
القانون القطري رقم (١٤) للعام ٢٠٠٤:
الماّدة ١٢٦: �تولى اللجنة المشتركة د�اسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، 

وعلى وجه الخصوص ب�امج تد��ب العّمال.

ق إلى ب�امج التد��ب؟ ما الغاية من التط�ُّ

قد تسعى اللجان المشتركة إلى تحقيق كّل أو بعض األهداف 
التالية فيما يتعلق بتد��ب العّمال:

وضع مباد�ات تهدف إلى تع��ز ثقافة التعّلم المستمر مدى 
الحياة داخل المؤّسسة.

تحديد المجموعات واألف�اد الذ�ن سيستفيدون أكثر من الوصول 
إلى التعّلم و�نمية المها�ات.

تحديد االحتياجات التد���ّية وترت�بها للتمّكن من ترتيب األولوّيات 
�ين مختلف الفرص المتاحة.

اإلش�اف على أّي مناهج تد���ّية موجودة وتطو�رها وتحديثها.

م المحَ�ز على  وضع معا�ير الجودة للتد��بات وم�اقبة التقدُّ
أساسها.

الت�وي� إلصدار الشهادات الخاّصة بالمها�ات التي يتّم االستحصال 
عليها من خالل التد��بات.

تحديد احتياجات �أس المال البشري المستقبلّية المحتملة بحيث 
يمكن تد��ب أو إعادة تد��ب العّمال وفًقا لذلك.

من خالل االس�ثمار في الدو�ات التد���ّية، �إمكان المؤّسسة 
التأ�ير بشكل إيجابي على �تائج أعمالها بُط�ق عّدة، بما في 

ذلك:

��ادة اإل�تاجّية والكفاءة، مّما يعني ��ادة فرص إنجاز الَمهام في 
الوقت المحّدد.

الجودة (واالّتساق في الجودة) في صفوف القوى العاملة.

تحسين األداء الوظيفي، بما في ذلك الحّد من وقوع اإلصابات 
أو األخطاء أو الهدر (في المواد أو الوقت).

ت�اجع الحاجة إلى اإلش�اف حيث أصبح �إمكان العّمال إنجاز 
عملهم باستقاللّية أكبر.

رفع المعنوّيات، مّما يعّ�ز التعاون �ين العّمال وأصحاب العمل، 
ويحّد من التغّيب عن العمل.

��ادة الم�ونة بالنسبة إلى العمل الذي يستطيع الموّظفون 
القيام به ومن شأن ذلكما رفع قدرة العّمال على التكّيف مع 

التغ�ير.

ح أن �واصل العّمال  ��ادة استبقاء الموّظفين، حيث من المرجَّ
العمل لدى صاحب العمل الذي �وّفر لهم فرص التد��ب و�نمية 

المها�ات، بالمقارنة مع من ال �وّفر ذلك.

�نطوي ب�امج تد��ب العّمال  أو �نمية �أس المال البشري على 
التد��ب الذي تقّدمه المؤّسسات بهدف  ��ادة معارف العّمال 

ومها�ا�هم وقد�ا�هم.

قد �تناول موضوعات التد��ب مجموعة من المسائل مثل عملّيات 
وأساليب العمل وثقافة المؤّسسة والسلوك المقبول في

مكان العمل.

قد يّتخذ التد��ب أيًضا أشكاًال متنّوعة. �تضّمن بعض المناهج 
واألساليب واألشكال المختلفة للتد��ب و�نمية �أس المال البشري 
التد��ب أ�ناء العمل، والمحاكاة الوظيفّية، وورش العمل، والتما��ن 

والكتّ�بات القائمة على لعب األدوار، والتعليم عن ُبعد أو عبر 
اإل�ترنت.

 عادًة ما تكون إدارة الموارد البش�ّ�ة مسؤولًة عن تطو�ر است�ا�يجّية 
م والتطو�ر التي تضمن تواُفق أهداف العمل مع مها�ات  التعلُّ

القوى العاملة. ويجب أن �نظر اللجان المشتركة في أّي است�ا�يجّية 
قائمة للتعّلم والتطو�ر، أو أن تقت�ح بلورة است�ا�يجّية مما�لة.

ينبغي أن �بدأ التد��ب والتطو�ر عند توظيف عامل جديد ويستمّر 
طوال فترة التوظيف في المؤّسسة. لذا، يجب أن تشّكل أي 

است�ا�يجّية وثيقة "حّية"، مع وجوب تحديثها وم�اجعتها باستم�ار من 
قبل اللجنة المشتركة.

ما هي ب�امج تد��ب العّمال؟

ب�امج تد��ب العّمال
أدوار ومسؤولّيات ممّثلي العّمال وأصحاب العمل:



حاجات التد��ب وأهدافه

توفير وتباُدل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتد��ب مثل معّدالت 
المشاركة في التد��ب، ومؤّش�ات األداء الرئيسّية، والتطّو�ات واألولوّيات 

الجديدة.

