
 التعليم التنفيذي عن بعد 
حول سياسة وإدارة أنظمة التقاعد

�كانون األول  2022  ين األول - 9 ديسم�� 31 أكتوبر�ت��
6 أسابيع، 60 ساعة تعليمية

الحماية االجتماعيةتعلم عن بعد

·



 التعليم التنفيذي عن بعد حول سياسة 
وإدارة أنظمة التقاعد

نت ع�ب اإلن�ت
ي 

و�ن  المجمع االلك�ت
 للمركز الدولي للتدريب 
لمنظمة العمل الدولية

التاريخ

   - ين األول  31 أكتوبر�ت��
�كانون األول 2022   9 ديسم��

ي
التعلم التعاو�ن

نت الموارد المتاحة ع�ب اإلن�ت

اللغة
ية والفرنسية والعربية  ن اإلنجل�ي

آخر موعد للتسجيل 

أ14أأكتوبر / ت�� ين األول 2022

األهداف
االستشــارة 	  تقديــم  عــى  المعاشــات  قطــاع  قــدرة  ي 

�ف المشــاركة  الرئيســية  الفاعلــة  الجهــات  تعزيــز 
ات  التغــري ســياق  ي 

�ف إدارتهــا  ف  لتحســ�ي الوطنيــة  التقاعــد  أنظمــة  عــى  اف  واإل�ش واإلدارة  والتصميــم 
العالميــة والماليــة  االقتصاديــة 

اكتساب فهم نظري للدور األساسي والوظائف المختلفة ألنظمة التقاعد	 
القائمــة عــى 	  التقاعــد )القائمــة وغــري  التعــرف عــى خيــارات التصميــم ألنــواع مختلفــة مــن أنظمــة 

دمجهــا يمكــن  وكيــف  اكات(  االشــرت
إجــراء تحليــل نقــدي لدراســات الحالــة الخاصــة بإصالحــات أنظمــة التقاعــد مــن حيــث آثارهــا عــى 	 

التغطيــة والكفايــة واالســتدامة واالســتجابة الجنســانية
حــات تصميــم وإصــالح أنظمــة 	  تطبيــق المهــارات والمعــارف التحليليــة المكتســبة عــى صياغــة مقرت

التقاعــد لســياقات قطريــة محــددة
ي اإلدارة المالية ألنظمة التقاعد الخاص بك	 

المشاركة بنشاط أكرب �ف

احملتوى
دور ووظائف أنظمة التقاعد وكيفية تحقيقها من خالل مزيــــج من أنظمة التقاعد المختلفة	 
ي نتائــج أنظمــة التقاعــد )التغطيــة والكفايــة واالســتدامة( 	 

تحليــل االتجاهــات العالميــة واإلقليميــة �ف
ونهــج التصميــم واإلصــالح

حــول 	  والــدروس  ائــب،  ال�ف مــن  الممولــة  والمســاهمة  االجتماعيــة  للمعاشــات  التصميــم  خيــارات 
الممارســات أفضــل 

المحددات الرئيسية لتكلفة أنظمة التقاعد وتأثري االستدامة المالية عى المدى الطويل	 
دراسات حالة قطرية لتقييم نجاح وفشل صياغة وإصالح سياسة المعاشات التقاعدية	 
معايري العمل الدولية وكيف يمكن استخدامها لقياس فعالية أنظمة التقاعد	 
ي	 

ي تراعي المنظور الجنسا�ف نوع الجنس والشيخوخة وأنظمة التقاعد ال�ت

املشاركون
ف  المهنيــ�ي مــن  هــم  وغري ف  والمخططــ�ي ف  اإلداريــ�ي ف  والموظفــ�ي ف  التنفيذيــ�ي للمديريــن  الــدورة  تصميــم  تــم 
ي مجــال سياســة المعاشــات والحمايــة االجتماعيــة واإلدارة. وسيشــمل التدريــب 

ف �ف ف العاملــ�ي المســؤول�ي
ي ذلك منظمات 

، بما �ف ف الحكومي وغري الحكومي ف من كل من القطاع�ي مجموعة متنوعة من المشــارك�ي
. ي

