  ةدياتت مل دا ات أ،ممفت معت و  اةشىت ومم  ةعة هةت ملاهديت    ت ل  مؤب ت خ ات و عت ي ىت

ت.ومبع اةع ات )هة

ي ىتمعم ةمتملعةصات ةل مؤب تملاهديتمل مؤدست يتكلتماتمب  ة  اتمل لف اتتوبعد االطالع  

 االتفاقية العربية  

 رقم )......( لسنة ..... 

 والتدريب المهني  بشأن التوجيه 

 )معدلة( 
 الديباجة
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ومب  ة  اتتتت1976(تل ةمتت6 شس تمس  بة تمل البتومب  ة  اتملا ملاتلهةتؤقمتقتت1966(تل ةمتت1ؤقمتق
تتبت1975(تل ةمتت4 شس ت درلتمع ميتمل ةم اتمل لف اتومب  ة  اتملا ملاتلهةتؤقمتقتت1967(تل ةمتت2ؤقمتق
ت. شس تملالأستمل ةم اتت1976(تل ةمت5  ة  اتمل لف اتؤقمتقتومب

يرلؤتملا م راتي ىتمب  ة  اتمآل يتن هةبتومل يتي   تي )هةتمب  ة  اتمل لف اتتتتفإن المؤتمر
ت)معدلة(: ؤقمتق.....(تل ةمت........بت شس تمل  ع هتومل مؤب تملاهدي

 المادة األولى

 تعريف التوجيه والتدريب المهني 

تعغلمضت،ذاتمب  ة  ا: .1
إلىتم ا ياتماتمعنش اتملا اااتمل يت همفتل ا )اتتتت"التوجيه المهني"يش)لتم   حتت .أ

مع لمدتمات حم متمسةؤتم ة همتملاهد ات يتأيتوقتبتو  تقمؤم همتوك ةءم همتوم، اةمة همبتت
لىت لصتوم عةذتملرلمؤم تملس  اات يتملس ةقة تمل    ا اتومل مؤب/ اتوملاهد اتل  ع)ههمتإ

 .مل التملا ةمابتوملاهةؤم تملا   فات )هةبتوإلىتمل مؤب تملالزمتإليممد،متل  التملادةم ت
إلىتمعنش اتمل يت ر مت هةتمععهزستملح  م اتومله)ئة تتت"التدريب المهني"يش)لتم   حتت .بت

غ)لتملح  م ابتومل يت همفتإلىت  / اتمإلم  ةعة تماتمل اة تملامؤف)اتماتمع  فت
 طتوفلممجتمل دا اتمإلع اةع اتومإلق  ةديابتوكذلكت   )لتمل لصتع لمدتمل ئة ت يتخ

مس الت و   بل،ةت ش لت مإلؤ رةءت هةت معت عم مست وقمؤم ت مهةؤم ت بك سةبت ملا  اعت
 مم  ة اتلإلم  ةعة تملا غ)لستوملا سةؤياتلس قتمل ال.ت

"تو"مل مؤب تملاهدي"تت ضعتملمولاتمل ض ت يت شلب ة هةت  لب ةتم  التلحلتمات"مل  ع هتملاهدي .2
ت  ضاات حمتأدنىتملاحمدم تملاشةؤتإل)هةت يتمل رلستقأ(تمات،ذاتملاةدس.

 المادة الثانية

 نطاق التطبيق 

 سليت،ذاتمب  ة  اتي ىتكلت مؤب ت همفتإلىتإيممدتأيتشعصتل  البتأوتإيةدست مؤببهتم  ممًءبت
ملدشة تمبق  ةديت اةت يتذلكتمل مؤب تملاهديتأوتإلحةقهبتأوتإيممداتل  لقيت يتأيت ل تمات لو ت

 ومل رديتملالزمتلهذاتملغةيا.ت

ت
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 المادة الثالثة 

 سياسات التوجيه والتدريب المهني  

   امتملمولاتمل ض تم ةمة تمل  ع هتومل مؤب تملاهديتو ضعتإطةؤمتخةصةت هةبت ةل شةوؤتمعتت .1
وملبةلغ)اتماتمك سةبتتتمدظاة تأصحةبتمل التومل اة بت ح) ت  امت ش لتيا اتملشبةبت

 ملح ةءم تملال ب اتمؤ بةًطةتوث رةت ةل  ظ ا.ت
 لمييتم ةمة تمل  ع هتومل مؤب تملاهديتمم  ةعة تمل دا اتمإلق  ةدياتومإلع اةع اتوملثرةف ابت .2

