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نظرة عامة
ي الوقــت الــذي ارتفــع فيــه الطلــب عــى الحمايــة االجتماعيــة، اكتســبت الرغبــة إىل تطويــر وتعزيــز 

�ف
ي
نــت( التنفيــذي �ف ي )التدريــب عــ�ب االن�ت

و�ف ة.  التدريــب اإللكــ�ت أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة أهميــة كبــ�ي
نت للمركز الدوىلي للتدريب لمنظمة العمل الدولية  الحماية االجتماعية هي مبادرة جديدة ع�ب اإلن�ت
ي جميــع أنحــاء العالــم 

ف �ف ايــدة مــن أجــل مســاعدة المهنيــ�ي ف تهــدف إىل االســتجابة لهــذه الحاجــة الم�ت
ي مجــال الحمايــة االجتماعيــة والحصــول عــى المســاعدة التقنيــة المتخصصــة 

عــى تعزيــز عملهــم �ف
ي التنفيــذي هــذا

و�ف ي - أيــن ومــىت يريدونــه.  تــم تصميــم برنامــج التدريــب اإللكــ�ت
و�ف - التدريــب اإللكــ�ت

كمبــادرة تعليميــة قائمــة بذاتهــا، ولكــن يمكــن دمجهــا أيًضــا والبنــاء عليهــا مــع الــدورات التدريبيــة األخــرى 
ي يقدمهــا المركــز الــدوىلي للتدريــب لمنظمــة العمــل الدوليــة. ي الحمايــة االجتماعيــة الــىت

�ف

ماذا
الــيف ســأتعلمه؟ مــا 

ة، والغــرض مــن ف المتعلــم ومــدرب عــن بعــد ذو خــ�ب ي االتجــاه بــ�ي
ي هــو تبــادل ثنــا�ئ

و�ف التدريــب اإللكــ�ت
ات  الموجــودة لــدى للمتعلــم وصقلهــا، باإلضافــة إىل تقديــم  ذلــك هــو  البنــاء عــى المعــارف والخــ�ب
ــم  ي يواجههــا. وُيصمَّ مســاعدة تقنيــة إضافيــة لمســاعدته عــى مواجهــة بعــض التحديــات المهنيــة الــىت
شــد مســار التعلــم  باحتياجــات المتعلــم الخاصــة وُيصــاغ  مــن خــال  للمتعلــم. يس�ت

ً
مســار التعلــم وفقــا

نــت التوجيــه والدعــم وفًقــا لذلــك، ممــا يعــزز التفكــ�ي  الســياق الخــاص بــه.  يقــدم المــدرب عــ�ب االن�ت
ي والتطبيــق العمــىي للمعرفــة المكتســبة مــن قبــل المتعلــم.

الــذا�ت

مــا الــيف ســأتمكن مــن فعلــه؟

ف للحمايــة االجتماعيــة عــى  ي معــ�ي ي مجــال تقــىف
ســيتمكن المتعلمــون مــن تقويــة معارفهــم ومهاراتهــم �ف

النحــو المحــدد مــن قبلهــم،  حيــث ســيحصلون عــى مســاعدة تقنيــة مخصصــة وإرشــادات مــن قبــل 
ي يواجهونهــا أينمــا كانــوا. خبــ�ي لمســاعدتهم عــى إيجــاد حلــول عمليــة للمشــاكل الملموســة الــىت

ملاذا
لمــاذا يجــج أن أنضــم؟

ي مجــال 
ف �ف ف العاملــ�ي ف والمهنيــ�ي نــت هــذا خصيًصــا للمســؤول�ي تــم تصميــم برنامــج التعلــم عــ�ب اإلن�ت

الحمايــة االجتماعيــة لمســاعدتهم عــى تحليــل ســياقهم الــذي يتغــ�ي برسعــة واالســتجابة لــه.  ســيقوم 
: المشــاركون بمــا يــىي

ي تعزيزها من خال التقييم األوىلي المصمم من 	 
ي يرغبون �ف ي والكفاءات الىت  تحديد المجال التقىف

طرف المركز الدوىلي للتدريب لمنظمة العمل الدولية.
ف 	  ف المؤهلــ�ي اء الحمايــة االجتماعيــة الدوليــ�ي ف خــ�ب نــت مــن بــ�ي التوافــق مــع مــدرب خبــ�ي عــ�ب االن�ت

ة.  وذوي الخــ�ب
ً
تأهيــًا عاليــا

نت	  ة مع مدربــهم ع�ب االن�ت ي جلسات مبا�ش
االنخراط �ف

ي 	  نــت حــول أفضــل الممارســات ودراســات الحالــة الــىت االســتفادة مــن مجموعــة مــن المــوارد عــ�ب اإلن�ت
يوفرهــا المركــز الــدوىلي للتدريــب لمنظمــة العمــل الدوليــة.
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ملن
التدمتبيــة؟ الــدومة  مــن ينضــم لهــيه 

ي مؤسســات الحمايــة 
ف �ف ف العاملــ�ي نامــج إىل تعزيــز كفــاءات مجموعــة واســعة مــن المهنيــ�ي يهــدف ال�ب

ف  ي المكلفــ�ي
كاء المجتمــع المــد�ف ف و�ش كاء االجتماعيــ�ي االجتماعيــة والــوزارات والمنظمــات الدوليــة والــرسش

بتصميــم برامــج الحمايــة االجتماعيــة وتنفيذهــا.

اللغة
عــى  بنــاًء  والعربيــة  تغاليــة  وال�ب وااســبانية  واليرنســية  تــة  ن اانجل�ي باللغــات  متــاح  نامــج  ال�ب

. ف المناســب�ي ف  المدربــ�ي توافــر  عــى  واعتمــاًدا  المتعلــم  احتياجــات 

كيف
ف فرصــة التعلــم أينمــا يتواجــدون دون  نــت، ممــا يتيــح للمشــارك�ي نامــج بالكامــل عــ�ب اإلن�ت يتــم تقديــم ال�ب

الحاجــة إىل الســفر.

