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خــال الســنوات األخـ يـرة ،طلبــت الــدول األعضــاء ف ي� منظمــة العمــل الدوليــة والـ شـركاء االجتماعيــون
ً
مســاعدات تقنيــة مــن المنظمــة بغيــة مســاعدتهم ف ي� تقويــة أنظمــة تفتيــش العمــل الوطنيــة .وغالبــا مــا
دفعت هذه الطلبات منظمة العمل الدولية إىل تقديم مساعدات تقنية بهدف تطوير برنامج شامل
لالمتثــال ف ي� مــكان العمــل واسـ تـراتيجيات نموذجيــة محتملــة تســاند أهــداف وزارات العمــل المتعلقــة
ـ� أوارص التعــاون مــع الـ شـركاء االجتماعيـ ي ن
باالمتثــال وتمتـ ي ن
ـ� .لقــد نفــذت المنظمــة تدخــات مختلفــة
ُ
والقطــري ،وعــى وجــه التحديــد ،ســاعدت الهيئــات المكونــة �ف
ـ�
ي
ـ� واإلقليـ ي
عــى المســتوى العالـ ي
تطويــر قدراتهــا لتحسـ ي ن
ـ� االمتثــال ف ي� مــكان العمــل .وإىل جانــب مبــادرات أخــرى ،تعمــل منظمــة العمــل
ُ
الدولية مع الهيئات المكونة بغية تصميم نهج مبتكرة وتكميلية بشــأن االمتثال ف ي� مكان العمل ،بما
ف ي� ذلــك االقتصــاد غـ يـر المنظــم .أوجــدت جائحــة كوفيد-19تحديــات خطـ يـرة ف ي� عالــم العمــل ،ولكــن
ُ
هــذه األزمــة الحاليــة تشــكل فرصــة فريــدة إلعــادة تقييــم الــدور الجوهــري الــذي ُيؤديــه تفتيــش العمــل
ف ي� مســار االنتعــاش مــن أجــل تعزيــز اإلنتاجيــة وأماكــن العمــل المنصفــة والصحيــة.
توفــر هــذه األكاديميــة للمشــار ي ن
ك� فرصــة فريــدة الكتســاب أفــكار جديــدة ،وتقاســم الخـ بـرات ،والتفكـ يـر
ف
بالقضايــا واالتجاهــات والتحديــات الرئيســية المتعلقــة باالمتثــال ي� مــكان العمــل وذلــك عــن طريــق
تفتيــش العمــل .ســوف تعالــج األكاديميــة كذلــك احتياجــات الحكومــات واســتجاباتها عــى المــدى
القصـ يـر لســيناريو جائحــة كوفيد-19ومــا بعدهــا ،ولتحسـ ي ن
ـ� اإلدارة الســديدة لســوق العمــل والســامة
والصحــة المهنيتـ ي ن
ـ� عــى المــدى المتوســط والطويــل.
ُتنظــم هــذه األكاديميــة إدارة العمل/فــرع الســامة والصحــة المهنيتـ ي ن
ـ� التابــع لقســم اإلدارة الســديدة
ث
1
ـدول للتدريــب (.)ITCILO
والهيــكل الثـ ي
ـا� لــدى منظمــة العمــل الدوليــة بالتشــارك مــع المركــز الـ ي

املشاركون
هذه األكاديمية موجهة إىل:
ي ن
المسؤول� لدى إدارة العمل وتفتيش العمل؛
•
ممثل منظمات العمال وأصحاب العمل؛
•
ي
ف
ن
التق�؛
وموظ� مشاري ــع التعاون
مسؤول منظمة العمل الدولية
•
ي
ي
ي
ف
ن
ن
والباحث� والمدر يب� والمستشارين ي� المسائل المتعلقة بالعمل.
الخ�اء
• ب
ي

ي ن
المهنيت�.
 1القسم المسؤول ف ي� منظمة العمل الدولية عن إدارة العمل ،وتفتيش العمل والسالمة والصحة
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األهداف
عند استكمال األكاديمية ،سوف يتمكن المشاركون من:
•وصف مستقبل العمل ودور تفتيش وإدارة العمل.
•تلخيــص المشــاكل الرئيســية الـ ت يـ� ينب ـغ ي أخذهــا بالحســبان بغيــة ضمــان المبــادئ والحقــوق
األساســية ف ي� العمــل.
• يز
تمي� الممارسات الجيدة من أجل استجابة تفتيش العمل ألزمة كوفيد -19بشكل فعال.
•تحديــد المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة مــن أجــل كفــاءة التخطيــط وتدفــق تفتيــش
ف
و� قطاعــات مختــارة مــن األنشــطة.
العمــل بشــكل عــام ي
غ� المنظم.
•تطبيق منهجية تفتيش عمل خاصة لالقتصاد ي
•وصف تجارب ناجحة بشأن تنفيذ التفتيش عىل العوامل النفسية واالجتماعية
•تقييــم جــدوى تطبيــق أدوات ،ومنهجيــات توظيــف وتدريــب ،وتقنيــات معلومــات واتصــاالت،
واسـ تـراتيجيات جديــدة ف ي� نظــام تفتيــش العمــل.

