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مذكرة معلومات

مقدمة
ـو� والمخاطــر
حفــز اســتمرار ظــروف العمــل غـ يـر اآلمنــة أو الخطــرة ،والوتـ يـرة الرسيعــة للتغـ يـر التكنولـ ج ي
الجديــدة المرتبطــة بهــا ،الحاجــة إىل التحكــم ف ي� عمليــات العمــل ،وخلــق بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة
وتعزيــز ثقافــة الســامة والصحــة المهنيــة ( )OSHللوقايــة مــن الحــوادث واألمـراض ف ي� العمــل وضمــان
اســتمرارية العمــل .ويمكــن ادارة الســامة والصحــة المهنيــة كمــا هــو الحــال مــع ادارة المشــاكل االخــرى
ف� الـ شـركات والمنظمــات .تبحــث المؤسســات بشــكل ت ز
م�ايــد عــن متخصصـ ي ن
ـ� ف ي� الصحــة والســامة
ي
ت
تحف� هذه العمليات ،حيث انه ليس من الســهل ً
يز
دائما العثور عىل مح� ي ن
ف�
المهنية الذين يمكنهم
ذوي المهــارات المناســبة.
ت
ولـ يـ� يصبــح الشــخص
مح�فــا ف ي� مجــال الســامة والصحــة ،يجــب ان يتلـ قـى تدر ًيبــا متعــدد
ت
التخصصــات .تتطلــب مهنــة الصحــة والســامة المهنيــة خلفيــة تعليميــة واســعة النطــاق مق�نــة
يز
بالمعرفــة المتخصصــة ف� العلــوم ي ز
والف�يــاء والكيميــاء والهندســة) والعلــوم
الف�يائيــة (الطــب
ي
جنبــا إىل جنــب مــع مبــادئ ومفاهيــم اإلدارةُ .
االجتماعيــة (الســلوك والدوافــع واالتصــاالت) ً
ويطلــب
ش
ت ن
ـدول
مــن العديــد مــن المح�فـ يـ� تحديــث كفاءاتهــم بمــا يتمــا� مــع هــذا الموقــف .يقــدم المركــز الـ ي
للتدريــب لمنظمــة العمــل الدوليــة ( )ITCILOدورة تعلــم عــن بعــد حــول الصحــة والســامة المهنيــة
يتــم تقديمهــا مــن خــال منصــة قائمــة عــى ت
اإلن�نــت لتلبيــة هــذه الحاجــة .ســيدمج ال�ب نامــج المقـ تـرح
الخـ بـرة الدوليــة لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الصحــة والســامة المهنيــة ،وخـ بـرة التدريــب الدوليــة
ت
ـدول للتدريــب لمنظمــة العمــل الدوليــة والمطبقــة عــى المنهجيــة.
الـ يـ� يملكهــا المركــز الـ ي
هــذا ال�ب نامــج موجــه إىل المشــار ي ن
ك� مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة عــى حــد ســواء ،الذيــن ســيتاح لهــم
فرصــة لتبــادل تجارب ـهــم المختلفة.

األهداف
الهــدف العــام

تطوير المعرفة والفهم ف ي� إدارة السالمة والصحة المهنية.
اال هــداف الخا صــة
ف ي� نهاية ال�ب نامج ،من المتوقع أن يتمكن المشاركون من:
ي ن
لتحس� الصحة والسالمة المهنية؛
•تنظيم جهود المؤسسة
•صياغــة وتنفيــذ وتقييــم خطــة إدارة الســامة والصحــة المؤسســة ،تتضمــن مفاهيــم الصحــة
والســامة المهنيــة األساســية والتقنيــات األساســية إلدارة الصحــة والســامة المهنيــة؛
•إدارة الموارد إلجراء أنشطة الوقاية المطلوبة إلدارة الصحة والسالمة المهنية؛
•تقديــم النصــح ألصحــاب العمــل والعمــال بشــأن المتطلبــات التقنيــة للســامة والصحــة المهنيــة
والق ـرارات الـ ت يـ� يجــب اتخاذهــا مــن أجــل إدارة مالئمــة للصحــة والســامة المهنيــة.
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مواصفات املشاركني واملتطلبات

تســتهدف الدورة المدر ي ن
ب� والمستشــارين ف ي� الصحة والســامة المهنية الذين ينتمون إىل المنظمات
ف
الحكوميــة ومنظمــات أصحــاب العمــل والعمــال المعنيــة ي� تعزيــز الصحــة والســامة المهنيــة داخــل
ً ً
المؤسســات .قــد يكــون ال�ب نامــج مفيــدا أيضــا ألشــخاص آخريــن مــن الهيئــات المهنيــة أو الصناعيــة،
ومؤسســات التدريــب المعنيــة بقضايــا الصحــة والســامة المهنيــة ،وقبــل كل ش�ء ،المدربـ ي ن
ـ�
ي
ش
ـ� المسـ ي ن
ـ� التقنيـ ي ن
ـ� والموظفـ ي ن
والم�فـ ي ن
ـؤول� عــن الصحــة والســامة المهنيــة داخــل المؤسســات.
المتطلبات التالية ض�ورية للمشاركة ف ي� هذه الدورة:

•القدرة عىل استخدام والوصول إىل جهاز كمبيوتر مع ت
ان�نت؛
•معرفة عملية باللغة العربية المكتوبة.

