مدونة قواعد السلوك
الخاصة بأصحاب العمل
الذين ينفذون برامج التعلم
القائم على مكان العمل

تمهيد
من المعروف ج ّيدا ً ّ
أن التّعليم والتّدريب التقني والمهني هو أحد أركان نظام التّعليم

فرصا للشباب للنهوض بمهامهم التّعليمية والمهنية وف ًقا
في لبنان ،إذ إنّه يوفر
ً
لمصالحهم الشخصية.

تم إطالقه في العام  ،2018وااللتزامات
بالتوازي مع إطار العمل االستراتيجي الوطني الذي ّ

الواردة فيه ،تبذل كلّ من وزارة التّربية والتعليم العالي ،ووزارة العمل ،ووزارة ّ
الشؤون
االجتماعية ،ووزارة الزّراعة جهودا ً كبيرة لتوسيع نطاق تقديم الخدمات والوصول إىل نظام
التّعليم والتّدريب التقني والمهني ؛ وتعزيز جودة ومالءمة توفير التّعليم والتدريب التقني
والمهني؛ وتحسين حوكمة وأنظمة التّعليم والتّدريب التقني والمهني.
منذ إطالق إطار العمل االستراتيجي الوطني ،تدهور الوضع االجتماعي واالقتصادي في
لبنان بشكل ملحوظ .وبالتالي ،مع االرتفاع الهائل في معدالت البطالة وتزايد انعدام
األهم ّية بمكان ،وأكثر من أي وقت مضى ،لنظام التّعليم
األمن الوظيفي ،أصبح من
ّ

الفعالة بين العرض والطلب في سوق العمل.
والتّدريب التقني والمهني إظهار الرّوابط
ّ

أما األمر األكثر أهمية فهو ضمان بيئة مؤاتية يمكن ّ
للشباب من خاللها الوصول إىل
ّ
التعلّم مدى الحياة واكتساب المهارات ذات الصلة من خالل برامج تدريبية نظامي

وغير نظامي تتّسم بالكفاءة والفعال ّية ومن شأنها أن تؤدي إىل عمل هادف والئق.
السبل لتقليص الفجوة بين عالم التّعليم وعالم العمل،
والتّعلّم في مكان العمل هو أحد ّ

العمال ذوي المهارات ،وإعداد
ومساعدة أصحاب العمل في تلبية احتياجاتهم من
ّ
ّ
الشباب لدخول سوق العمل من خالل تزويدهم بالتّدريب عىل المهارات.

عالية الجودة في مكان العمل وتطويرها وتنفيذها وتحسينها باستمرار؛ وعىل ضمان
رفاهية المتد ّربين والمتدربات وحقوقهم وسالمتهم وصحّتهم المهنيتين.
وهكذا ،أشرفت وزارة العمل عىل تطوير مد ّونة السلوك هذه للتّعلّم القائم في مكان

وتتضمن هذه المد ّونة مجموعة
العمل بنا ًء عىل معايير العمل الوطن ّية والدّولية.
ّ
من األحكام القانونية الخاصة بأصحاب العمل الّذين يستخدمون او يستقبلون

المتدربين والمتدربات الشباب ،باإلضافة إىل اتفاقية ثالثية بين أصحاب العمل
والمتد ّربينالمتدربات ومقدمي التدريب تسلّط الضوء عىل أدوار جميع األطراف المعن ّية

وحقوقهم ومسؤولياتهم.

هذا ،ويسرّ وزارة العمل أن تن ّوه بمساهمة منظمة العمل الدولية ،ومنظمة اليونيسيف،

ووزارة الزراعة ،ومنظمة األغذية والزراعة العالمية ،وجمع ّية المتط ّوعين للخدمة الدّول ّية في

تثمن تعاون أصحاب المصلحة بما في ذلك أصحاب العمل
تطوير هذه الوثيقة .كما أنّها ّ

والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من األطراف.

ّ
دائما عىل صياغة أنظمة وآليات العمل ،بما يتوافق مع المعايير
إن وزارة العمل حريصة
ً
الدّولية ،وذلك لصالح المتعلّمين/ات والمتدربين/ات والعمال ،والس ّيما أولئك األكثر

ضع ًفا .ونحن نتطلّع إىل التّعاون مع الهيئات الوطنية والدّولية من أجل ضمان ظروف
عمل الئقة وحفظ حقوق العمل للجميع.
وزير العمل
يمين
لميا ّ

وعليه ،تحرص وزارة العمل ،تماشيا ً مع صالحياتها ،عىل تطوير األطر واآلليات ّ
اللزمة
للعمال في مكان العمل؛ وعىل تعزيز برامج التّعلم
لتوفير الحماية القانونية واالجتماعية
ّ
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شكر
تم وضع هذه الوثيقة في إطار البرنامج المشترك بين منظمة العمل الدّولية
ّ

واليونيسيف تحت عنوان "نحو تحسين التّعليم والتّدريب التقني والمهني النظامي
وغير النظامي في لبنان" ،وذلك بهدف هيكلة التعلّم في مكان العمل وتوحيد معاييره
في برامج التّدريب غير الرسمية حول المهارات في لبنان.
السيدة جوزيان مخّول (مسؤولة في برنامج تنمية
ّ
وتم تطوير المحتوى من قبل ّ

ّ
(منسقة البرنامج الوطني للتّعليم
والسيدة رانيا حك ّيم
الشباب والمراهقين ،اليونيسف)
ّ
ّ

السيد باتريك
والتّدريب التقني والمهني ،منظمة العمل الدولية) ،بمساهمة فن ّية من ّ

والسيد تورستان
دارو (كبير أخصائيي المهارات والتّوظيف ،منظمة العمل الدولية)
ّ

شاكيل (كبير خبراء معايير العمل الدّولية وقانون العمل ،منظمة العمل الدولية).
عالوة عىل ذلك ،حظي المحتوى ً
السيدة
أيضا بالمراجعة الفنّية الّتي أجريت من قبل ّ
مريم عاكوم (رئيسة دائرة التّدريب المهني ،وزارة العمل) ،والدّكتورة إيمان خزعل

والسيدة جمانة
(رئيسة دائرة العمالة األجنبية في جنوب جبل لبنان ،وزارة العمل)،
ّ

والسالمة ،وزارة العمل) والدكتور غسان
حيمور (رئيسة دائرة تفتيش العمل والوقاية
ّ

والسيدة أمل عبيد (إختصاصية في برنامج تنمية
األعور (مفتش العمل ،وزارة العمل)
ّ
الشباب والمراهقين ،اليونيسف) والسيد ألكسندر شاين (رئيس قسم تنمية ّ
ّ
الشباب

والمراهقين ،اليونيسف) والسيد ليون جاسكين (كبير المستشارين الفنّيين ،منظمة
العمل الدولية).