احملتويات

الجلســات العا مــة
•مستقبل العمل وإدارة العمل
ت
اإلليك�ونيــة .كيــف يمكــن لتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت أن تســاعد إدارات تفتيــش
•اإلدارة
العمــل؟
•تحديث بشأن ت
مق�ح المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل
•تفتيــش العمــل والمبــادئ والحقــوق األساســية ف ي� العمــل ( :)FPRWعمــل األطفــال ،والعمــل
الجـ بـري ،وعــدم التميـ ي زـر والحريــة النقابيــة.
ت
اتي� لمؤسسات العمل – تعزيز األثر عىل االمتثال لقانون العمل
•االمتثال االس� ج ي
•تفتيش العمل خالل تف�ة جائحة كوفيد-19
•المسارات المهنية والمنهاج ف ي� مجال تفتيش العمل
•أثر نظام تفتيش العمل
ُ
ف
غ� المنظم – نهج من أجل إضفاء السمة المنظمة واالمتثال
•تفتيش العمل ي� االقتصاد ي
ّ
•التفتيش عىل العوامل النفسية واالجتماعية (العنف
والتحرش ف ي� العمل)
•شبكات دولية بشأن تفتيش العمل
االجتماع أن يدعم تفتيش العمل
•كيف يمكن للحوار
ي
ك�.ن
•تقاسم ب
خ�ات المشار ي
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جلســات موازيــة
ُ
ي ن
المهنيت�
وال�امج الوطنية للسالمة والصحة
•تفتيش العمل والنظم ب
•تفتيش العمل وأشكال جديدة من العمالة
ُ
ي ن
المهنيت�
•تفتيش العمل ونظم إدارة السالمة والصحة
االجتماع
•تفتيش العمل والضمان
ي
•التحقيق ف ي� حوادث العمل واألمراض المهنية
•التوفيق والوساطة والتحكيم :دور تفتيش العمل
•التفتيش ورصد «الخدمات الوسيطة»
•حمالت تفتيش العمل
•التفتيش ف ي� قطاع االنشاءات
•التفتيش ف ي� قطاع الزراعة
•التفتيش ف ي� قطاع التصنيع
الصغ�ة والبالغة الصغر
•التفتيش ف ي� المنشآت
ي
2

املنهجية

ّ
التعلــم عــى ت
ـدول
ســوف تبــدأ األكاديميــة بإتاحــة الوصــول إىل منصــة
اإلن�نــت الخاصــة بالمركــز الـ ي
للتدريــب ،والـ ت يـ� ســوف يتــم تفعيلهــا قبــل الجلســات الوجاهيــة .ف ي� هــذه المنصــة ،ســوف يتمكــن
المشــاركون مــن الدخــول إىل مركــز المســتندات الــذي يحتــوي مــواد مرجعيــة بشــأن المواضيــع الـ ت يـ�
تتناولهــا األكاديميــة ،وذلــك لـ يـ� يصبــح المشــاركون عــى درايــة بالمواضيــع الخاصــة بهــذه األكاديميــة
وتوســيع قاعــدة معارفهــم .كمــا ســتظل إمكانيــة الوصــول إىل مــوارد األكاديميــة ســارية ومفتوحــة أمــام
المشــار ي ن
ك� بعــد انتهــاء األكاديميــة.
ع� تطبيق «زووم»
خ�اء دوليون ب
يتوىل تقديم االستعراضات ب
تحتــوي جلســات األكاديميــة عــى اســتعراضات ُيقدمهــا خـ بـراء ونقاشــات وأنشــطة تشــاركية .وســوف
ً
خ�اتهــم المهنيــة ودرجــة
يتــم اختيــار خـ بـراء االختصــاص الذيــن سـ ُـيقدمون التدريــب اســتنادا إىل ب
معرفتهــم بالمواضيــع.
ئ
ئ
ـا� بغــرض تقييــم درجــة اكتســاب المعــارف .مــن جانــب آخــر،
ـدا� وآخــر نهـ ي
ســوف يتــم إجـراء تقييــم ابتـ ي
ســوف يتــم تقييــم درجــة االهتمــام بالمواضيــع المختلفــة وفائــدة كل منهــا ،والمــوارد واألنشــطة الـ ت يـ�
جــرى إعدادهــا خــال الــدورة ،باإلضافــة إىل االســتعراضات ومــواد التدريــس واألســاليب المســتخدمة،
ُ
ت
ـدول للتدريــب شــهادة
وعــى وجــه الخصــوص ،نطــاق األهــداف المق�حــة .ســوف يصــدر المركــز الـ ي
ك� ُ
سجل� الذين ض
ن
مشاركة لجميع المشار ي ن
يح�ون ما ال يقل عن  80٪من الجلسات الوجاهية
الم
ي ً
لهــذه الــدورة ،والذيــن يخضعــون أيضــا الختبــارات التقييــم المطلوبــة.