التداُول مع أصحاب العمل في المي�انّيات والبحث عن مباد�ات التد��ب 
المحتَملة.

ط لها و�تائجها. تقديم معلومات عن التد��بات السابقة والمخطَّ

تسجيل وجمع المعلومات من اجتماعات اللجنة فيما يتعلق بب�امج تد��ب 
العّمال، فضًال عن الحاجات واالهتمامات التي يثيرها ممّثلو العّمال، ونقل 

هذه المعلومات إلى أصحاب العمل للنظر فيها.

ضمان تواُفر التسهيالت المناسبة (مثل قاعات االجتماع، والمواد الخاصة 
بتدو�ن المالحظات، والّلوح الورقي القالب وغير ذلك) لالجتماع، مع ضمان 

سهولة وصول ممّثلي العّمال إليها.

إعتماد نهج منفتح على االقت�احات واألفكار من ممّثلي العّمال والحرص 
على سير النقاشات بسالسة بهدف التحسين المستمر.

بناء العالقة مع العّمال لكسب ثقتهم.

إقامة حوار مع العّمال لتحديد التد��ب الذي ي��دونه ويحتاجونه، والخب�ات 
التي يملكونها، ونوع التد��ب الذي سيكون مناسًبا لهم.

تدو�ن المعلومات وجمعها من العّمال وط�ح أفكار ُمقنعة على ممّثلي 
أصحاب العمل بشأن حاجات التد��ب والنُهج ذات الصلة.

توفير وتباُدل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتد��ب، مثل نقل 
المالحظات والهواجس والتجارب التي يعّبر عنها العّمال.

تحفيز العّمال وتشجيعهم وتمكينهم من المشاركة في أنشطة تعلمّية 
في مكان العمل مع وضع البرنامج موضع التنفيذ.

م  االّطالع المستمّر على است�ا�يجّية المؤّسسة ذات الصلة بالتعلُّ
واالستعداد لتوفير الُمدخالت أو االقت�احات الخاصة بالتعديالت/اإلضافات.

األدوار والمسؤولّيات

ممّثلو العّمالممّثلو أصحاب العمل

التحضير لعقد اجتماع لّلجنة المشتركة حول ب�امج التد��ب في مكان العمل

ممّثلو العّمالممثلو صاحب العمل المجاالت التي يتعّين النظر فيها

المشاركة في التد��ب

االستع�اض والرصد

ما هو التد��ب السابق الذي جرى العمل عليه؟

هل يتوافق مع است�ا�يجّية التعّلم الخاصة بالمؤّسسة؟

ما مدى فعالّية التد��ب؟

ما هي االحتياجات التد���ّية الحالّية للمؤّسسة؟

عة في  ما هي االحتياجات التد���ّية المستقبلّية المتوقَّ
القطاع؟

هل يمكن تحديد هذه األهداف الحالّية والمستقبلّية 
بوضوح؟

َمن ُهم مقّدمو التد��ب المتاحون الذ�ن يلتزمون 
بالمعا�ير الوطنّية والقطاعّية والمعا�ير الخاصة على 

مستوى المؤّسسة؟

كيف يتّم اختيار العّمال للمشاركة؟

هل �توّفر الفرص حًقا لَمن يحتاجها؟

كيف يتّم تخصيص مي�انّية التد��ب �ين مختلف فئات 
العّمال؟

ما الذي تستشّفونه من ردود فعل المشاركين؟

ما هي المعلومات اإلضافّية التي يمكن أن تحصل عليها 
اللجنة بشأن النتائج؟ (قد يشمل ذلك على س�يل المثال 
د�اسات ال�تّبع لقياس األثر، مثل تحسين اإل�تاجّية بم�ور 

الوقت).

ما هي أفضل ط��قة لمشاركة �تائج التد��ب مع اللجنة؟

ما كانت تجربة العّمال مع التد��ب السابق؟

ما هي أفضل األساليب والُنهج من وجهة 
نظرهم؟

ما هي المجاالت التي يعتقدون أنهم بحاجة إلى 
م��د من التد��ب عليها؟

ما هي العوائق التي تحول دون مشاركة العّمال 
في التد��ب ؟

هل يحصل كل األشخاص الذ�ن يحتاجون/ي��دون 
التد��ب عليه؟

هل يتّم نشر المعلومات المتعّلقة بالتد��ب بشكل 
مناسب؟

هل تحّد�تم إلى العّمال الذ�ن شاركوا في 
التد��ب لالّطالع على وجهات نظرهم؟

هل يعتبر العّمال أّن بعض مقّدمي التد��ب أفضل 
من غيرهم من حيث الجودة والمحتوى وُمخرجات 

التعّلم؟

كيف يمكن تحسين التد��ب؟

ما هي األسئلة التي تحتاجون طرحها على 
أصحاب العمل حول كيفّية تق�يم التد��ب؟