نظام التعليم الزراعي الفني المهني في لبنان " من تمويل المملكة الهولنديّة .وفي العام

تمت مراجعة اضافية مع مختلف أصحاب المصلحة ،ومن بينهم غرفة التّجارة
ّ .2002
العمالية،
الصناعيين اللّبنانيين ،والنّقابات
والصناعة والزّراعة في لبنان ،وجمع ّية ّ
ّ
ّ

وأصحاب العمل من مختلف القطاعات االقتصاديّة ،والمنظمات غير الحكومية التي

ّولي ،AVSI
تقدّم تدري ًبا مهنيًّا غير رسمي (بما في ذلك جمع ّية المتط ّوعين للخدمة الد ّ

وجمع ّية بالدي ،والحركة االجتماعية ،والمؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق

األدنى (أنيرا) ،وشبكة نوايا للتواصل االجتماعي ،وجمعية ورد الخيرية للتّنمية والتطوير،
ومؤسسة رينيه معوض ،والجمعية اللّبنانية للدّراسات والتّجريب (لوست) ،ومنظمة
ليب ريليف ،ومنظمة إنجاز ،وجمعية مدى ،ومنظمة دو تراست ،وجمع ّية المقاصد،

وكريبتا ليبانون ،ونادي الهوبس ،وجمع ّية مشارك ،ومنظمة التجارة العادلة في لبنان،
ّ
شك ّ
أن مساهماتهم الواسعة ومراجعات األقران الّتي أجروها باإلضافة
وليتل ريد) .وال
إىل جهود التّنسيق هي حقًّا موضع تقدير.
السيدة لمياء يمين ومعالي وزير الزّراعة
نتوجّه بخالص التّقدير إىل معالي وزيرة العمل ّ
السيد عباس مرتضى عىل دعمهما وتشجيعهما وتأييدهما.

ّ
بالشكر ً
تمت مقابلتهم أثناء تطوير هذا
ونتوجه
أيضا إىل جميع أصحاب العمل الّذين ّ

ّ
(الشراكة المحتملة
المستند عىل مداخالتهم الق ّيمة ،وإىل المشاركين في ورشة العمل
مع القطاع الخاص من أجل التعلّم في مكان العمل في قطاع الزّراعة) عىل المساهمات

ويعتمد االتفاق الوارد في هذه الوثيقة عىل نموذج عام أعدّه مكتب منظمة العمل

المفيدة الّتي قاموا بها من خالل المراجعة التي تمت معهم وأخذت بعين اإلعتبار.

الدّولية اإلقليمي للدّول العربية في العام  ،2011والذي استند بدوره إىل دليل التّلمذة

تم جمعها من مصادر مختلفة ،تُعزى أي أخطاء
وإذ تعكس هذه الوثيقة المداخالت الّتي ّ
واردة إىل المؤلّفين وحدهم.

أما هذا اإلصدار فهو نتيجة سلسلة من
ّ
الصناعية الخاص بمنظمة العمل الدوليةّ .

المشاورات بدأت في العام  2019بالتّعاون مع منظمة األغذية والزّراعة ،ووزارة الزّراعة،
وجمع ّية المتط ّوعين للخدمة الدّول ّية ( )AVSIفي سياق برنامج مشترك عنوانه "تطوير
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أ .معايير العمل األساسية والحماية من التحرش

• عــى صاحــب العمــل أن يتجنــب أي تمييــز أو اســتبعاد أو تفضيــل للمتدربيــن عــى

مقدمة
فــي ســياق البرنامــج المشــترك بيــن منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األمــم المتحــدة
للطفولــة (اليونيســف) الرامــي إىل تحســين جــودة ومالءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي
والمهنــي فــي القطاعيــن النظامــي وغيــر النظامــي فــي لبنــان ،تعمــل اليونيســف ومنظمــة
العمــل الدوليــة عــى تحســين بنيــة التعلــم القائــم عــى مــكان العمــل وســبل توفيــره مــن
ضمــن برامــج التدريــب غيــر النظاميــة عىل اكتســاب المهــارات .تُ َعــد مدونة قواعد الســلوك

هــذه مذكــرة إرشــادية موجهــة إىل أصحــاب العمــل المنخرطيــن فــي برامــج التعلــم القائــم
عــى مــكان العمــل .وتصــف هــذه المدونــة المعاييــر التــي يجــب عــى أصحــاب العمــل
اســتيفاؤها لتأميــن بيئــة تعليميــة آمنــة للمتدربيــن تحتــرم حقــوق االنســان وحقــوق العمــل.
وتعكــس مــواد المدونــة أحــكام قانــون العمــل الوطنــي واللوائــح ذات الصلــة ،واالتفاقيــات

أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي السياســي أو الميــل الجنســي
أو االعاقــة أو األصــل القومــي أو االجتماعــي ،ممــا يــؤدي إىل إلغــاء تكافــؤ الفــرص أو
المســاواة فــي المعاملــة أو االنتقــاص منهــا عنــد تعييــن المتدربيــن/ات وعنــد إحرازهــم
التقــدم مــن خــال تجربــة التعلــم القائــم عــى مــكان العمــل .كمــا ســيضمن صاحــب
العمــل توفيــر الترتيبــات التيســيرية المعقولــة لتأميــن احتياجــات المتدربيــن/ات مــن
ذوي االحتياجــات الخاصــة والصعوبــات التعلميــة مــن أجــل ضمــان مشــاركتهم الكاملــة
ً
أســوة بالمتدربيــن/ات اآلخريــن .2
فــي التدريــب واســتفادتهم منــه

• ال يجــوز لصاحــب العمــل إرغــام المتدربيــن/ات عــى االضطــاع بمهمــة خــارج اطــار
التدريــب ضــد إرادتهــم/ن ،أو إرغامهــم/ن عــى القيــام بتلــك المهــام تحــت طائلــة فــرض
عقوبــات عليهــم.

• ال يجــوز لصاحــب العمــل أن يقوم باســتخدام األطفــال المتدربين/ات الذيــن تقل أعمارهم
ّ
لســن االســتخدام ،ويتوجــب عليــه توفيــر بيئــة عمــل آمنــة للجميــع
عــن الحــد األدنــى

تتســم بتدابيــر هادفــة لتأميــن الســامة والصحــة المهنيــة لجميــع األطفــال الذيــن تفــوق

الدوليــة التــي صــادق عليهــا لبنــان ،ومعاييــر العمــل األساســية التــي تســري عــى جميــع

أعمارهــم الحــد األدنــى لسـ ّ
ـن االســتخدام .ويمتنــع صاحــب العمــل عــن إســناد أي نــوع

مدونــة قواعــد الســلوك أيضــا ً مقدمــي التدريــب المشــاركين فــي تصميــم مثــل هــذه

• يحــق للمتدربيــن/ات االنضمــام إىل المنظمــات التــي يختارونهــا لتمثيــل حقوقهــم/ن

الــدول األعضــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة ،والممارســات الدوليــة الجيــدة .وســتدعم

مــن المهــام المؤذيــة التــي ال تتوافــق مــع سـ ّ
ـن المتــدرب وقدراتــه الجســدية.