تل  / اتملا   بة تملشع  اتلأل لمدتول لصتمل التي ىتملاس  ب)اتمل طديتوملمولي.ت

 المادة الرابعة

 والتدريب المهني مبادئ التوجيه 

ت  متملميةستملابةدئتمل ةل اتيدمتو عتو د )ذتم ةمة تمل  ع هتومل مؤب تملاهدي:ت

مل البت .1 ملاهد اتمعتملميةست لصت ملشعصت ملده ضت رمؤم ت مل مؤب ت، توم) اتماتومةئلت
 و ا )دهتماتمبم  ةدستماتإم ةن ة هتم ىتيحر تلد سهتول ا  اعتأكثلتمةتيا اتماتمزمية.

ي   تمل  ع اتومل مؤب ت  )مًمتياتكلت ا))زتي ىتأمةستمل د بتأوتمل   بتأوتملم ابتي  تأ تت .2
تأوتمل ر)مستملس ةم ابتأوتمعصلبتأوتمإليةقابتأوتأيتيد لتآخل.

ت.مل مؤب تيا  اتمس الستخال تم ةستملشعصت ب ًةتلحةعة هتك لدتوك ض ت يتملا  اع .3
مله)ئة بتومعطلمفتملا د ات اع  فتن مم هتو  تملشلو ت     تمل مؤب ت  ةونًةتمس الًمتماتكلتت .4

 ملاد  صتي )هةت يت،ذاتمب  ة  ا.ت

 المادة الخامسة

 التخطيط للتدريب والتوجيه المهني 

ي ىتكلتدولاتيض تإنشةءتنظةمتل   ع هتومل مؤب تملاهديتماتخال تإصممؤت شلبعتخةصتت .1
  ذلك.

هديتمل طديت   )لتم   مة تشةم ات  التكلتدولاتيض تي ىتأ تيضااتنظةمتمل  ع هتملا .2
      ت  ةلمتمل التومل مؤب تملاهديتل  ا عتدو ت ا))ز.ت
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  التكلتدولاتي ىتأ تي   تلم هةتشب اتماتخممة تمل مؤب تومل  ع هتملاهديبتيحمدتيمد،ةت .3
ت.وملمكز،ةتومدة، هةتو رةتلالم  ةعة تمل    اتل مولا

يتأ ت ح  تملنهتماتخال تإم ةن اتمل ح  تماتت لميىت يتشب اتخممة تمل مؤب تومل  ع هتملاهد .4
ن  تملىتآخلتماتأن م تمل مؤب بتكاةت ضااتملمخ  ت يتملالمملتملا  ة  ابتوملاس  بة تملاع  راتت

تل  مؤب تم ىت  سدىتل  لدت   غتأي ىتمس  ىتل  مؤب ت دةًءتي ىتقمؤم ه.ت
هتلا معهاتمم  ةعة تكلت دبغيتأ ت ح  تمل لقتملاردياتملىتمل مؤب تي ىتملاهاتوملحلفتكةف  .5

ت. لو تملدشة تمبق  ةديت يتملمولا
ي  تأ ت حمدت    حتمسرول ة تملس  ة تمل ةماتملا د ات سم ؤتمل مؤب ت ح) تي سحتملا ة تت .6

ل ا ه دتملعةصبتومب  حةؤبتو ح لتمل ح اتمعتمم  ةعة تمع  فت لو تملدشة تمبق  ةديبت
 ملاع   ا.تومم  ةعة تمل هة تومعقةل متأوتملاحة ظة ت

  عذتكلتدولاتيض تمإلعلمءم تملادةمباتل  زبزتمل  ةو تمعتملمو تمل لف ات يتم ة تمل  ع هتت .7
أوتياتطلب تت ملثدةئيت مل لب ت وملع/لم تيات ملا   مة ت ملاهديبتماتخال ت بةد ت ومل مؤب ت

  عتتمدظااتمل التمل لف ابتومإلي لمفتملا بةد ت ةل  د  ة توملا ة )لتوملار،ال تملاهد ابتو ش
مل لفيت يتم ة تم ةمة تت مل حةملت ل حر) ت مل لف ات ملمو ت معت مش لكات دوؤم ت مؤب/ ات إقةمات

