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الحماية االجتماعية

التعليم التنفيذي عن بعد
حول سياسة وإدارة أنظمة التقاعد
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األهداف

•تعزيــز الجهــات الفاعلــة الرئيســية المشــاركة ف ي� قــدرة قطــاع المعاشــات عــى تقديــم االستشــارة
ش
واإل�اف عــى أنظمــة التقاعــد الوطنيــة لتحسـ ي ن
والتصميــم واإلدارة
ـ� إدارتهــا ف ي� ســياق التغـ يـرات
االقتصاديــة والماليــة العالميــة
األساس والوظائف المختلفة ألنظمة التقاعد
•اكتساب فهم نظري للدور
ي
•التعــرف عــى خيــارات التصميــم ألنــواع مختلفــة مــن أنظمــة التقاعــد (القائمــة وغـ يـر القائمــة عــى
االشـ تـراكات) وكيــف يمكــن دمجهــا
•إج ـراء تحليــل نقــدي لدراســات الحالــة الخاصــة بإصالحــات أنظمــة التقاعــد مــن حيــث آثارهــا عــى
التغطيــة والكفايــة واالســتدامة واالســتجابة الجنســانية
•تطبيــق المهــارات والمعــارف التحليليــة المكتســبة عــى صياغــة ت
مق�حــات تصميــم وإصــاح أنظمــة
التقاعــد لســياقات قطريــة محــددة
أك� ف ي� اإلدارة المالية ألنظمة التقاعد الخاص بك
•المشاركة بنشاط ب

احملتوى

•دور ووظائف أنظمة التقاعد وكيفية تحقيقها من خالل مزي ــج من أنظمة التقاعد المختلفة
•تحليــل االتجاهــات العالميــة واإلقليميــة ف ي� نتائــج أنظمــة التقاعــد (التغطيــة والكفايــة واالســتدامة)
ونهــج التصميــم واإلصــاح
•خيــارات التصميــم للمعاشــات االجتماعيــة والمســاهمة الممولــة مــن ض
ال�ائــب ،والــدروس حــول
أفضــل الممارســات
وتأث� االستدامة المالية عىل المدى الطويل
•المحددات الرئيسية لتكلفة أنظمة التقاعد ي
•دراسات حالة قطرية لتقييم نجاح وفشل صياغة وإصالح سياسة المعاشات التقاعدية
معاي� العمل الدولية وكيف يمكن استخدامها لقياس فعالية أنظمة التقاعد
• ي
ال� تراع المنظور الجنسا�ن
•نوع الجنس والشيخوخة وأنظمة التقاعد ت
ي
ي
ي

املشاركون
وغ�هــم مــن المهنيـ ي ن
ـ� والمخططـ ي ن
ـ� اإلداريـ ي ن
ـ� والموظفـ ي ن
تــم تصميــم الــدورة للمديريــن التنفيذيـ ي ن
ـ�
ـ� ي
ـؤول� العاملـ ي ن
المسـ ي ن
ـ� ف ي� مجــال سياســة المعاشــات والحمايــة االجتماعيــة واإلدارة .وسيشــمل التدريــب
ف
ين
مجموعة متنوعة من المشــار ي ن
وغ�
القطاع�
ك� من كل من
الحكوم ،بما ي� ذلك منظمات
الحكوم ي
ي
ي
ن
ـد�.
أصحــاب العمــل والعمــال ومنظمــات المجتمــع المـ ي

املنهجية

تعلم بشكل مختلف

ـا�ات عــر ت
ـ� العمــل الجمــاع والمحـ ض
ســتجمع الــدورة بـ ي ن
اإلن�نــت والمناقشــات الجماعيــة والتماريــن
ب
ي
ت
التفاعليــة .ســيتم اســتخدام منصــة إلك�ونيــة لمســاعدة المشــار ي ن
ك� عــى االســتعداد قبــل ،خــال وبعــد
الــدورة .ســيتم دمــج التكنولوجيــا طــوال الــدورة التدريبيــة لضمــان التفاعــل.

أساليب تدريب المركز
تشمل العروض
والمناقشات والتمارين
الفردية

كيف ذلك؟

موارد عالية المستوى

إلك�ونيــة عــر ت
تتكــون الــدورة مــن وحــدات مقدمــة عــى منصــة ت
اإلن�نــت تســتمر عــى مــدى ســتة أســابيع
ب
لمــا مجموعــه  60ســاعة تعليميــة.
يتم تقسيم الدورة إىل ثالث مراحل:
ت
ت
ت
ً
(غ� ز
الم�امن) الموجه ذاتيا عىل المنصة اإللك�ونية
ع� اإلن�نت المرن ي
•التعلم قبل الدورة :التعلم ب
ونهاية تقييم المرحلة
ش
•التعلــم المبـ ش
ن
ـا� :جلســات تفاعليــة مبــا�ة وعــروض فيديــو تفاعليــة مــن قبــل مدربـ يـ� ذوي خـ بـرة
عاليــة ،ممزوجــة مــع تماريــن جماعيــة وفرديــة وتعاونيــة ،وتقييــم مــن نظـ يـر إىل نظـ يـر ومنتديــات تقنيــة
ت
عــر ت
اإلن�نــت عــى المنصــة
االلك�ونيــة
ب
•مهمــة نهايــة الــدورة :مهمــة فرديــة تطبــق المعرفــة التقنيــة المتطــورة عــى مؤسســة المشــار ي ن
ك�.
المشــاركون الذيــن يكملــون جميــع التقييمــات بنجــاح والمهمــة النهائيــة ســيحصلون عــى شــهادة إنجــاز.

ملاذا أنضم للدورة التدريبية؟

خ�اء منظمة
تعلم من ب
مدر�
العمل الدولية ومن
بي
ض
الدول
ومحا�ي المركز
ي
للتدريب

ثالثة مراحل تدريبية

كل مشارك يكمل مرحلة
التعلم قبل التدريب وبعد
التدريب

الحصول عىل شهادة

ق
يتل� المشاركون شهادة
إنجاز صادرة عن المركز
الدول للتدريب
ي

ق
ن
الوط� الخاص بك
تطبي� متكامل يركز عىل السياق
•تطبيق التعلم من خالل تمرين
ي
ي
ف
ـ� المشــار ي ن
•ينضــم المشــاركون ويتفاعلــون مــع شــبكة متنوعــة مــن المهنيـ ي ن
ك� ي� قضايــا حــول أنظمــة
التقاعــد
ً
ت
ض
•تســتخدم الــدورة مزيجــا مــن طــرق التدريــب عـ بـر اإلن�نــت :المحــا�ات والمناقشــات العامــة
ـاع والتماريــن الفرديــة
والممارســات الجيــدة ودراســات الحالــة والعمــل الجمـ ي
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