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تـــعـــزيـــز الـــحـــوكـــمـــة املـــالـــيـــة و إدارة أنــ
الخلفية

ﰲ ﻇـﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺎت اﻟﺪﻤﻳﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ،
ﻳﻨﺎﻗـﺶ ﺻﻨـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﳌﻨﻈﻤـﻮن واﻹدارﻳـﻮن وﻣﺪﻳـﺮو أﻧﻈﻤـﺔ
اﻟﺘﻘﺎﻋـﺪ اﺳـﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻀـﺎﻤن أﻣـﻦ دﺧـﻞ اﻟﺸـﻴﺨﻮﺧﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل
أﻧﻈﻤـﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋـﺪ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ .ﻳﺠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ
اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﻗﻄـﺎع اﳌﻌﺎﺷـﺎت )اﻟﺘﻘﺎﻋـﺪ( ﻣﺮاﺟﻌـﺔ ﺗﺼﻤﻴـﻢ اﻟﻨﻈـﺎم،
واﻟﻬﻴـﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ،وإﺟـﺮاءات اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ،واﻟﴩاﻛﺎت ﺑـﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ
اﻟﻌـﺎم  /اﻟﺨـﺎص وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ .وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﺟـﺮاءات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﺠﻌـﻞ ﻧﻈـﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋـﺪ أﻛﺮﺜ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺤـﺪدة ﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .
ﺗﺤﻘـﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤـﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻫـﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ﺣﻴـﺚ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ ﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴـﺔ ﺗﺤﻘﻴـﻖ أﻫﺪاﻓـﻪ دون ﺣﻮﻛﻤـﺔ رﺷـﻴﺪة وﻻ ﺳـﻴﺎﻤ ان
اﻟﺤﻮﻛﻤـﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻨﴫ ﻣﺤـﻮري ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷـﻴﺪة .وﺗﻌﺘﻤـﺪ اﻹدارة
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻋﲆ ﻗﺪرة اﻷﺷـﺨﺎص ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹدارة واﻹﴍاف
ﻋﻠـﻰ أﻧﻈﻤـﺔ اﳌﻌﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ .
واﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟﻬـﺪف ،ﻳُﻨﻔﺬ اﳌﺮﻛﺰ اﻟـﺪوﱄ ﻟﻠﺘﺪرﻳـﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴـﺔ ،ﻣﺪﺗﻬـﺎ أﺳـﺒﻮﻋﺎن ،ﺣـﻮل أﻧﻈﻤـﺔ
اﳌﻌﺎﺷـﺎت )اﻟﺘﻘﺎﻋـﺪ( ،ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة  3إﱃ  13أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴـﺎن 2018
ﺣﻴـﺚ ﻳﻮﻓـﺮ اﳌﺮﻛـﺰ ﺑﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﺸـﺠﻊ ﺗﺒـﺎدل اﻟﺨﱪات ﺑﻦﻴ اﳌﺸـﺎرﻛﻦﻴ
ﻣـﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﺒﻠـﺪان وﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻈﻴـﻢ اﳌﻨﻔﻌـﺔ .

األهداف

تقـدم الـدورة املعارف وأدوات واالدارة الرضوريـة من أجل التصميم،
اإلدارة والحوكمـة الناجعـة ألنظمـة املعاشـات (التقاعـد) .ان هدف
الـدورة الرئيسي هو تعزيز قـدرات الجهات الفاعلة الرئيسـية املعنية
يف قطـاع املعاشـات مـن أجـل تقديـم االستشـارة والتصميـم واالدارة
واإلرشاف على إدارة أنظمـة التقاعد الوطنية بشـكل أفضل يف سـياق
التغيرات االقتصادية واملاليـة العاملية.
•لفهـم االتجاهـات الدميوغرافيـة واالقتصاديـة العامليـة واإلقليمية
التـي تؤثر على اسـتمرارية أنظمة املعاشـات؛
•اسـتعراض مختلـف الخيـارات لتصميـم التقاعـد وفقـا ألهـداف
النظـام مثـل معـدل اإلحلال ،التخفيـف مـن حـدة الفقـر و
االسـتهالك.