تمل  ع هتومل مؤب تملاهدي.ت

 المادة السادسة 

 النهوض بخدمات التوجيه والتدريب المهني 

  عذتملمو تمعيضةءتمل مم )لتملح ) ات ةلده ضت عممة تمل  ع هتومل مؤب تملاهديبتوي ىتأ ت لمييتت
تما يلي: 

مبع اةع اتت .1 ملا  اعت وم ةلحت مل الت وم   بة ت ملثرةف ابت ومم  ةعة هت ملاهد ات مل لدت ؤغبة ت
ت.ومبق  ةديا

تم  ة،ة تمل   ؤت يتم قتمل البتوملس ةماتمبق  ةديا.ت .2
ت.لمف ابتومل غ)لم تملا  ق ات يتأمةل) توطلقت دظ متمل الملحةلاتملمياغ .3
 رميمتملح م زتملاةدياتوملا د باتل ش  عتإ بة تمع لمدتي ىت لممجتمل  ع هتومل مؤب تملاهديبتوأ تت .4

  عضعتخممة تمل مؤب تلالمع اتدمئااتومس الس.
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مؤب/ اتومم  ةعة تتم   تمل اة تي ىتإعةزم ت مؤب/ اتمم  ياتمععلت  دةم تمعتمم  ةعة همتمل  .5
 ملارمسة تمل يتي ا   ت هة.ت

  اة تم تملا مؤف)ات يتمل سم)اتمبع اةييتمثدةءت  لستمل مؤب . .6
ت حم متم ةدؤتل ا بلتنشةطة تمل  ع هتومل مؤب تملاهدي. .7

 المادة السابعة 

 التدريب في مراكز التدريب 

مؤب ت يتملكزت مؤب بتت  عذتمل مم )لتمل يت   لتشلو تيالتبئراتلألشعةصتملذ ات   ر  تمل  .1
ملر ميمتت ملميةست يات اة ت مسئ لات مل مؤب ت ي  ىت )هةت مل يت مل مؤب ت ملمكزت وفح) ت ح  ت

 .وملاس  بة تمل يت ح لتمل حاتوملسالماتملاهد اتووقةياتملا مؤف)اتأثدةءتمل ال
 .ي  تأبتيس همفتيالتملا مؤف)ات يتملمكزتمل مؤب تؤفحةت  ةؤبةًت .2
ملاهاتمل يتو  تتلهةتمس  بة توطد اتل ار،ال بتمم حةنة تي  تأ ت  ضااتمل مؤب ت يتت .3

   عتلهةتمس  بة تم ممسبتي ىتقمؤتك/)لتماتملضبطتوملسلبابت  عذت شسنهةتمل مم )لتملضلوؤباتت
 .لضاة تملم باتمس  بة هة

ت.ي  تأ تي  لفت ةلشهةدم تمل يت ادحتل دةعح)ات يت،ذاتمبم حةنة ت يتعا عتأنحةءتملمولا .4

 الثامنةالمادة 

 توفير معلومات التدريب 

  التكلتدولاتي ىتعاعتملا   مة تيات لصتمل مؤب ت يتكلتمهدات   ؤستمس السبتوي ىتأ تت
مل دا اتماتت وفلممجت مم  ةعة تخ طت ل   )لت ملشس ت ذم ت ومل كةب ت م دةو تمعشعةصت  ح  ت يت

 مل اة تمل د))اتوملامؤف)ا.ت

 المادة التاسعة 

 مناهج التدريب 

إيممدتمدة،جتمل مؤب تي ىتكلتمهدات دةءتي ىت ح )لتمده يبتلاةت ش التي  هتماتم ل اتنظلباتت  متت
ي ةدتت ملاد ظلست )هةبتوفح) ت ومل غ))لم ت مل   ؤت ومهةؤستوي مملتصحاتومالماتمهد اتمعتملميةست

ت.ملدظلتدوؤبةت يت،ذاتملادة،جت
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 المادة العاشرة 

 مدة التدريب 

ىتون  تملاهةؤسبتوملا ل اتملالع ت ح ) هةبتوطلقتوومةئلتت لميىتيدمت حم متممستمل مؤب تمس  ت
مل يتت وملار،ال ت مل مؤب بت ل /مءت يت ملا   فات ملار،ال ت مات معدنىت وملحمت ملاس  ا ابت مل مؤب ت

تيا  حهةتملا مؤب.

