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اخللفية
ـا مجرًبـا   العمـل الدوليـة، أساًسـا معياريًّ

ُ
ف عليهـا منظمـة ي اعتمدتهـا وتـرش توفـر معايـري العمـل الدوليـة الـيت

ي المتمحـور حـول اإلنسـان مـن أزمـة كوفيـد19-، 
ي التعـا�ف

شـد بـه الـدول األعضـاء �ف ـا بـه تسرت
ً
وموثوق

، ومسـتداًما، ومرًنـا. تدعـم معايـري العمـل الدوليـة اتسـاق السياسـات، وتوفـر تكافـؤ 
ً

بحيـث يكـون شـاماًل
ي كشف عنها الوباء، ودفع مكاسب اإلنتاجية  الفرص داخل البلدان وفيما بينها، لمواجهة التفاوتات اليت
ك أي أحـد  الالزمـة للحفـاظ عـى مسـتويات معيشـة الئقـة، وتجديـد الثقـة باقتصـاد عالـ�ي مفتـوح ال يـرت

ـب.
ْ
خلـف الرك

نـت يقـدم مجموعـة مسـارات عاليـة التخصـص حـول معايـري العمـل  األكاديميـة يهي حـدث عـ�ب اإلن�ت
الشـامل  للنظـام  فهًمـا عميًقـا  األكاديميـة  توفـر   إىل مجموعـات مسـتهدفة مختلفـة. 

ً
الدوليـة موجهـة

ي 
ف �ف ف النشـط�ي ي لمجموعـة واسـعة مـن المهنيـ�ي لمعايـري العمـل الدوليـة، وتطبيقـه عـى الصعيـد الوطـيف

مهنيـة  خلفيـات  مـن  المشـاركون  وسـيتعرف  المسـتدامة.  والتنميـة  االجتماعيـة  العدالـة  تعزيـز  مجـال 
ي سـياق 

اء العامـة، عـى الموضوعـات المتعلقـة بالمعايـري المقدمـة �ف ات الخـ�ب متنوعـة خـالل محـا�ف
لخطـة  أوسـع-  نطـاق  الكامـل -عـى  بعـد جائحـة كوفيـد19-، والتنفيـذ  أفضـل  البنـاء عـى نحـو  إعـادة 

.2030 لعـام  المسـتدامة  التنميـة 

املسارات
المسار األول/الهيئات المكونة: معايري العمل الدولية لللهيئات المكونة.	 
وأسـاتذة 	   ، ف والمحامـ�ي للقضـاة،  الدوليـة  العمـل  معايـري  القانونيـة:  المهـن  /ممارسـو  ي

الثا�ف المسـار 
القانـون.

الفئة املستهدفة
ي ذلك 	 

المسؤولون الحكوميون المعنيون باألمور ذات الصلة بمعايري العمل الوطنية والدولية، بما �ف
ي دستور منظمة العمل الدولية.

امات المنصوص عليها �ف ف تنفيذ االلرت
ممثلو منظمات أصحاب العمل والعمال المسئولون عن األمور ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية.	 
اء 	  والخـرب  ، ف العاملـ�ي ومحامـو  العماليـة،  بالدعـاوى  المختصـة  القضائيـة  والهيئـات  المحاكـم  قضـاة 

القانونيـون الذيـن يمثلـون مصالـح منظمـات أصحـاب العمـل أو العمـال، ومدرسـو القانـون الجامعيـون.

ي تنظيم األكاديمية وتنفيذها، كلٌّ من المركز الدويلي للتدريب لمنظمة العمل الدولية، وإدارة 
يشارك �ف

، وبدعمٍم ممن المكتمب اإلقليم�ي  معايمري العممل الدوليمة )NORMES( التابعمة لمكتمب العممل المدويلي
التابمع  الوسمى  وآسميا  ألوروبما  اإلقليم�ي  والمكتمب  الدوليمة،  العممل  لمنظممة  التابمع  العربيمة  للمدول 

لمنظممة العممل الدوليمة.
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االسرتاتيجية والنهج
امنة  ف ف أنشـطة م�ت كل مسـار متخصص ُمعد لفئة معينة يالئم احتياجاتها المهنية. تجمع المسـارات ب�ي

امنة: ف وغـ�ي م�ت

ي بداية ونهاية كل مسار؛	 
تقييم المعرفة �ف

واللوحـات، 	  التقديميـة،  العـروض  باسـتخدام   »Zoom« تطبيـق  عـرب  ة  مبـا�ش مذاعـة  دورات 
واألجوبـة؛ واألسـئلة  واالسـتطالعات، 

ا تتضمن قراءات، ومقاطع فيديو، واختبارات؛	  نماذج تفاعلية موجهة ذاتيًّ
ي مجموعات؛	 

ا أو �ف أنشطة عملية ُتجرى فرديًّ
مناقشات المنتدى.	 