•تنميـة املعرفـة بشـأن التطورات السياسـية األخيرة واإلصالحات
بهـدف تعزيز حوكمة سياسـات املعاشـات؛
•تعزيـز املعرفـة حـول الحوكمـة الرشـيدة و أهميتهـا يف تصميم
وتنفيـذ أنظمـة املعاشـات (التقاعد)
•تحديـد املبـادئ التوجيهيـة و العمليـة ،وهيـاكل الحوكمـة
واآلليـات التـي من شـأنها أن تسـاعد عىل خلق ودعـم الحوكمة
الرشـيدة؛
•تحليل أفضل املامرسات يف مجال إدارة املعاشات (التقاعد)؛
•تعزيـز املعرفـة حـول التقنيـات واألسـاليب املسـتخدمة إلنشـاء
انظمـة ضمان اجتامعـي ذات اسـتدامة ماليـة؛
•تطويـر منظـور دويل حـول قضايـا التقاعـد مـن خلال التحليـل
املقـارن وتبـادل التجـارب مـع انظمـة اخـرى.

املشاركون

تسـتهدف الـدورة املديريـن واملسـؤولني يف نظم الضمان االجتامعي
واملسـؤولني يف الـوزارات الرئيسـية املعنيـة بتطويـر ومراقبـة أنظمة
الحاميـة االجتامعيـة .كما سيسـتفيد ممثلـو العمال وأصحـاب
العمـل مـن هـذا النشـاط التدريبـي.

الهيكلية واملحتوى

يسـتند هـذا النشـاط التدريبي عىل خبرات املركز الـدويل للتدريب،
وإدارة الضمان االجتامعـي ملكتـب العمل الدويل .سـيغطي الربنامج
التدريبـي املواضيع اآلتية:
•اسـتمرارية واسـتدامة أنظمـة املعاشـات (التقاعـد) يف الـدول
العربيـة
– –مبادئ الحامية االجتامعية وآليات التمويل
– –االتجاهـات الدميغرافيـة واالقتصادية ومسـتويات التشـغيل
األخرية،
– –تأثير األزمـة االقتصادية واملالية وسـلوك السـوق عىل خطط
املعاشات (التقاعد)
– –التغطية ،ومدى مالمئة واستدامة أنظمة املعاشات
– –الحالـة الراهنـة بشـأن اسـتدامة أنظمة املعاشـات يف الدول
العربية
•الحوكمة و االدارة املالية
– –الكفـاءة اإلداريـة :الهيـكل اإلداري ،حفـظ السـجالت،

ــظـــمـــة الـــتـــقـــاعـــد يف الـــــــدول الــعــربــيــة
الشـفافية ،االمتثـال واالتصـاالت
– –املحاسبة ،امليزانية ،الضوابط املالية ومراجعة الحسابات
– –األساليب اإلحصائية واالكتوارية
– –األهداف االستثامرية والسياسات واالسرتاتيجية
– –رصد أداء االستثامر
•اإلصالحات وتوجه السياسات
– –االقتصاد السيايس ألنظمة املعاشات
– –الحفـاظ على البارامترات مبـا يتفـق مـع أهـداف أنظامـة
املعاشـات مـن حيث عدد السـكان املسـتهدفني ،واسـتبدال
الدخـل والتضامـن واإلنصـاف
– –اإلصالحـات البارامرتيـة و النظاميـة :رشوط االسـتحقاق،
معدل املسـاهمة ،هيكل االسـتفادة ،ومعدالت االسـتحقاق،
واملقايسة
– –منهـج متعـدد الدعامـة :العالقـة بين توفير املعاشـات
العامـة والخاصـة
– –نتائـج اإلصالحـات :تأثير إصالحـات املعاشـات على توزيـع
الدخل
– –استعراض إصالحات املعاشات يف جميع أنحاء العامل

املنهجية

سـيعتمد التدريـب أسـلوب عملي يسـتند على املشـاركة الفعالـة،
مـع اعطـاء اهتمام خـاص لتبـادل الخبرات الدوليـة .وتشـمل
طـرق التدريـب على املحـارضات واملناقشـات ،ودراسـات الحالـة،
واملناقشـات املفتوحـة ،والعمـل الجامعـي.

العربية.

اللغة
الرحلة الدراسية

كام يتضمن الربنامج رحلة دراسـية إىل ليون (فرنسـا) لزيارة مؤسسة
الضمان االجتامعـي الفرنسي مـن أجـل توفير فرصـة للمشـاركني
لدراسـة بعـض الجوانـب العمليـة إلدارة أنظمة املعاشـات .

