تعزيز وتحديث تفتيش العمل

التاريخ:

 5 - 16تشرين الثاني/نوفمبر 2018

المدة:

اسبوعان

المكان

المركز الدولي للتدريب لمنظمة العمل الدولية  -تورينو ،ايطاليا

لغات الدورة

العربية واالنجليزية

رمز الدورة

A9011113

مقدمة
يعتبر تفتيش العمل جزءاً اساسيا ً من نظام ادارة العمل ،وذلك من خالل القيام بالمهام االساسية لإلنفاذ واالمتثال الفعالين لتشريعات
العمل.
يتسم تفتيش العمل بطابع مزدوج :فمن جهة يؤمن إنفاذ األحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال اثناء قيامهم
بأعمالهم ،كاألحكام المتعلقة بساعات العمل واألجور وحماية األمومة ،وكذلك السالمة والصحة المهنيتين ،وتوظيف الشباب،
وسائر القضايا ذات العالقة.
ومن جهة اخرى ،يوفر تفتيش العمل المعلومات التقنية والمشورة ألصحاب العمل والعمال فيما يتعلق بأنجع الطرق لإلمتثال
لألحكام القانونية .ويعني هذا الطابع المزدوج أن تفتيش العمل يلعب دورا ً أساسيا لضمان اإلنصاف في مكان العمل ،واالدارة
السديدة لسوق العمل.
هذا ولقد تغيرت الظروف التي يعمل في ظلها تفتيش العمل بشكل كبير في العقود األخيرة بسبب التطورات التكنولوجية
واالقتصادية واآلثار المترتبة عن العولمة .وفي هذا السياق ،يجب على تفتيش العمل إعادة تحديد تنظيمه واستراتيجيات التدخل
الخاصة به ،بحيث يستجيب بصورة افضل للتوقعات التي تثيرها أسواق العمل المتغيرة.

األهداف
ستتناول الدورة التدريبية المهام الرئيسية وسمات نظام تفتيش عمل حديث ،وسوف تعرض المشاركين على ممارسات فضلى
دولية مختارة .وستوفر الدورة الفرصة للمشاركين الكتساب رؤى جديدة ،وتبادل للخبرات والتفكير مليا ً في القضايا الرئيسية،
والتوجهات والتحديات التي يواجهونها من اجل تحديث نظم تفتيش العمل الخاصة بهم.
في نهاية الدورة ،سيتمكن المشاركون من:










شرح المبادئ والمهام والخصائص الرئيسية لتفتيش العمل؛
وصف المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛
تحليل فوائد سياسة تفتيش العمل السليمة والتخطيط؛
اختيار استراتيجيات االمتثال المناسبة والحمالت؛
تحديد دور تفتيش العمل فيما يتعلق بالعمال المستضعفين وقضايا المساواة بين الجنسين؛
تحسين الصحة والسالمة في مكان العمل؛
إجراء تفتيش أكثر تقنية في مواقع البناء؛
وصف انظمة المعلومات وأدوات تفتيش العمل؛
تحديد الممارسات الجيدة في تفتيش العمل.
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المشاركون


مدراء إدارات تفتيش العمل على المستوى المركزي أو الالمركزي؛



مفتشو العمل على المستوى المركزي وعلى مستوى الواليات/المقاطعات؛



موظفو منظمة العمل الدولية وموظفو مشاريع التعاون التقني؛



خبراء ،وباحثون ومدربون وخبراء استشاريون في القضايا ذات الصلة بالعمل.

المحتوى






























منظمة العمل الدولية ودورها في وضع المعايير؛
إدارة العمل؛
المبادئ والمهام والخصائص الرئيسية لتفتيش العمل؛
تفتيش العمل في سياق إصالح القطاع العام؛
تفتيش العمل والحوار االجتماعي؛
نظم وطنية للسالمة والصحة المهنيتين؛
السياسات والتخطيط؛
نموذج االمتثال االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية؛
الحمالت؛
زيارة تفتيش العمل؛
السالمة والصحة المهنيتين؛
الحوادث المهنية؛
المبادئ األساسية والحقوق في العمل :الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؛ العمل الجبري؛ عمل األطفال؛ عدم التمييز؛
تفتيش العمل والعمال المهاجرين؛
تفتيش العمل للعمال المستضعفين؛
انظمة المعلومات الخاصة بتفتيش العمل؛
ادوات تفتيش العمل؛
اخالقيات المهنة في تفتيش العمل؛
المهارات االساسية لمفتشي العمل؛
تفتيش مواقع البناء؛
تفتيش أماكن عمل مختارة؛
تفتيش العمل وقضايا المساواة بين الجنسين؛
التفتيش القائم على المشاريع؛
تفتيش العمل واالقتصاد غير المنظم؛
تفتيش العمل والعمل المنزلي؛
ممارسات جيدة مختارة في تفتيش العمل؛
بناء القدرات في تفتيش العمل؛
تحديث تفتيش العمل :المضي قُد ُماً.
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لغات الدورة
سوف تعقد الدورة باللغة اإلنجليزية مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية .سيتمكن المشاركون من التحدث باللغة اإلنجليزية أو
العربية.

المنهجية
ستعتمد الدورة نهجا ً تشاركيا ً يجمع بين العروض المقدمة من الخبراء والمناقشات وتمارين ودراسات الحالة والعمل في
مجموعات.

رسوم االشتراك والتقديم
تبلغ كلفة المشاركة في الدورة ( 3680يورو) حيث يغطي هذا المبلغ:



مصاريف التدريب والوثائق الخاصة بالتدريب واستخدام مرافق مجمع المركز؛
السكن في غرفة منفردة مع ثالث وجبات طعام وخدمة غسيل وكي المالبس وتأمين صحي بسيط لحاالت الطوارئ.

يرجى المالحظة بأن أجور تذاكر السفر والنقل من والى المطار غير مشمولة.
لتقديم طلبات االشتراك في الدورة ،يرجى التفضل بملء استمارة الطلب على اإلنترنت باللغة اإلنكليزية ،خالل موعد اقصاه 21
ايلول/سبتمبر  ،2018على الرابط التالي:
http://intranetp.itcilo.org/STDRFFUND?coord_code=A9011113&set_language=en

التنظيم ومكان انعقاد الدورة
ستُنظم الدورة من قبل المركز الدولي للتدريب لمنظمة العمل الدولية ،حيث ستعقد الدورة في مجمع المركز الكائن في مدينة
تورينو ،إيطاليا.
للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال :بـ
السيد فرناندو فونسيكا
مدير دورة
برنامج الحماية االجتماعية واالدارة السديدة والهيكل الثالثي
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