احملتويات واملنهجية
تتضمن الدورة الوحدات الثمانية التالية:
•الوحدة  :A1مقدمة ف ي� السالمة والصحة المهنية.
•الوحدة  :A2السالمة المهنية.
•الوحدة  :A3النظافة المهنية.
ن
المه�.
•الوحدة  :A4الطب
ي
ن
المه� وهندسة بيئة العمل.
النفس
•الوحدة  :A5علم االجتماع
ي
ي
ن
الوط�.
•الوحدة  :A6تنظيم الصحة والسالمة المهنية عىل المستوى
ي
ي ن
لتحس� ظروف العمل.
•الوحدة  :A7المناهج التشاركية
•الوحدة  :A8تنظيم الصحة والسالمة المهنية عىل مستوى المؤسسة (.)Safestart
•الوحدة  : A9السالمة والصحة المهنية ف ي� الزراعة.
تداب� الوقاية والحماية.
•الوحدة  :A10كوفيد –  ، 19ي
ســيتمكن المشــاركون مــن الوصــول إىل منصــة عــر ت
اإلن�نــت يمكنهــم مــن خاللهــا الوصــول إىل وحــدات
ب
التدريــب ومركــز التوثيــق ممــا يمكنهــم مــن توســيع معارفهــم حــول موضوعــات محــددة.
يجــب عــى المشــار ي ن
ك� دراســة الوحــدات واجتيــاز فحــص االختبــار وإعــداد المهــام لــكل وحــدة ،وكذلــك
المشــاركة ف� منتــدى تق ـن يتفاعلــون فيــه مــع المشــار ي ن
ك� اآلخريــن .ســيحصل المشــاركون عــى دعــم
ي
ي
ـن ذوي الدرايــة والخــرة المهنيــة ف� الموضــوع ف
و� تيسـ يـر التعلــم عــن بعــد.
ـ
م
ـدين
ـ
ش
مر
ـن
مســتمر مـ
ب
ي
ي

اللغة والتواريخ واملدة

ً
أسبوعا من  1أيلول/سبتم�ب  8 - 2020شباط/
سيعقد ال�ب نامج باللغة العربية وسيستمر لمدة 23
ف�ب اير .2021
تقــدر الــدورة عــدد الســاعات الدراســية ب ـ  550ســاعة دراســية ،تتضمــن  240ســاعة للدراســة الذاتيــة
للوحــدات و 310ســاعة الجتيــاز االمتحانــات وتقديــم المهــام المطلوبــة إلكمــال كل وحــدة.
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شهادة الدبلوم
سيتم منح شهادة انجاز الدورة الخاصة بالمركز الدول للتدريب لمنظمة العمل الدولية للمشار ي ن
ك�
ي
الذين يستوفون ش
ال�وط التالية:
•اجتياز االمتحانات المقررة ي ن
تب� المستوى المطلوب من المعرفة والفهم؛
•تقديم المهام ضمن المواعيد النهائية المحددة تلبية لمتطلبات الجودة؛
ً
خطابــا يوضــح الوحــدات الـ ت يـ� تــم
ســيتل�ق المشــاركون الذيــن لــن يســتوفوا المتطلبــات المذكــورة
اجتيازهــا بنجــاح.

رسوم املشاركة والتطبيقات

ً
مقدمــا مــن قبــل المشــارك
تبلــغ تكلفــة التدريــب ف ي� دورة التعلــم عــن بعــد  3,135يــورو يتــم دفعهــا
أو المنظمــة الراعيــة.
ي ن
يجب عىل األشخاص
المهتم� بالمشاركة ف ي� دورة التعلم عن بعد هذه تعبئة استمارة التقديم
اإللك� ن
ت
التال وإرساله.
و�
المتاحة عىل الموقع
ي
ي
https://oarf2.itcilo.org/MIF/A5713269/en
ف
ي� موعد ال يتجاوز  15آب/أغسطس .2020
يجــب أن تكــون الطلبــات مصحوبــة برســالة ترشــيح مــن المؤسســة الراعيــة توضــح كيفيــة تمويــل
المشــارك.
بعــد الموعــد النهـ ئـا� لتقديــم الطلبــات ،ســيؤكد مركزنــا عقــد الــدورة والمرشـ ي ن
ـح� وســيقدم تفاصيــل
ي
حســاب البنــك لغــرض الدفــع.
الدول للتدريب لمنظمة العمل الدولية للدفع واإللغاء ورد
يمكن االطالع عىل سياسة المركز
ي
ف
التال:
األموال ي� الموقع ي
https://www.itcilo.org/applications-payments-cancellation

للمزيد من املعلومات

يـ ج
ـر� االتصــال

الدول للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية
المركز
ي
برنامج الحماية االجتماعية ،الحوكمة والثالثية
Viale Maestri del Lavoro, 10
Turin – Italy 10127
السيد فيلكس مارتن-داتزا ()Mr. Félix Martín Daza
T +39 011 6936576
F +39 011 6391925
ت ن
و�spgt@itcilo.org :
ال�ب يد اإللك� ي
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رمز الدورةA5713269 :
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الدول للتدريب لمنظمة العمل الدولية .2020 ،كل الحقوق محفوظة.
حقوق الطبع محفوظة للمركز
ي