ا عنـد االنضمـام  ات أسـبوعيًّ يتمتـع المشـاركون مـن كال المسـارين بفرصـة تبـادل المعرفـة واألفـكار والخـرب
اء. ات الخـرب إىل محـا�ف

اخلرباء املرجعيون
اء المعنية 	  ي ذلـك لجنة الخرب

افيـة التابعـة لمنظمـة العمـل الدوليـة، بمـا �ف أعضـاء الهيئـات اإل�ش
والتوصيات. االتفاقيات  بتطبيق 

اختصاصيون من مكتب العمل الدوىلي )من المقرات الرئيسية وميدانيون(.	 
األكاديميـة، واألجهـزة 	  الدوليـة، واألوسـاط  العمـل  لمنظمـة  المكونـة  الهيئـات  مـن  اء خارجيـون  خـ�ب

القضائيـة.

اللغة
ي إتقـان إحـدى اللغـات 

يـة والعربيـة والروسـية، مـع ترجمـة فوريـة. ينبـيف ف سـتعقد األكاديميـة باللغـة اإلنجلري
المستخدمة.

الشهادة
ف الحصـول عـى الشـهادة الرقميـة الصـادرة خصيـى مـن  بعـد إكمـال المسـار المختـار، يحـق للمشـارك�ي

المركـز الـدوىلي للتدريـب لمنظمـة العمـل الدوليـة.

التكلفة
تبلغ الرسوم الدراسية 1,550 يورو.

ي والمكتبـة 
و�ف ات الحـدث وتنفيـذه وتقييمـه، وإتاحـة الوصـول إىل مجمـع المركـز اإللكـرت وتشـمل تحضـري

اضيـة. االفرت
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الدفع واإللغاء
ي أو بطاقـة االئتمـان. للدفـع، ُيـر�ب 

يجـب دفـع تكلفـة المشـاركة مقدًمـا إمـا عـن طريـق التحويـل المـر�ف
ils@itcilo.org ي إىل

و�ف إرسـال بريـد إلكـرت

المبلـغ المدفـوع، يـر�ب زيـارة  داد  الدفـع، وإلغـاء المشـاركة واسـرت للمزيـد مـن المعلومـات حـول طريقـة 
https://www.itcilo.org/applications-payments-cancellation الموقـع: 

املنح
ف من البلدان المؤهلة. ف القادم�ي ف المؤهل�ي المنح متاحة للمرشح�ي

طلبات املشاركة
ي لتقديم الطلبات هو 21 نيسان/أبريل 2023.

الموعد النها�ئ

ف تقديم الوثائق التالية من خالل صفحة الويب المخصصة: ف عى المرشح�ي يتع�ي

 	: نت مكتملة عى النحو الواجب متوفرة عرب  استمارة طلب عرب اإلنرت
 https://oarf2.itcilo.org/CST/A9716074/en، وتوضيح المسارمحل االهتمام؛

خطـاب مـن الجهـة الراعيـة تشـري إىل الدعـم المـاىلي )أو خطـاب مـن ُمقـدم الطلـب يفيـد بـأن تكلفـة 	 
نـت. المشـاركة سـيغطيها بنفسـه(، وتحميلهـا عنـد مـلء الطلـب عـرب اإلنرت

ي االعتبار.
إن الطلبات غري المكتملة لن تؤخذ �ف

مـة مـن منظمـات أصحـاب العمـل ومنظمـات العمـال، يجـب أن يصـادق عليهـا  طلبـات المشـاركة المقدَّ
أمنـاء مجموعـة أصحـاب العمـل ومجموعـة العمـال بمجلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة.

ي العمـل، تقـوم منظمـة 
ي تعزيـز العدالـة االجتماعيـة وحقـوق اإلنسـان �ف

وباعتبارهـا منظمـة متخصصـة �ف
. وتماشـًيا مـع هـذا  ف ف الجنسـ�ي ي الجهـود الدوليـة المبذولـة لتعزيـز المسـاواة بـ�ي

العمـل الدوليـة بـدور رائـد �ف
ع المنظمـة النسـاء بوجـه خـاص عـى التقديـم لـدورات المركـز الـدوىلي للتدريـب لمنظمـة  االهتمـام، تشـجِّ

العمـل الدوليـة.

mailto:ils%40itcilo.org%20?subject=
mailto:/applications-payments-cancellation?subject=
mailto:/CST/A9716074/en?subject=
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املسار األول: معايري العمل الدولية للهيئات املكونة
ف للمشــارك�ي الشــخيصي  الملــف 

ي ذلك 	 
المسؤولون الحكوميون المعنيون باألمور ذات الصلة بمعايري العمل الوطنية والدولية، بما �ف

ي دستور منظمة العمل الدولية.
امات المنصوص عليها �ف ف تنفيذ االلرت

ممثلو منظمات أصحاب العمل والعمال المسئولون عن األمور ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية.	 

الهــدف العــام

ي ذلـك الوفـاء بتقديـم التقاريـر 	 
تعزيـز القـدرة الوطنيـة عـى اتبـاع إجـراءات معايـري العمـل الدوليـة، بمـا �ف

بموجـب دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة.