 المادة الحادية عشر

 تدريب المرأة والشباب

هديتل الأسبتل  زبزتمشةؤك هةتت  التملمولاتمل ض تي ىتإ الءتيدةياتخةصات ةل  ع هتومل مؤب تملا .1
و ا )دهةتو   )لتدوؤ،ةبتوديمتوييتملا  اعت ةلموؤتملذيتيا اتأ ت ر مت هتملالأستمل لف اتمل ةم ات

 . يت حر) تمل دا ا
ملاهديتومكسة همتمهةؤم تت .2 مل  ع هتومل مؤب ت ملشبةبت يت لممجت إدمةجت مل التي ىت ح )زت   مت

ت قتمل ال. ا دهمتمات  / اتمم  ةعة همتوم   بة تم

 المادة الثانية عشر 

 طرق ووسائل التدريب 

 دبغيتأ ت  ح اتطلقتمل مؤب تمعتط/  اتملمؤمماتومس  ىتمل    متوملساتومةلاتملا مؤف)اتوخ/لم همتت
تما يلي:ملسة رابتوي ىتأ ت لمييت

م مدت .1 وأ ت ل بطت ملال ب ات ةلاهدابت مل ا  ة ت ي ىت وبش الت وومق  ةت يا  ةت مل مؤب ت ي   ت أ ت
تمل مؤب تملدظلبات ةل مؤب تمل ا يتوأ ت ممجتم ه.ت

 .أ ت د ذتمل مؤب تمل ا يت يتملمكزتمل مؤب ت يتظلوفتش/)هات   كتملرةئاات يتملادشآ ت .2
أ ت  ضااتمل مؤب تمل ا يت  لم تخ/لستيا  ات يتمدشآ توم ةنعت  الت يتن  تم ة تملاهدات .3

ملا مؤف  ت يسلفت أ ت يضاات ي )هةبت اةت مل مؤب ت مك سةبتتتتمل يت  مت لهمت وب سدىت مل البت ع ت
تملاهةؤم تملالزمات )هة.ت

 يتمة تمل مؤب ت يتم مقعتمل الت لميىتأ ت ح  تمعياة تمل يتي  فت هةتملا مؤبتذم ت  ااتت .4
ت. مؤب/ اتمق ق ا
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أ ت  متمل اةؤباتمل مؤب/ ات اةت   حتل ا مؤف)اتمإلمةطات د ةئجتمل  /) تمل ا يتلاةتي     تولا ت .5
ت د    .ت  مئمتمةت

 المادة الثالثة عشر

 التدريب في المنشآت 

ملادشسستت م مت ملمع ات ذلكت مل مؤب ت ملا   رات شرو ت ملاسرول ة ت مل طد ات مل شلب ة ت  حمدت
 ومم  ةعة هةبتوماتذلك:ت

أ ت لمييتأصحةبتمل الت يتإيممدتو د )ذتأنظااتمل مؤب ت يتملادشآ تم/مأتمل شةوؤتومل  ةو ت .1
ت هم.معتماث يتمل اة ت يتمدشآ

أ تيضعتأصحةبتمل التل مئحت ةإلعلمءم تملا   فاتلا معهاتمةعة همتماتمعشعةصتملامؤف)اتت .2
تكاةتون ية.ت

أ ت دة تمسرول ة تشرو تمل مؤب ت يتملادشسستإمةت إدمؤستخةصات ةل مؤب بتوإمةت  مممتأوتأكثلت .3
ت.ماتملا ظ )اتملا  لغ)ات ب ةتل /  اتمل مؤب ت يتملادشسستومر ض ة ه

 رابعة عشرالمادة ال

 تنظيم التدريب 

مل مؤب تط بلتمعممت يتمهداتمةتت .1 ملاهديتم   فةت يتمةب ت مل مؤب ت يش ل تأ تي   تيرمت
م  لفت هةت اةؤست   اتؤئ س ات يتمدشسستمةتأوتلمىتصةم تيالتمش غلتلحسة هتملعةصبت

تإبت يتمةب تمحمدستي )ز،ةتملرةن  .ت
لتأوتم ا ياتماتأصحةبتمل البتأوتمعت  متمل  ةقمت يتيرمتمل مؤب بتإمةتمعتصةم تيا .2