أصحــاب العمــل والعمــال ومنظمــات المجتمــع المــد�ف



املنهجية
نــت والمناقشــات الجماعيــة والتماريــن  ات عــرب اإلنرت ف العمــل الجمــاعي والمحــا�ف ســتجمع الــدورة بــ�ي
ف عــى االســتعداد قبــل، خــالل وبعــد  ونيــة لمســاعدة المشــارك�ي التفاعليــة. ســيتم اســتخدام منصــة إلكرت

الــدورة. ســيتم دمــج التكنولوجيــا طــوال الــدورة التدريبيــة لضمــان التفاعــل.

كيف ذلك؟
نــت تســتمر عــى مــدى ســتة أســابيع  ونيــة عــرب اإلنرت تتكــون الــدورة مــن وحــدات مقدمــة عــى منصــة إلكرت

لمــا مجموعــه 60 ســاعة تعليميــة.

يتم تقسيم الدورة إىل ثالث مراحل:
ونية 	  امن( الموجه ذاتًيا عى المنصة اإللكرت ف نت المرن )غري المرت التعلم قبل الدورة: التعلم عرب اإلنرت

ونهاية تقييم المرحلة
ة 	  ف ذوي خــرب ة وعــروض فيديــو تفاعليــة مــن قبــل مدربــ�ي : جلســات تفاعليــة مبــا�ش التعلــم المبــا�ش

عاليــة، ممزوجــة مــع تماريــن جماعيــة وفرديــة وتعاونيــة، وتقييــم مــن نظــري إىل نظــري ومنتديــات تقنيــة 
ونيــة نــت عــى المنصــة االلكرت عــرب اإلنرت

 	 . ف المشــارك�ي مؤسســة  عــى  المتطــورة  التقنيــة  المعرفــة  تطبــق  فرديــة  مهمــة  الــدورة:  نهايــة  مهمــة 
المشــاركون الذيــن يكملــون جميــع التقييمــات بنجــاح والمهمــة النهائيــة ســيحصلون عــى شــهادة إنجــاز.

ملاذا أنضم للدورة التدريبية؟
ي الخاص بك	  ي متكامل يركز عى السياق الوط�ف

تطبيق التعلم من خالل تمرين تطبي�ت
ي قضايــا حــول أنظمــة 	 

ف �ف ف المشــارك�ي ينضــم المشــاركون ويتفاعلــون مــع شــبكة متنوعــة مــن المهنيــ�ي
التقاعــد

العامــة 	  والمناقشــات  ات  المحــا�ف نــت:  اإلنرت عــرب  التدريــب  طــرق  مــن  مزيًجــا  الــدورة  تســتخدم 
الفرديــة والتماريــن  الجمــاعي  والعمــل  الحالــة  ودراســات  الجيــدة  والممارســات 

التسجيل
آخر موعد لتقديم طلب التسجيل 14 أكتوبر 2022 و ترسل استمارة التسجيل عبر الوصل 

https://oarf2.itcilo.org/DST/A5714707/en

كلفة املشاركة
965 يورو

تعلم بشكل مختلف
أساليب تدريب المركز 

تشمل العروض 
والمناقشات والتمارين 

الفردية

موارد عالية المستوى
اء منظمة  تعلم من خرب

ي  العمل الدولية ومن مدر�ب
ي المركز الدوىلي  ومحا�ف

للتدريب

ثالثة مراحل تدريبية
كل مشارك يكمل  مرحلة 
التعلم قبل التدريب وبعد 

التدريب

الحصول عىل شهادة
يتل�ت المشاركون شهادة 
إنجاز صادرة عن المركز 

الدوىلي للتدريب

SCAN THE QR CODE 
OR VISIT

bit.ly/2B7CpK0



للمزيد من املعلومات
يــر�ب االتصــال

المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية
ي
برنامج الحماية االجتماعية والحوكمة والهيكل الثال�ث

Viale Maestri del Lavoro, 10
Turin – Italy 10127

Mr. Charles Crevier 
Programme Manager 

T +39 011 693 6766 
spgt@itcilo.org 
www.itcilo.org
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