البرامــج وتطويرهــا ،والمتدربيــن أنفســهم ،بهــدف تأميــن فهــم أفضــل لديهــم ألخالقيــات

والمفاوضــة الجماعيــة وحمايــة مصالحهــم/ن .ويمتنــع صاحــب العمــل عــن التدخــل بــأي

وتدابيــر الحمايــة التــي يجــب عــى أصحــاب العمــل مراعاتهــا طــوال فتــرة إجــراء برامــج
التعلــم فــي مــكان العمــل.

شــكل مــن األشــكال فــي هــذه المنظمــات ويســمح لهــا بمتابعــة أنشــطتها.

يجــب عــى أصحــاب العمــل الذيــن يتولّــون تنفيــذ برنامــج التعلــم القائــم فــي مــكان العمــل
أو برنامــج تدريــب أثنــاء العمــل بــذل كل الجهــود الممكنــة لضمــان تنفيــذ جميــع أحــكام
قانــون العمــل واللوائــح ذات الصلــة بالكامــل ،وتهيئــة بيئــة للمتدربيــن /المتمرنيــن مــن
شــأنها أن تحفــز االبتــكار وتدعــم تطويــر كفاياتهــم .مــن المتوقــع أن يكــون التعلــم القائــم
عــى مــكان العمــل تجربــة مفيــدة للطرفيــن -حيــث ســيكون أصحــاب العمــل قادريــن عــى
اكتســاب المهــارات والمواهــب التــي يحتاجونهــا لشــركاتهم ،فيمــا سيكتســب المتدربــون
المهــارات ذات الصلــة المطلوبــة فــي الســوق.
مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل

ب� عقود التدريب ن
يم� قانون العمل والمرسوم رقم  11019حول تنظيم عقد التدريب ف� المؤسسات التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية ي ن
 ١يز
المه� المسجلة لدى وزارة العمل وطالب
ي
ي
ـتث� هؤالء الطــاب من قانون العمل والصنــدوق الوط�ن
المــدارس التقنيــة والمهنيــة الذيــن يتلقــون تدريبـاً ف� الـ شـركات التجارية ،وهو ش�ط أســاس لحصولهم عىل شــهادة فنية .ويُسـ ن
ي
ي
ي
للضمان االجتماعي.
أ
أ
ف
ف� المادتـ ي ن
ـ�  22و 23مــن قانــون العمــل تجــدر االشــارة إىل الملحــق رقــم  1الــذي يحظــر تشــغيل الوالد والحــداث والنســاء ي� صناعــات وأشــغال معينــة ،والملحــق رقــم  2الذي يعدد
ي
الحــداث فيهــا تل�خيــص ولتقديــم شــهادة طبيــة .باالضافــة إىل ذلــك ،ينــص الملحــق رقــم  1عــى أن قبــول أ
الصناعــات الـ تـ� يخضــع اســتخدام أ
الحــداث (الذين تـ تـراوح أعمارهــم ي ن
ب�
ي
ش ف
ن
ش
ـ� ال يُعتـ بـر بمثابــة اســتخدام ،ش�ط أن يكــون المصنــع أو المعمــل قــد اســتحصل مــن
الثالثــة عــرة والثامنــة عــرة) ي� إحــدى المصانــع أو المعامــل بقصــد التعليــم أو االعــداد الفـ ي
ن
أجــل ذلــك عــى ترخيــص مــن وزارة الصحــة العامــة .اضافــة اىل ذلــك ينــص المرســوم  - 9507المادتـ يـ�  22و  23مــن قانــون العمــل  -واالتفاقيــة الدوليــة رقــم  78عــى أن ال يتحمــل
الحــدث او والــده او اوليــاءه اي مرصوفــات مقابــل الفحوصــات الطبيــة فــأن الفحوصــات الطبيــة لالحــداث تعطــى مجانــا مــن وزارة الصحة.
ن
بالنسبة للحد ن
اللبنا� واتفاقية منظمة العمل الدولية 138
االد� لسن المتدرب يجب أن يكون قد أّتّم  14سنة مكتملة بحسب قانون العمل
ي
ف
يز
التمي� ي(� االستخدام والمهنة) لعام ( 1958رقم .)111
 2اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ،111اتفاقية
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• يتجنــب صاحــب العمــل جميــع الســلوكيات والممارســات غيــر المقبولــة أو التهديــدات
المرتبطــة بهــا التــي تــؤدي أو يُحتمــل أن تــؤدي إىل إلحــاق ضــرر جســدي أو نفســي أو

جنســي أو اقتصــادي (وتشــمل العنــف والتحــرش عــى أســاس نــوع الجنــس) .3فــي حــال
حــدوث حالــة مــن التحــرش أو العنــف ،4يتخــذ صاحــب العمــل التدابيــر التاليــة:
 °إعطاء األولوية العليا لمصلحة المتدرب/ة،

 °اتخاذ خطوات فورية لفصل الجاني عن الضحية،

 °إحالــة القضيــة بســرية تامــة إىل جهــة التنســيق المعنيــة بقضايــا التحــرش فــي
المعهــد /مــزود التدريــب الــذي أحــال إليهــا لمتــدرب/ة،

 °تطبيق العقوبات المناسبة بحق الجاني،

 °فــي حــال موافقــة الضحيــة ،إحالــة القضيــة إىل الشــرطة و /أو هيئــات
تفتيش العمل.5
ب .ظروف العمل