ت.،)ئاتمةتك  دات مؤب بتأوتإدمؤست دة ت هةتذلكبتو رةتلاةتي   تأكثلت دةمبةتمعتظلوفتكلتدولا
ت يتمة تكة تملا مؤبتقةصلمبتي  تأ تي   تمعببتأوتمل ليتطل ةت يتيرمتمل مؤب .ت .3
ي  تأ تي   تمعطلمفتملاسرول  تيات   )لتمل مؤب تمر،   ت اةمةتل رمياهبتأوتأ تي  ن متت .4

 يتو عتيا دهمتمات دظ مت رمياهتياتطلب تشعصتأوتأشعةصتمر، )اتلذلكبتوب  تأ تت
ت.ل ا مؤبتل ا )دهتماتمل مؤبتملحةملتي ىتملاهدا ح لتخممة تمل مؤب تملا ةمات

  التملس  ة تملاع  اتي ىتمل  مصلتملاد ظمتمعتملارمسة تأوتمعشعةصتملذ ات   لو ت .5
ت.مل مؤب تو  ث/تتياتطلب تمل    شتأوتمإلشلمفتملاد ظا)اتماتأ تأ،ممفتمل مؤب تقمتُمررتت
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 المادة الخامسة عشرة 

 بنود عقد التدريب 

تيتضمن ما يلي: مؤب تملاهديتأ ت لميىت يتيرمتمل

مل زممت،ذمتملشعصت ةل التكا مؤبت .1 يرة  هت مل زممةتصلبحةت  مؤب تشعصتي ىتمهداتم )دات
تط م ت  لستمل مؤب .

ت.ملحر قتومبل زممة تملا بةدلات يتمل الت اةت يتذلكتل مئحتملسالماتومل حاتملاهد ا .2
 .طلبرات س باتمةتقمت دشستماتنزمية ت )اتمل ل )ا .3
ت.،ال تملمؤمم ابتوملساتمعدنىتملالزم)اتلمخ  تمل مؤب تملارت .4
ملا   ف )اتوشلو ت عف ضتت .5 ملدظلبات مل د ات وملا ل ات ملاهةؤسبت مل مؤب تمعتملميةستدؤعات ممست

ملامستمل ةدياتل  مؤب ت يت  ءتمةتي   تقمتم/ تملح   تي  هتمات مؤب تأوت يت  ءتمةتت
تيحلزاتمات رممتخال تمل مؤب .

ت.  لىتأثدةءتمل مؤب تأوت يتخ ةمهتتمبم حةنة تمل ي .6
ت.ملار،ال تأوتملشهةدم تمل يت ادحت يتنهةياتمل مؤب ت .7
 ملا ة آ تلتمل/مب تمل يت ادحتل ا مؤف)اتأثدةءت  لستمل مؤب . .8
تمل ةم)ات متملح مدثت يتمل التأثدةءتمل مؤب . .9

ت.مإلعةزم تمم  ياتمععل .10

 المادة السادسة عشرة 

 اإلشراف على المتدرب 

   /تتملاهدات   لتمر،ال تعساةن اتأوتمم  ممدم تذ،د اتخةصاتف   تأ ت حمدتملس  ة تإذمتت .1
ملاع  اتذلكت    حبتوأ ت ضعتملشلو تملالزماتل  سكمتمات حررهةت مقاتياتطلب تمخ بةؤم ت

 .خةصا
 يتعا عتملمملتمل مؤب تم مءتأكة تذلكتدمخلتملادشسسبتأوتخةؤعهةتي  تأ تيظلتملا مؤف  تت .2

ملاسرو تياتتف اةت   لتت ملشعصت أوت مل مؤب بت إدمؤست وؤقة ات مل ةمت مإلشلمفت   مؤب/همت حتت
 مل مؤب .
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 أحكام عامة

 المادة السابعة عشر

  مقتي ىت،ذاتمب  ة  اتأياتدولاتيلف اتيض ت يتملادظااتطبرةتلدظاهةتملرةن ن اتو  د توثةئ تت
مل لف اتمعيضةءت يتملادظااتتمل  م  تلمىتملام لتمل ةمتلا   تمل التمل لفيتملذيت / غتملمو تت

ت سيت  م  تي  ه.ت

 المادة الثامنة عشر 

 يتمةلهت  م  تإممىتملمو تمعطلمفتي ىت،ذاتمب  ة  ابتوكةنتتم مقهتي ىتمإل  ة  اتؤقمت .1
بت دة تذلدكتيسدددددددددددددد  بعتمإليردةفتمل  ؤيتبل زممدة هدةتملسددددددددددددددة ردات يتمإل  دة  داتغ)لتت1977(تل دةمت9ق