نــت عــى مــدى خمســة  ي التدريــب مــن عــرسش جلســات مــع خبــ�ي مــدرب عــ�ب االن�ت
ســتتألف المشــاركة �ف

نــت.  يــر�ب  أشــهر. ســيتم االتفــاق عــى وقــت الجلســات ومدتهــا وهيكليتهــا مــع المــدرب عــ�ب االن�ت
نامــج سيســتغرق مــا يقــدر بنحــو 40 ســاعة إلكمالــه. ماحظــة أن ال�ب

ي جلســات تدريــب
نامــج لتلــىت يمكــن أن ينضــم أكــ�ث مــن شــخص مــن نفــس المؤسســة/ الفريــق إىل ال�ب

نــت. للحصــول عــى مزيــد مــن المعلومــات حــول الكلفــة والتســجيل، يــر�ب االتصــال  جماعيــة عــ�ب االن�ت
بـــالمركز الــدوىلي للتدريــب لمنظمــة العمــل الدوليــة.  

 تقييم مكّيف/
مصمم حسج الحالة

نت توافق مع مدمب ع�ب االن�ا

تحديد األهداف

ي 
و�ن  جلسات تدمتج الة�ا

نت( ) تدمتج ع�ب االن�ا

تحديد الطرتق إىل األمام
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ذ من قبل فريق المركز الدوىلي للتدريب 	  ســنبدأ باجراء تقييم مكّيف/مصمم حســج الحالة ُينفَّ
ف عــى تحديــد احتياجاتهــم الخاصــة وتوضيــح مــا  لمنظمــة العمــل الدوليــة.  سيســاعد المتعلمــ�ي

نامــج. ي الحصــول عليــه مــن ال�ب
يرغبــون �ف

المتعلــم/	  بتوافــق  ذلــك  بعــد  الدوليــة  العمــل  لمنظمــة  للتدريــب  الــدوىلي  المركــز  فريــق  ســيقوم 
حيب«  نت األنســب الذي سيســهل جلســة »اللقاء وال�ت ف مع الخب�ي المدمب ع�ب االن�ا المتعلم�ي

ك. األوىل.  ســيقوم المــدرب والمتعلم/المتعلمــون بتحديــد أهــداف مشــاركتهم بشــكل مشــ�ت
ف الفرصــة الستكشــاف قضايــا	  ي للمــدرب والمتعلم/المتعلمــ�ي

و�ف ســتوفر جلســات التدريــب اإللكــ�ت
الممامســات  المســتهدفة وأفضــل  المــوامد  ومشــامكة  بعمــق،  الحمايــة االجتماعيــة  وتحديــات 

. ي عملهــم اليــومي
ف مــن تطبيــق اإلرشــادات العمليــة �ف ف المتعلمــ�ي والمشــومة الينيــة، وتمكــ�ي

تحــدد كيفيــة 	  عمــل  خطــة  تطويــر  عــى  ف  المتعلمــ�ي تشــجيع  ســيتم  الجلســات،  دورة  نهايــة  ي 
�ف

ك نامــج. ســيقيم المــدرب والمتعلم/المتعلمــون بشــكل مشــ�ت الحفــاظ عــى التعلــم بعــد نهايــة ال�ب
الدوليــة. العمــل  لمنظمــة  للتدريــب  الــدوىلي  المركــز  مــن  بتوجيــه  ونتائــج مشــاركتهم  جــودة 

الكلفة
نت 2.010 يورو االن�� تدريب فردي ع��

نــت: يــر�ب االتصــال بنــا للحصــول عــى مزيــد مــن المعلومــات حــول الكلفــة  تدريــب جمــاعي عــ�ب االن�ت
والتســجيل.
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المدفوعــة  المبالــغ  داد  واســ�ا واالغــاء  االنســحاب  سياســة 
الميتوحــة للــدومات 

اضطــر  أو  االنســحاب  ي 
�ف الــدورة  ي 

�ف ف  المشــارك�ي أحــد  رغــب  إذا 
أو  مختلفــة  بــدورة  لالتحــاق  طلــب  تقديــم  فيمكنــه  ذلــك،  إىل 
بقــراره  المركــز  ابــاغ  المشــارك  عــى  آخــر.  بمرشــح  الســتبداله 
إلغــاء  إّن  الــدورة.  بــدء  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ مــن  األقــل  عــى   

ً
يومــا  14 قبــل   

ً
كتابيــا

التاليــة: الغرامــات  عــن  ُيســفر  ســوف  العاديــة  الــدورات  ي 
�ف  المشــاركة 

ــخ بــدء الــدورة: بــدون غرامــات، وُيــرد	  ـ ـ ـ  أو أكــ�ث مــن تاريـ
ً
قبــل 14 يومــا

المرصفيــة  الرســوم  منــه   
ً
مخصومــا المدفــوع  المبلــغ  مــن   100٪

الســارية. 
 مــن تاريــــــخ بــدء الــدورة: ُيخصــم ٪50 مــن رســوم 	 

ً
قبــل 8 إىل 13 يومــا

 منــه 
ً
الــدورة، وُيــرد مــا يتبــىت مــن المبلــغ المدفــوع )إن ُوجــد( مخصومــا

الرســوم المرصفيــة الســارية. 
قبــل 7 أيــام أو أقــل مــن تاريــــــخ بــدء الــدورة: ُيخصــم ٪100 مــن رســوم 	 

الــدورة المدفوعــة. 