6

• يُعتبــر طــاب وطالبــات المــدارس الفنيــة والمهنيــة الذيــن يخضعــون لتدريــب فــي
شــركات تجاريــة -وهــو شــرط أساســي لحصولهــم/ن عــى شــهادة فنيــة -غيــر خاضعيــن/
ات لقانــون العمــل أو مســتفيدين/ات مــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي .غيــر
أن حمايتهــم/ن مــن التحــرش وتأميــن بيئــة آمنــة لهــم تبقــى مســؤولية جوهريــة تقــع عــى
عاتــق صاحــب العمــل.
• ال يحق لصاحب العمل ،رجال ً كان أو امرأة:7
 °تمــت إدانتــه أو ســجنه بتهمــة الســرقة أو التزويــر أو اســتعمال المــزور أو ســوء
االئتمــان أو االحتيــال أو نتيجــة أي جنايــة أو جنحــة ،أن يســتخدم المتدربيــن/ات
األحــداث مــا لــم يســتعد أهليتــه وفقــا ً ألحــكام قانــون العمــل؛
 3قــد يشــمل ذلــك قبــول الهدايــا مــن المتدربـ ي ن
ـ� أو تقديــم الهدايــا لهــم ،والتواصــل معهــم شــخصياً مــن خــال الرســائل الهاتفيــة ،أو وســائل التواصــل االجتماعــي أو رســائل
ف
ال�يــد االلكـ تـر ن ت
ن
ـ� ال تتعلــق بنطــاق التدريــب ،وإظهــار التفضيــل لمتــدرب معـ يـ�؛ والتعســف ي� اســتخدام الســلطة وإســاءة اســتخدام الســلطة لمــآرب شــخصية أو جنســية
ب
ي
و� الـ ي
أو ماليــة.
ف
رض
ن
ـ� (االذالل،
 4بمــا ي� ذلــك (أ) العنــف الجســدي (الـ ب ،والعمــل الشــاق الــذي يفــوق قــدرة المتدربـ يـ� ،وتعريــض المتــدرب للمخاطــر المهنيــة( ، )...ب) العنــف العاطفي والنفـ ي
ـ� ،والتنمــر ،وال ـراخ ،واالســتغالل ، )...والعنــف الجنــ� (التحــرش ،واالعتــداء ،واالســتغالل ،ت
والتميـ ي ز
وال�هيــب ،واللمــس غـ يـر الالئــق ،والرســائل والفكاهــات الجنســية)...
ي
ف
ن
ش
وإ�اك المتدربـ يـ� ي� مخططــات االحتيــال والفســاد.
ف
 5اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء عىل العنف والتحرش ي� عالم العمل( 2019 ،رقم )190
ف
ن
ـا� المــواد  3و 10و 15و16
 6المرســوم رقــم  11019تاريــخ  1968/10/7بشــأن تنظيــم عقــد التدريــب ي� المؤسســات التجاريــة او الصناعيــة او الحرفيــة او المهنيــة .قانــون العمــل اللبنـ ي
و 17و 18و 19و.20
 7المرسوم رقم  ،11019المادة 7
مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل

ـم الحاديــة والعشــرين من العمــر أن يســتخدم المتدربين/ات دون السادســة
 °لــم يُتـ ّ
عشــرة مــن العمــر؛

 °عازبا ً أو هاجرا ً أو مطلقا ً أو أرمل ان يسكن معه قاصرا ً مستخدما ً عنده؛
 °تدريب شخص ما دون سن الثانية عشرة .
8

ً
مباشــرة مــع متــدرب/ة قاصــر/ة (لــم يبلــغ الثامنــة
• ال يجــوز لصاحــب العمــل التعاقــد
ـي أمــره أو الوصــي الشــرعي عليــه.
عشــرة مــن العمــر) ،عــى أن ينــوب عــن هــذا األخيــر ولـ ّ
ويجــب أن تُ َّ
نظــم عقــود التدريــب المهنــي بيــن صاحــب العمــل والمتــدرب/ة خطيــا ً وأن
وصفــة
تُراعــى فيهــا العــادات والعــرف المهنيــة ويجــب أن تتضمــن إســم وكنيــة وعمــر ِ

ـي أمــر األحــداث ،وشــروط العقــد بيــن الطرفيــن ،والســيما
ومحــل إقامــة كال الطرفيــن وولـ ّ

تحديــد األجــر باالضافــة إىل المنافــع العينيــة ،ومنهــاج التدريــب النظــري والتدريــب
المهنــي ،ومــكان التدريــب .وتُحـدَّد مــدة العقــد مــن قبــل الفرقــاء المتعاقديــن فــي ضــوء
األحــكام المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل.
• يجب عىل صاحب العمل أن يدفع للمتدرب/ة أجرا ً يُع َّين حده األدنى كما يأتي:

 °خــال الفتــرة التجريبيــة التــي تمتــد عــى شــهرين ،يُدفــع األجــر حســب االتفــاق
المتبــادل بيــن صاحــب العمــل والمتــدرب/ة ،مــا لــم ينــص االتفــاق عــى عــدم
توجــب األجــر؛

 °في المرحلة التمهيدية ،ثلث األجر الذي يُدفع لألجير العادي؛

 °في المرحلة االبتدائية ،نصف األجر الذي يُدفع لألجير العادي؛

 °في المرحلة الوسطى ،ثلثي األجر الذي يُدفع لألجير العادي؛

 °فــي المرحلــة التكميليــة ،يُعطــى األجيــر الحــد األدنــى الرســمي لألجــر إذا أنهــى
هــذه المرحلــة بنجــاح؛ أمــا إذا كانــت مــدة التدريــب للحصــول عــى هــذه الدرجــة

ـم العشــرين مــن عمــره ،فيكــون مخــوال ً
تزيــد عــن ســنتين وكان المتــدرب/ة قــد أتـ ّ
للحصــول عــى الحــد األدنــى الرســمي لألجــر بعــد إتمامــه ســنتين مــن التدريــب؛

 °خــال المرحلــة التركيزيــة ،يُحـدَّد األجــر عــى أســاس اتفــاق متبــادل بيــن صاحــب
العمــل والمتــدرب/ة وال يقــل عــن الحــد األدنــى الرســمي لألجــور؛

 8قانون العمل المواد  23،22،21والمرسوم  11019المادة 1
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 °يمكــن الجمــع بيــن المراحــل باالتفــاق المتبــادل؛ فــي هــذه الحالــة ،يُط َّبــق الحــد
األدنــى الرســمي لألجــور المدفــوع فــي المرحلــة األعــى .عــى ســبيل المثــال  ،إذا

تــم الدمــج بيــن المرحلــة الوســطى والمرحلــة التكميليــة  ،يكــون األجــر المدفــوع
تطبيقــه هــو الحــد األدنــى الرســمي لألجــور
• يجــب عــى صاحــب العمــل تغطيــة مجمــل االشــتراكات ( 7فــي المائــة مــن الحــد
األدنــى الرســمي لألجــر) المتوجبــة لفــرع المــرض واألمومــة فــي الصنــدوق الوطنــي
للضمان االجتماعي.9

• عــى صاحــب العمــل أن يمنــح المتــدرب/ة وقتــا ً كافيــا ً لتلقــي التعليــم النظــري ،عــى
أال يقــل عــن  10ســاعات فــي األســبوع .والحــد األعــى لســاعات العمــل خــال األســبوع

القيــام بهــا ،وكيفيــة حمايــة أنفســهم مــن هــذه المخاطــر،

 °آليات الدعم والشكاوى المتاحة لهم.