تملا ملا.
  مقتي ىتأم ةمت،ذاتمإل  ة  اتك  ةتأوتعزئ ةبتي ىتأ تي   تملحمتلحلتدولاتملح ت يتأ تت .2

(تت14(بتق11(بتق9(بتق6(بتق4(بتق3(بتق2(توقت1معدنىتل   م  تمل زئيبتمإلؤ بة ت ةلا مدتق
 ومعم ةمتمل ةما.ت

 / غتملمولاتملا مدتمل يت  متمإلؤ بة ت هةبتو رةتعم ةمتمل رلستمعولىتمات،ذاتملاةدستملىتملام لت .3
 متلا   تمل التمل لفيت يتوقتتإ مم توثةئ تمل  م  .مل ة

لحلتدولاتأ ت ل بطتبمرةت سيتمةدستماتم مدتمإل  ة  اتلمت  متمإلؤ بة ت هةت ممياتوذلكت  /  غتت .4
تملام لتمل ةمتلا   تمل التمل لفيتوب  /لتذلكتعزءمتماتمل  م  تي ىتمإل  ة  ا.ت

 المادة التاسعة عشر

مب  ة  اتم زماتلحلتدولاتماتملمو تمل لف ات ا لدت  ميرهةتي )هةبتو  بحتنة ذستملا    تت  بحت،ذاتت
ت  متشهلتماتإ مم توثةئ ت  م  تثالثتماتملمو تمل لف ا.ت

و سليتي ىتملمو تمل لف اتمعخلىتمل يت دضمتإل)هةتمس ر/الت  متملوؤتشهلتمات ةؤبختإ مم توثةئ تت
 مل  م  .ت

 

 

ت
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 المادة العشرون 

تي  زتأ ت  ل  تي ىتمبنضاةمتملىت،ذاتمب  ة  اتمبن رةصتماتأيتمر قت دصتي )هةتمل شلبعبتتب
أوتمب  ة  ة تمل اةع ابتأوتمل لفبتأوتمعم ةمتملرضةئ اتملا ا  ت هةتأوتملا برات يتأياتدولاتماتت

تملمو تمل لف اتملادضااتملىتمب  ة  ا.ت

 والعشرون   الحاديةالمادة 

م  ة  اتعم مست  م ت،ذاتمب  ة  ات  م التك  ةتأوتعزئ ةتومةتلمت دصتمب  ة  اتتإذمتمقلتملار التت .1
تالمادة فإن: مل م مستي ىتغ)لتمعم ةمتمل مؤدست يت،ذات

  م  تأممتمعيضةءتي ىتمب  ة  اتمل م مستملا ملاتيس  بعت ح متملرةن  تمبنسحةبت .ج
ملا   رات ةبنسحةبتوفا لدتتملابةشلتمات،ذاتمب  ة  ات غضتملدظلتياتنصتملاةدستت

تملبة تمب  ة  اتمل م مس.ت
  قفتم  ممءتمات ةؤبختملبة تمب  ة  اتمل م مستملا ملاتق/  ت  م  تملمو تمعيضةءت .تدت

تي ىت،ذاتمب  ة  ا.ت
ومعتذلكت ظلت،ذاتمب  ة  اتنة ذستملا    ت يتش  هةتومضا نهةتملحةل))ات ةلدسباتلأليضةءتت .2

 ي مق متي ىتمب  ة  اتملا ملا.ملذ اتصمق متي )هةتولمتت

 المادة الثانية والعشرون 

لحلتدولاتمدضااتملىت،ذاتمب  ة  اتأ ت دسح تمدهةت  متمضيتخا تمد م تمات ةؤبختن ةذ،ةتت
وب بحتمبنسحةبتنة ذمت  متمضيتمداتمات ةؤبختإ الغتمبنسحةبتملىتملام لتمل ةمتلا   تمل الت

ت.مل لفيتملذيت / غهتملىتملمو تمل لف ا

توبت رثلتمبنسحةبتي ىتن ةذتمب  ة  ات ةلدسباتلبةقيتملمو تملادضااتإل)هة.ت

 المادة الثالثة والعشرون 

تم  ة  ة تو  ص ة تمل التمل لف ا.ت سليت شس تم ة  ات  /) ت،ذاتمب  ة  اتمعم ةمتمل مؤدست يتنظةمتت

 *  *  * 
 

 