كلفة املشاركة

ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ  4.055ﻳﻮرو ) 2.210ﻳﻮرو ﻧﻔﻘﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺐ و  1.845ﻳﻮرو ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ( ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻗﺒﻞ اﻟﻮرﺷﺔ.
ويغطي هذا املبلغ:
•نفقات التدريب واملواد التدريبية والكتب.
•اإلقامة يف مجمع املركز مع ثالث وجبات طعام.
•التأمني الصحي لحاالت الطوارئ.
ال يغطي هذا املبلغ نفقات السفر الدويل إىل ومن تورينو.
للحصول عىل معلومات بشأن الدفع ،إلغاء و اسرتداد:
.http://www.itcilo.org/en/training-offer/how-to-apply

الطلبات

ﺗﺮﺳﻞ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﱰﺷﻴﺢ ،ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺨﻄﺎب رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮاﻋﻴﺔ ،ﻳﺸﺎر ﻓﻴﻪ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻗﺒﻞ  2018/02/24ﻛﺤﺪ أﻗﴡ،
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ spgt@itcilo.org
أو ﻋﲆ رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ +390116391925
تعنون طلبات املشاركة اىل:
السيد شارل كريفيه
مدير الدورة  -برنامج الحامية االجتامعية
املركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية
تورينو – ايطاليا
يرجـى املالحظـة ﺃﻦ مـدة إجـراءات تأشيرة شـنغن تسـتغرق عـادة
ثالثـة اىل اربعـة أسـابيع على األقـل.

تسـاهم منظمـة العمـل الدوليـة ،كونهـا منظمـة ٌمكرسـة لحقـوق
االنسـان االساسـية والعدالـة االجتامعيـة ،يف الجهود الدوليـة الرامية
اىل تعزيـز وتحقيـق املسـاواة بين الجنسين .وانسـجاما مـع هـذا
السـياق ،نشـجع مشـاركة املـرأة يف هـذه الـدورة.

املركز الدويل للتدريب – منظمة العمل الدولية
يعتبر املركـز ،الذي يقع يف تورينـو بايطاليا ،الذراع التدريبي ملنظمـة العمل الدولية،
احـدى الـوكاالت املتخصصـة لالمـم املتحـدة ،املكلفـة بتعزيـز العدالـة االجتامعيـة
وحقـوق االنسـان والعمـل ،املعترف بهـا دوليـاً .ان املركـز هـو ليـس مجرد مؤسسـة
تدريبيـة ،بـل ملتقـى الصحـاب كفـاءات مختلفة مـن جميع انحـاء العـامل ،يتبادلون
مـن خاللـه الخربات مع نظرائهـم ،متجاوزين الحـدود الوطنية ،معتمديـن التعددية
الثقافيـة لتكويـن نظـرة شـاملة عن عـامل العمل.

على  21جناحـاً ،وقاعـات تدريب حديثة مجهـزة تجهيزا ً كامال ،وقاعـات للمؤمترات،
وقاعات مزودة بوسـائل الرتجمـة الفورية.
يحتـوي املجمـع على  287غرفـة نوم/دراسـة ،لـكل منهـا حامم خـاص بها ،كما انها
مجهـزة بالهاتـف والتلفزيـون والسـتااليت .باالضافـة اىل الخدمـات التالية:

قسـم اسـتقبال مفتـوح  24سـاعة يوميـا ،ومطعـم ،ومطعـم للخدمـة الذاتيـة،
اسسـت منظمـة العمـل الدولية املركز عـام  1964بالتعـاون مع الحكومـة االيطالية ،ومقهـى ،ومصرف ،ووكالـة سـفر ،وخدمـة غسـل وكـوي املالبـس ،ومكتـب بريـد،
فتطـور ومنـا مـن معهـد للتدريب املهني والتقنـي يف اوىل ايامه ،اىل نقطة اسـتقطاب وخدمـة االنرتنـت ،ومسـتوصف ،وقاعـة للجمناسـتك ،ومجموعـة مـن التسـهيالت
الرياضيـة.
للتدريـب اثنـاء العمـل والتخصص بعد اكتسـاب الخربة.

تنفـذ برامـج التدريـب يف املقـر الرئيـس يف تورينـو ،او يف اقليم او بلد املشـاركني ،او
عبر التعلـم عـن بعد .توفـر االقامة بتورينـو يف مجمع املركز املتكامـل الذي يحتوي

ينظـم املركـز انشـطة اجتامعيـة عديدة وذلك لتشـجيع تبـادل التجـارب والرؤى بني
املشـاركني مـن مختلف االقطـاب العاملية.

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
املركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية
برنامج الحامية االجتامعية
Viale Maestri del Lavoro, 10
Turin - Italy 10127

السيد شارل كريفيه
مدير الدورة

spgt@itcilo.org
Phone: (39-011) 69 36 790
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