جلست� متواز ي ن
ي ن
 2يجب أن يختار المشاركون ي ن
يت�.
ب�
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اللغات

يز
اإلنجل�ية والفرنســية والعربية
خالل كافة الجلســات العامة ،توفر األكاديمية ترجمة فورية إىل اللغة
واالســبانية .بينمــا توفــر ترجمــة فوريــة إىل اللغــة العربيــة والفرنســية واالســبانية فقــط خــال مجموعــة
مختــارة مــن الجلســات الموازيــة االختياريــة.

طلبات االلتحاق والرسوم

ً
تكلفــة المشــاركة ف ي� األكاديميــة ( 1500يــورو) يدفعهــا المشــارك أو المنظمــة الراعيــة له/لهــا مســبقا،
ت
اإلليك�ونيــة عـ بـر
ـ� رســوم الــدورة ،والمســتندات المتعلقــة بالتدريــب ،واســتخدام المــوارد
وتغ تـ ي
اإلن�نــت.
ـر� تعبئــة نمــوذج الطلــب المتوفــر عــر ت
ُيـ ج
اإلن�نــت عــى الروابــط أدنــاه ،وتقديمــه بتاريـ ـ ــخ أقصــاه 29
ب
ش
ت�يــن األول/أكتوبــر:2021 ،
يز
اإلنجل�يةhttps://oarf2.itcilo.org/MIF/A9713973/en :
•نموذج طلب باللغة
•نموذج طلب باللغة االسبانيةhttps://oarf2.itcilo.org/MIF/A9713973/es :
•نموذج طلب باللغة الفرنسيةhttps://oarf2.itcilo.org/MIF/A9713973/fr :
ـا� موقــع مــن المؤسســة الراعيــة (أو مــن المشــارك ف ي�
يجــب أن تقــدم
الطلبـ ُـات مصحوبــة بخطــاب كتـ ب ي
حالــة التمويــل الـ ت
ـذا�) تشـ يـر إىل االلـ ت زـرام بتغطيــة تكلفــة المشــاركة.
ي
بعــد انقضــاء الموعــد النهـ ئـا� لتقديــم الطلبــات ( 29ش
ت�يــن األول ،)2021 ،ســوف ُيؤكــد المركــز
ً
ويقــدم تفاصيــل الحســاب المـ ف
ـح� ،ي ُ
انعقــاد الــدورة والمرشـ ي ن
ـر� لغــرض دفــع تكلفــة الــدورة مقدمــا.
ي
للحصــول عــى معلومــات بشــأن الدفــع واإللغــاء واسـ تـرداد الرســومُ ،يـ ج
ـر� الرجــوع إىل الصفحــة
ت
اإلليك�ونيــة التاليــةhttps://www.itcilo.org/applications-payments-cancellation :
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سيا ســة االنســحاب واإللغــاء وا س ـرت داد المبا لــغ المدفوعــة
للــدورات المفتوحــة
إذا رغــب أحــد المشــار ي ن
ك� ف ي� الــدورة ف ي� االنســحاب أو اضطــر
إىل ذلــك ،فيمكنــه تقديــم طلــب لاللتحــاق بــدورة مختلفــة أو
الســتبداله بمرشــح آخــر .عــى المشــارك ابــاغ المركــز بق ـراره
ً
ً
ّ
كتابيــا قبــل  14يومــا عــى األقــل مــن تاريـ ـ ــخ بــدء الــدورة .إن إلغــاء
المشــاركة ف ي� الــدورات العاديــة ســوف ُيســفر عــن الغرامــات التاليــة:

•قبــل  14يومـ ًـا أو أ كـ ثـر مــن تاريـ ـ ــخ بــدء الــدورة :بــدون غرامــاتُ ،
ويــرد
ً
 100٪مــن المبلــغ المدفــوع مخصومــا منــه الرســوم المرصفيــة
الســارية .
ً
ُ
•قبــل  8إىل  13يومــا مــن تاري ـ ــخ بــدء الــدورة :يخصــم  50٪مــن رســوم
ً
الــدورةُ ،
ويــرد مــا يتبـىق مــن المبلــغ المدفــوع (إن ُوجــد) مخصومــا منــه
الرســوم المرصفيــة الســارية.
ُ
•قبــل  7أيــام أو أقــل مــن تاري ـ ــخ بــدء الــدورة :يخصــم  100٪مــن رســوم
الــدورة المدفوعــة.
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