• يتــوىل صاحــب العمــل االشــراف عــى المتــدرب/ة وتقديــم تفســيرات وتدريــب شــخصي
ومالحظــات بشــكل دقيــق وحيــادي ومتســق حــول المهــام الواجــب إنجازهــا ،ويق ّيــم
تقــدم المتــدرب/ة عــى أســاس الكفايــات المتفــق عليهــا .يمكــن لصاحــب العمــل أن
يكلّــف حرفــي/ة /عامــل/ة متمــرس/ة فــي المؤسســة كــي يتــوىل االشــراف والمهــام االخرى
المنصوصــة.
• يقــدم صاحــب/ة العمــل أو الحرفــي/ة المكلّــف مالحظــات فنيــة للمتــدرب/ة أثنــاء العمــل

هــو  48ســاعة .ويجــب عــى صاحــب العمــل توفيــر ســاعة راحــة مقابــل كل  6ســاعات

أو خــال اجتماعــات التقييــم ،بطريقــة تحتــرم كرامــة المتــدرب/ة وتشــجعه عــى التعلــم.

عمــل للرجــال و 5ســاعات عمــل للنســاء .ويجــب أن يتمتــع العامــل/ة فــي كل  24ســاعة

• يســاهم صاحــب/ة العمــل فــي التقييمــات التكوينيــة والتحصيليــة للمتــدرب/ة التــي

بـــ 9ســاعات متتاليــة مــن الراحــة ويجــب أن يحصــل عــى  36ســاعة متتاليــة مــن الراحــة
في األسبوع.
• يحــق للمتــدرب/ة بــأن يتغيــب لمــدة  15يومــا ً فــي الســنة بداعــي المــرض أو ألســباب
أخــرى .إذا تجــاوزت مــدة الغيــاب االجماليــة  15يومــاً ،يجــوز تمديــد مــدة التدريــب لفتــرة
تعــادل مــدة الغيــاب.

يجــري تنظيمهــا مــن قبــل المعاهد/مقدمــي التدريــب.
• يقــدم صاحــب/ة العمــل المشــورة والنصــح بنــا ًء عــى قــدرات المتدربيــن/ات وأهدافهــم
التعلمية/المهنيــة.
• يعطى صاحب/ة العمل افادات في نهاية التدريب وتصدق من المراجع المختصة

ج .جودة التدريب

د .الصحة والسالمة في مكان العمل

• يتفــق صاحــب العمــل مــع المعاهــد /مراكــز التدريــب التــي أحالــت إليــه المتدربيــن/

• يضمــن صاحــب/ة العمــل للمتــدرب/ة أن يســتفيد مــن بيئــة عمــل آمنــة ،ويضــع جميــع

ات عــى قائمــة الكفايــات والواجبــات والمهــام التــي ســيركز عليهــا التعلــم فــي
مكان العمل.
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التدابيــر االلزاميــة لمنــع حــدوث إصابــات أو أمــراض ،وفقــا ً لقانــون العمــل واللوائــح
الخاصــة بالصحــة والســامة المهنيــة.11

• يوفــر صاحــب العمــل حلقــات إحاطــة تعريفيــة شــاملة للمتدربيــن/ات ،ويضمــن أنهــم
عىل ب ّينة من:

 °مهامهم والكفايات التي يُتوقع منهم اكتسابها كجزء من هذا التدريب،
 °حقوقهم والتزاماتهم التعاقدية،

 °المخاطــر المهنيــة وفــي مجــال الســامة المتعلقــة بالمهــام التــي يتعيــن عليهــم
 9فيمــا خــص طــوارىء العمــل ،نــص المرســوم االشـ تـراعي الخــاص بطــوارىء العمــل عــى وجــوب صاحــب العمــل باقامــة عقــد تأمـ ي ن
ـ� للتعويــض عــن أي طــارىء عمــل .عنــد
ف
و� حــال عــدم وجــود تأمـ ي ن
ن
ـ� فــان صاحــب العمــل هــو الملــزم بالتعويــض.
وقــوع حــادث عمــل للمتــدرب ،عــى ش�كــة التأمـ يـ� ملزمــة بالتويــض ي
مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل

10مراجعة هامش 8
ـا� /ينايــر  2004حــول تنظيــم الســامة والصحــة المهنيــة ف� المؤسســات الخاضعــة لقانــون العمــل اللبنـ ن
11المرســوم رقــم  11802الصــادر ف� كانــون الثـ ن
ـا� .وقــد تنــاول المرســوم ف ي�
ي
ي
ي
ي
فصولــه المختلفــة المواضيــع التاليــة:
الالت الناقلــة ،وصيانــة المصاعــد وآالت الرفــع ،وتعليــق االشــارات المناســبة ،وتدابــر أ
 تدابــر الوقايــة والســامة ،أي وضــع ســياج محكــم حــول آالمــان المتصلــة بالمراجــل
ي
ي
البخاريــة وخزانــات الهــواء ،ونقــل أ
الحمــال ،ومعــدات الوقايــة الشــخصية؛ علمـاً أنــه يجــب عــى صاحــب العمــل إبــاغ وزارة العمــل عــن أي حــادث عمــل أو حريــق خــال
مهلــة أقصاهــا  24ســاعة.
توف� بيئة عمل صحية ومحمية ،مثل بيئة العمل النظيفة ،والحد من الضوضاء ،واالضاءة الجيدة والتهوئة الكافية ،والتخلص من الفضالت الضارة.
 ي تأمـ ي نـ� ميــاه صالحــة للـ ش
االول بمعــدل صنــدوق واحــد عــى االقــل لــكل
ـعاف
ـ
لالس
ـة
ـ
الالزم
ـواد
ـ
الم
ـى
ـ
ع
ـوي
ـ
يحت
ـدوق
ـ
صن
إىل
ـة
ـ
باالضاف
ـام،
ـ
الطع
ـاول
ـ
لتن
ـب
ـ
مناس
ـكان
ـ
وم
ب،
ـر
ي
خمسـ ي ن
ـ� شــخصاً يوضــع ف ي� مــكان ظاهــر.
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• يجــب عــى صاحــب/ة العمــل االلتــزام بأحــكام قانــون العمــل المتعلقــة بالمتدربيــن
والمتدربــات األحــداث واألطفــال 12والنســاء.13

• يمكــن لصاحــب العمــل أن يقــوم بشــكل ظرفــي بتوظيــف المتدرب/ة/المتتلمــذ/ة
المقيــم/ة فــي الشــركة فــي عمــل آخــر ال عالقــة لــه بالبرنامــج المهنــي الــذي يتبعــه

المتــدرب/ة ،مثــل إعــداد طعامــه أو القيــام باألعمــال المنزليــة ،مــع مراعــاة القــدرة
الجســدية للمتــدرب/ة عــى أداء هــذا العمــل.