األهــداف الخاصــة

: ف اكتساب المشارك�ي

ي المجاالت 	 
اف المنتظم والخاص �ف ، وتقديمها، وإقرارها، وممارسة اإل�ش هم إجراءات وضع المعايري

َ
ف

المشمولة بوالية منظمة العمل الدولية؛
؛	  ي اإلجراءات والمشاورات ذات الصلة بالمعايري

القدرة عى المشاركة الفعالة �ف
ي مؤتمـر العمـل الـدوىلي بشـأن اعتمـاد وتنفيـذ معايـري العمـل 	 

القـدرة عـى المتابعـة الفعالـة للمناقشـة �ف
الدولية؛

معرفة كيفية استخدام قاعدة بيانات »NORMLEX«، والموارد األخرى ذات الصلة عى الشبكة.	 

لمحتــوى ا

إجراءات معايري العمل الدولية.	 
خلفية عن منظمة العمل الدولية.	 
 	. وضع المعايري
التقديم للسلطة المختصة.	 
ف التنفيذ والنقض.	  التصديق ودخول حري
ف 22 و19 من دستور منظمة العمل الدولية.	  تقديم التقارير بموِجب المادت�ي
اء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات.	  لجنه الخرب
 	. لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايري
التمثيل بموِجب المادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية.	 
تقديم الشكاوى بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.	 
تقديم الشكاوى إىل لجنة الحرية النقابية.	 

ي المجاالت المختارة.	 
محتوى معايري العمل الدولية �ف

قاعدة البيانات »NORMLEX« والموارد األخرى حول معايري العمل الدولية وإعداد التقارير.	 
، والمناقشة الثانية(.	  البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر: التلمذة الصناعية )وضع المعايري
حـة بشـأن المراجعـة الجزئيـة لــ 	  البنـد الثامـن مـن جـدول أعمـال المؤتمـر. االتفاقيـة والتوصيـة المقرت

ي هيـكل منظمـة العمـل الدوليـة للمبـادئ 
15 صـك عمـل دوىلي بعـد إدراج بيئـة عمـل آمنـة وصحيـة �ف

ي العمـل.
والحقـوق األساسـية �ف
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املسار الثاين: معايري العمل الدولية ملمارسي املهن 
القانونية.

ف للمشــارك�ي الشــخيصي  الملــف 

قضاة المحاكم والهيئات القضائية المختصة بالدعاوى العمالية.	 
محامو العمال.	 
اء القانونيون الذين يمثلون مصالح أصحاب العمل أو منظمات العمال.	  الخرب
مدرسو القانون الجامعيون.	 

الهــدف العــام

 	. ي تعزيز القدرة عى استخدام مصادر قانون العمل الدوىلي عى الصعيد الوطيف

األهــداف الخاصــة

: ف اكتساب المشارك�ي

افية لنظام معايري العمل الدولية؛	  المعرفة المتعمقة باألدوات واآللية اإل�ش
افية التابعة لمنظمة العمل الدولية؛	  القدرة عى استخدام تحليالت وقرارات الهيئات اإل�ش
قانـون 	  المحليـون اسـتخدام  القضـاة والمحامـون  ي يسـتطيع فيهـا  الـيت الحـاالت  القـدرة عـى تحديـد 

العماليـة؛ اعـات  ف الرف لحـل  الـدوىلي  العمـل 
ي المجاالت المختارة؛	 

القدرة عى تحديد معايري العمل الدولية واالستفادة منها �ف
معرفـة كيفيـة اسـتخدام قواعـد البيانـات حـول معايـري العمـل الدوليـة والسـوابق القضائيـة المعتمـدة 	 

عليها.

لمحتــوى ا

 	. ي نظرة عامة عى نظام معايري العمل الدولية وإجراءاته، من الصياغة الدولية إىل التطبيق الوطيف
 	. ف استخدام قانون العمل الدوىلي ف المحلي�ي ميت وكيف يمكن للقضاة والمحام�ي
 	. ف ف المحلي�ي افية التابعة لمنظمة العمل الدولية وصلتها بالقضاة والمحام�ي عمل الهيئات اإل�ش
ي المجاالت المختارة.	 

محتوى معايري العمل الدولية ومالءمتها �ف
قواعد بيانات »NORMLEX« وموجز قرارات المحكمة.	 

ف عى دراية سابقة بالفكر والمفاهيم القانونية. يعتمد محتوى المسار عى فرضية أن المشارك�ي



للمزيد من املعلومات
يــر�ب االتصــال

المركز الدويلي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية
)ILSGEN( ف ف الجنس�ي ي العمل والمساواة ب�ي

معايري العمل الدولية، الحقوق �ف
Viale Maestri del Lavoro, 10

Turin – Italy 10127

ils@itcilo.org
www.itcilo.orgA9716074 :رمز الدورة

حقوق الطبع محفوظة للمركز الدوىلي للتدريب لمنظمة العمل الدولية، 2023. كل الحقوق محفوظة.  