ملحق I
نموذج اتفاق التدريب أثناء العمل لبرامج
التعلم القائم في مكان العمل
المواد

ه .المعلومات والخصوصية

تــم توقيــع االتفــاق الحالــي للتدريــب أثنــاء العمــل مــن جانــب ثالثــة

• فــي حــال الحاجــة إىل جمــع المعلومــات الشــخصية ،يجب أن يقتصــر ذلك عــى البيانات

أطــراف ،يُشــار إليهــا فيما بعد بتســميات "صاحــب/ة العمــل" ،15و"مركز

التدريب/المؤسســة التدريبية/المؤسســة االجتماعية" ،16و"المتــدرب/ة":

المطلوبــة ألغــراض التدريــب ،بموافقــة المتــدرب/ة و /أو عائلتــه كلمــا لــزم األمــر .كمــا
يمتنــع صاحــب/ة العمــل عــن مشــاركة أي معلومــات شــخصية ألي غــرض آخــر غيــر

أ .الطرف األول

الغــرض الــذي تــم جمعهــا مــن أجلــه.

إسم صاحب/ة العمل :
(الشركة /المؤسسة /المنظمة)
ِّ
الموقع/ة وصفته/ا :
إسم

و .الشكاوى

• يتوجــب عــى صاحــب العمــل أن يضــع آليــة واضحــة للشــكاوى للســماح للمتــدرب

العنوان :

باالبــاغ عــن أي شــكل مــن أشــكال االســاءة ،أو انتهــاكات المبــادئ الــواردة فــي مدونــة
قواعــد الســلوك هــذه؛

• يوجــه صاحــب/ة العمــل الشــكاوى المتعلقــة بســوء الســلوك الجســيم مــن قبــل
ً
مباشــرة وبشــكل خطــي إىل المعهــد /مــزود التدريــب الــذي أحــال إليــه
المتــدرب/ة
المتــدرب/ة بطريقــة متكتمــة وســرية.

• وجــه صاحــب/ة العمــل الشــكاوى فــي حــال أخّــل المتــدرب/ة بواجباتــه أو تســبب بــأي

عطــل فــي التجهيــزات مباشــرة وبشــكل خطــي اىل المعهد/مــزود التدريــب الــذي أحــال

اليــه المتــدرب/ة ليصــار اىل القيــام بمــا يلــزم.14

الوصف

رقم الهاتف والبريد االلكتروني :

المادة :1
الموقعون

ب .الطرف الثاني

إسم مدرسة الزراعة :
ِّ
الموقع/ة وصفته/ا :
إسم
العنوان :
رقم الهاتف والبريد االلكتروني :
ج .الطرف الثالث

ش ف أ
ق
ت
ـا�؛
ـ� تشــكل خطـراً عــى صحتهــم أو ســامتهم أو ســلوكهم االخـ ي
12المرســوم رقــم  8987حــول تحظـ يـر اســتخدام االحــداث قبــل بلوغهــم ســن الثامنــة عــرة ي� العمــال الـ ي
ن
ـا�.
والمــواد  21إىل  25مــن قانــون العمــل اللبنـ ي
ن
اللبنا�.
13المواد  26إىل  29من قانون العمل
ي
أ
ف
رض
ز
 14بالنســبة اىل التعويضــات عــى أعطــال التجهـ يـ�ات عــن قصــد أو غـ يـر قصــد ،نــص قانــون العمــل ي� المــواد  70 ،69 ،68منــه عــى أنــه اذا خـ ّـرب الجـ يـر أو المتــدرب أو تســبب بـ ر
أ
ف
ـتو� قيمــة الـرض ر مــن المتــدرب عــى أن ال يتجــاوز المبلــغ المحســوم بــدل خمســة أيــام.
مــادي لصاحــب العمــل فيحــق لهــذا الخـ يـر أن يسـ ي

تاريخ الوالدة :

بالنسبة اىل االهمال وعدم ت ز
ال�ام المتدرب بما اتفق عليه ف ي� عقد التدريب ،نص المرسوم  ،11019الفصل الثالث ،المدة  16منه عىل أنه يحق لصاحب العمل فسخ العقد.

النوع االجتماعي :

االسم الكامل للمتدرب/ة :
رقم ملف المتدرب/ة :

 15يشار بذلك اىل إىل صاحب العمل  /المؤسسة ت ز
المل�مة بتقديم التدريب أثناء العمل للمتدرب
ت
ال� تنفذ التدريب أو طرف ثالث وظفته المنظمة يغ� الحكومية
 16يشار بذلك اىل المنظمة يغ� حكومية ي
مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل
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الوصف

المواد

المواد

العنوان :

إذا جــرى التدريــب خــال العــام الدراســي العــادي ،يمضــي المتدرب/ة

رقم الهاتف والبريد االلكتروني :

و[أدخــل عــدد األيــام] مــع صاحــب/ة العمــل .ويجــري تنفيــذ التدريــب

[أدخــل عــدد األيــام] فــي مركــز التدريب/المؤسســة االجتماعيــة

مستوى التحصيل العلمي :

أثنــاء العمــل باالمتثــال الكامــل لجميــع أحــكام قانــون العمــل اللبناني.

ولــي األمــر /الوصــي المســؤول/ة قانونــا ً وبيانــات االتصــال بــه
إســم
ّ

تقع على صاحب/ة العمل المسؤوليات التالية:

(وتوقيعــه) فــي حــال كان المتــدرب/ة ما دون الثامنة عشــرة مــن العمر*:

التأكــد مــن أن المــدرب/ة /الحرفــي/ة الرئيســي/ة /الــذي يســتخدمه

إســم الشــخص الــذي يمكــن االتصــال بــه فــي حــاالت الطــوارئ (إذا
ً
ـي األمــر /الوصــي):
كان مختلفــا عــن ولـ ّ

صاحــب/ة العمــل /متوفــر لتدريــب المتدربيــن/ات .ويجــب تعييــن

(يجــب أال يكــون عمــره مــا دون ســن القانونــي الــذي ال يعــود فيــه االلتحــاق بالمدرســة إلزاميــاً ،مــع المالحظــة أن

فيــه التدريــب أثنــاء العمــل ،ويجــب أن يكــون لديــه خبــرة خمــس

*

المــدرب/ة /الحرفــي الرئيســي فــي مــكان العمــل نفســه الــذي يُن َّفــذ

الحــد األدنــى لســن المتــدرب/ة يجــب أال يقــل عــن  14ســنة)

ســنوات عــى األقــل فــي المهنــة المعنيــة ،ويُ َ
فضــل أن يكــون مــن

اتفق الطرفان عىل ما يلي:

حملــة المؤهــات الرســمية فــي مجالــه المهنــي .فــي بعــض الحــاالت،

قــد يكــون أكثــر مــن مــدرب/ة /حرفــي/ة رئيســي/ة واحــد مســؤوال ً

"إن الهــدف مــن هــذا االتفــاق هــو تدريــب المتــدرب/ة عــى (إدخــال
المهنــة) مــن خــال برنامــج التدريــب أثنــاء العمــل الــذي يتــم تنفيــذه

بشــكل مشــترك من قبــل صاحــب/ة العمــل والمؤسســة االجتماعية/

مركــز التدريب.
المادة :2
الهدف من
اتفاق التدريب
أثناء العمل

الوصف

تكون هذه االتفاقية صالحة للفترة التالية:
تاريخ البدء:
تاريخ االنتهاء:
برنامج التدريب
يركــز برنامــج التدريــب عــى الكفايــات (المعــارف المحــددة،
والمهــارات ،والســلوك) المرتبطــة بمســارات العمــل المهنــي ،المتفق
عليهــا مســبقا ً بيــن صاحــب العمــل والمؤسســة االجتماعية/مركــز
التدريــب ،والمرفقــة باالتفــاق الحالــي للتدريــب أثنــاء العمــل .لــن
يقضــي المتــدرب/ة أكثــر من [أدخل عــدد األيام] مع صاحــب/ة العمل.

مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل

عــن تدريــب المتــدرب/ة .وتــرد المســؤوليات الواقعــة عــى عاتــق
المادة :3
أدوار صاحب
العمل
ومسؤولياته

المــدرب/ة /الحرفــي الرئيســي ضمــن برنامــج التدريــب فــي ملحــق
بهــذا االتفــاق .ويكــون اســم /أســماء /المــدرب/ة /المشــرف/ة وبيانات

االتصــال بهــم كمــا يلــي:
االسم:
الصفة:

أ .توفيــر بيئــة آمنــة وصحيــة للمتــدرب/ة خاليــة مــن التحــرش
والتمييــز والتنمــر ،وتوفيــر التدريــب عــى الســامة والصحــة
المهنيــة ذات الصلــة بالمهنــة لــه ،قبــل المباشــرة بــأي عمــل.
ب .امتنــاع صاحــب/ة العمــل عــن قبــول المتدربيــن/ات الذيــن تقــل
أعمارهــم عــن الحــد األدنــى لســن االســتخدام ،وفقــا ً لقوانيــن
العمــل اللبنانيــة؛
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الوصف

المواد

المواد

ج .تزويــد المتــدرب/ة بالمالبــس والمعــدات واألدوات ذات الصلــة

ب .االعتنــاء بمــا في الشــركة مــن مــواد وأدوات ومعدات يســتخدمها،
تفاديــا ً لســرقتها أو تلفها.

د .ضمــان اســتفادة المتــدرب/ة مــن التأميــن ضــد الحــوادث

ج .االمتنــاع عــن مشــاركة أي معلومــات ســرية قــد تكــون توفــرت

الالزمــة ألداء واجباتــه وحمايــة نفســه.

لديــه خــال فتــرة التدريــب.

واالصابــات التــي قــد يتعــرض لهــا فــي مــكان العمــل أثنــاء وجوده

فــي مــكان التدريــب.

د .تقديــم شــهادة طبيــة تثبــت أنه بصحة جيــدة إىل صاحــب/ة العمل

فــي بدايــة برنامــج التدريب أثنــاء العمــل .وعندما يســتدعي العمل

ه .إبــاغ المؤسســة االجتماعية/مركــز التدريــب بــأي حــوادث أو

المنشــود صفــات جســدية أو قــدرات عقليــة محــددة ،يجــب أن

أمــراض قــد يُصــاب المتــدرب/ة بهــا.

يتــم تحديدهــا والتثبــت منهــا بموجــب اختبــارات خاصــة .تقــع

و .التواصــل مــع المؤسســة االجتماعية/مركــز التدريــب بشــكل
منتظــم إلجــراء رصــد مشــترك لتقــدم الطــاب اســتنادا ً عــى

تكلفــة الفحــص الطبــي عــى عاتــق المتــدرب/ة.

ه .عــدم التغيــب عــن العمــل مــن دون ســبب وجيــه ،وإخطــار

الكفايــات المتفــق عليهــا والمرفقــة بهــذا االتفــاق.

صاحــب العمــل عــى الفــور بــأي غيــاب .فــي حالــة المــرض،

ز .المساهمة في االختبارات التكوينية والتحصيلية وإصدار الشهادات.

يوافــق المتــدرب/ة عــى تقديــم شــهادة طبيــب تبــرر غيابــه.

ح .إبــاغ المؤسســة االجتماعية/مركــز التدريــب كتاب ًيــا بــأي مــادة /

تقع على عاتق مدرسة الزراعة المسؤوليات التالية:

معــدات قــد يكــون المتــدرب/ة كســرها أو أتلفهــا عن طريــق الخطأ
ويتفــق بشــكل متبادل عــى اإلجراء الــازم الذي يجب اتخــاذه .غير
أنه يجب تســجيل الحوادث وذكرها في تقييم المتدرب/ة /ســجلّه.

تعييــن المشــرف/ة عــى التدريــب أثنــاء العمــل (يمكــن أن يكــون أحــد
المد ّرســين) لتنفيــذ البرنامــج التدريبــي الحالي

ط .الموافقــة عــى الســماح للمتــدرب/ة باالنصــراف إىل التعلــم خــارج
مــكان العمــل فــي فــي المؤسســة التدريبيــة ،عــى النحــو المبيــن
فــي جــدول التدريــب المحــدد بموجــب المــادة .2

ي .الموافقــة عــى مراعــاة المتدربيــن/ات الملتحقيــن بــدورات
التدريــب أثنــاء العمــل.

تقع على المتدرب/ة المسؤوليات التالية:
المادة :4
دور
ومسؤوليات
المتدرب

الوصف

أ .الوصــول إىل مــكان العمــل فــي الوقــت المحــدد ،واحتــرام القواعــد
الداخليــة للشــركة وتنفيذهــا ،واالمتثــال لتعليمــات المــدرب/ة/
المدرب/ة الرئيســي/ة المشــرف/ة عليه .ويوافق المتــدرب/ة عىل وجه
الخصــوص عــى االمتثال لجميــع اللوائح المتعلقة بالســامة والصحة

االسم:
المادة :5
دور المؤسسة
التدريبية/
المؤسسة
االجتماعية/مركز
التدريب

الصفة:
أ .تنفيــذ المكـ ّون النظــري للبرنامــج داخــل مركــز التدريــب ،وتطويــر
البرنامــج التدريبــي لمكــ ّون التدريــب أثنــاء العمــل مــن أجــل
المصادقــة عليــه مــن قبــل اللجنــة التوجيهيــة.

ب .وضــع خطــة تدريــب مــع صاحــب/ة العمــل (الخطــوات ومراحــل
التدريــب أثنــاء العمــل) ،والعمــل عــى تحديــد وتوزيــع الطــاب
الذيــن يدرســون فــي المجــال المهنــي عينــه كمتدربيــن/ات،
بالتعــاون مــع صاحــب/ة العمــل.

المهنيــة (مثــل ارتــداء المالبــس الواقيــة وتطبيــق تدابيــر الســامة).
مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل
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الوصف

المواد

المواد

ج .مراجعــة تقــدم المتــدرب/ة مــع صاحــب/ة العمــل (أســبوعيا ً) عــى

المشــاركين/ات فــي الــدورات التدريبيــة القصيــرة اســتنادا ً إىل

أســاس قائمــة الكفايــات المتفــق عليهــا ،وإبقــاء المتــدرب/ة عــى

الكفايــات المتفــق عليهــا المرفقــة بهــذا االتفــاق.

ب ّينــة مــن أدائــه ومــن المجــاالت التــي تتطلــب تحســينات.

ه .توفيــر الدعــم إلجــراء التقييــم التكوينــي والتحصيلــي

د .توفيــر المعلومــات للطــاب/ة حــول ما هــو متوقع منهم فــي برامج

وإصدار الشهادات.

تدريبيــة محــددة ،بمــا فــي ذلــك التدريــب أثنــاء العمــل ،باالضافــة

و .التوقيــع عــى اتفاقيــة التدريــب أثنــاء العمــل للــدورات القصيــرة

إىل التوجيــه المهنــي ،ودعــم جمــع الطــاب/ات مــع أصحــاب

مــع المنشــآت بالنيابــة عــن وزارة الزراعــة.

العمل المناسبين.

يشــمل االختبــار كلً مــن التقييــم التكوينــي والختامــي .ويتــم االعــان

ه .رصــد احتياجــات المتــدرب/ة ومتابعتهــا وتقديــم دعــم إضافــي،

عــن أهليــة المتــدرب/ة فــي مهنــة معينــة إذا ثبــت اكتســابه/ا المهــارات

حســب االقتضــاء وعنــد الضــرورة ،بمــا فــي ذلــك للمتدربيــن/ات

فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة ،وتحصيلــه  80فــي المائــة عــى

مــن أصحــاب االعاقــات.

األقــل مــن المؤهــات األخــرى .ويجــري التقييــم التكوينــي للمتــدرب/ة

و .تحديــد موعــد ومــكان االختبــار التحصيلــي بالتنســيق مــع

اســتنادا ً إىل توصيــف الكفايــات المتفــق عليهــا مــن خــال (أ) التقييــم

صاحب العمل.

الذاتــي( ،ب) المث ّبــت مــن قبــل المــدرب/ة( ،ج) المص ـدّق مــن قبــل

أ .توفيــر التوجيــه للمنشــآت /أصحــاب العمــل لتأميــن بيئــة آمنــة
وصحيــة للمتــدرب/ة تكــون خاليــة مــن التحــرش والتمييــز
والتنمــر؛ وتوفيــر التدريــب عىل الســامة والصحــة المهنيتين ذات
المادة :6
دور
ومسؤوليات
المؤسسة
التدريبية/
المؤسسة
االجتماعية/مركز
التدريب

الصلة بالمهنة.
ب .ضمــان اســتفادة المتدربيــن/ات فــي الــدورات القصيــرة والذيــن
يشــاركون فــي التدريــب أثنــاء العمــل مــن تغطيــة التأميــن ذات
الصلــة التــي عنــد تواجدهــم فــي مــكان التدريــب أثنــاء العمــل.
ج .ضمــان حصــول حصــول المتدربيــن/ات عــى راتــب خــال فتــرة
التدريــب أثنــاء العمــل.
د .العمــل بشــكل وثيــق مــع المشــرف/ة عــى التدريــب أثنــاء العمــل
بشــكل منتظــم إلجــراء رصــد مشــترك لتقــدم الطــاب/ات

مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل

الوصف

المــد ّرس/ة.

المادة :7
االختبار وإصدار
الشهادات
والرصد

يُطـ َّور االختبــار التحصيلــي وفقــا ً لألهــداف التعليميــة لبرنامــج التدريــب
ويشــمل االختبــار العملــي والنظــري الــذي يتــوىل صاحــب/ة عمــل
يمثــل طرفــا ً ثالثــا ً وممثــل عــن المؤسســة التدريبية/االجتماعية/مركــز

التدريــب تنظيمــه .يُن َّفــذ الجــزء العملــي مــن االختبــارات فــي بيئــة

عمــل موحــدة لجميــع المتدربيــن/ات .وتراعــي االختبــارات االعاقــات
المحتملــة للمتدربيــن/ات مــن خــال إجــراء التعديــات المناســبة فــي
مــكان العمــل .وتتــم مراجعة الملــف الكامل للمتــدرب/ات ،بما يشــمل
األضــرار التــي لحقــت بــاآلالت والمعــدات خــال تدريبــه أثنــاء العمــل
ويؤخــذ ذلــك فــي االعتبــار فــي عمليــة التقييــم .يعطــى المتــدرب/ة فــي
حــال رســوبه فــي االختبــار النهائــي فرصــة جديــدة إلعــادة تقييمــه.
تقوم المؤسسة التدريبية/االجتماعية/مركز التدريب بإعداد ملف
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الوصف

المواد

شــخصي لــكل متــدرب لالختبــارات التكوينيــة والختاميــة .وفــي نهايــة
برنامــج التدريــب أثنــاء العمــل يتــم منــح المتــدرب/ة شــهادة بالمؤهــات
موقعــة مــن قبــل صاحــب/ة العمــل ووالمؤسســة التدريبية/االجتماعيــة/
مركــز التدريب
اتفقــت األطــراف الثــاث عــى محاولــة تســوية النزاعــات التــي قــد

تنشــأ بطــرُق وديــة.

يمكــن إنهــاء العالقــة التدريبيــة األوليــة مــن دون ســابق إنــذار فــي

أي وقــت خــال فتــرة تجريبيــة مــن (تحديــد الفتــرة) بالتنســيق مــع
المؤسســة التدريبية/االجتماعية/مركــز التدريــب مــن قبــل صاحــب/ة
العمــل أو المتــدرب/ة .بعــد هــذه الفتــرة ،يجــوز ألي طرف مــن األطراف
فســخ االتفــاق عبر إرســال إشــعار مســبق قبــل (تحديــد الفتــرة الزمنية)
وألســباب وجيهــة فقــط .ويجــب تقديــم إشــعار بإنهــاء الخدمــة خطيــاً،

المادة :8
تسوية النزاعات
واالنهاء المبكر
لالتفاقية

مــع توضيــح أســباب االنهــاء بوضــوح.
التواقيع صاحب/ة العمل

بتوقيــع هــذا االتفــاق ،تقبــل جميــع األطــراف الشــروط المدرجــة فيــه
وتوافــق عــى االلتــزام بهــا .حُ ـرّر هــذا االتفــاق فــي ثــاث نســخ ب ِ َيــد
كل طــرف نســخة منهــا.
المتدرب/ة

التاريخ

الوصي/ة

التاريخ

صاحب العمل

التاريخ
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التاريخ

مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل

