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 في ظل المتغيرات الحديثة التي يشهدها عالم العمل . 
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  الندوة :أهداف ثانياً : 

  

 

 

 

 

  

  

 : محاور الندوة :  ثالثا

 واقع تفتيش العمل في الدول العربية والصعوبات التي تواجهه وسبل تجاوزها .    .1

  آليات التفتيش على العمل في القطاع غير المنظم واالنماط الجديدة للعمل.  .2

 في تأمين االستقرار االجتماعي وتحقيق النمو االقتصادي  . دور تفتيش العمل  .3

 دور التفتيش في تحسين بيئة العمل والحد من المخاطر المهنية .   .4

 دور تفتيش العمل في تكريس الحقوق االساسية في العمل.    .5

 تفتيش العمل في معايير العمل العربية .  .6

لمجتمع المدني في دعم مسئولية منظمات العمال وأصحاب االعمال ومؤسسات ا .7

 تفتيش العمل وتحقيق أهدافه . 

 :  حفل االفتتاح :  رابعاً 

ماام   21الم افا   الساب  ما  باباح ما    العاشاة بدأ حفل االفتتاح في السااة  

  اشتمل ةلى كلما  لكل م  : 2016
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   جمه ةما   –معالي السيد / محمد محمود سععفا  وييعر القعول العام ع

 مبة العةبم  

 دة االستاذ / فايي ع ي المطيري المدير العام لمنظم  العمل العربي  سعا 

  القاها نيابع  عنعا ال عواء سيادة ال واء / خالد فودة محافظ جنوب سيناء

 محمود عيسى سكرتير عام محافظ  جنوب سيناء .

 

 : سير أعمال الندوة : خامسا

  : مة اداة  مااد حماادا احمااد /  المستشاااةخاللهااا  ةااة جلساا  العماال اال لااى

تفتيش العمل مع  خع ل مععايير العمعل "  ح لالحمام  االجتماةم   ةق  ةمل 

تفتام  السمد / محماد سالم  التممماي مادمة تةأس اةمال هذه الجلس   " العربي 

 العمل ب زاة  العمل بجمه ةم  العةاق . 

   ةة  خاللها السمد / محماد كشا  ة ا  لجنا  الخباةا  جلس  العمل الثانم :

واقع  تفتعيش العمعل فعي   ةقا  ةمال حا ل  بمنظما  العمال العةبما  مم القان ن

تاةأس اةماال هاذه الدول العربي  والصعوبات التي تواجها و سعبل تجاويهعا.

األسااتاذ  / ةقماا  ابااةهم  ماادمة اعداة  العاماا  لتفتاام  العماال باا زاة  الجلساا  

 الق ى العامل  بجمه ةم  مبة العةبم  . 

 م سااإ يلماااس خبمااة / الاادكت ة   ل فمهااا االسااتاذجلساا  العماال الثالثاا  : تنااا

مي  االسعععتقرار دور تفتعععيش العمعععل فعععي تععع  - العمااال ةالقاااا  تشاااةمعا  

األساتاذ / تةأس اةمال هذه الجلسا   .  وتحقيق النمو االقتصادياالجتماعي 

 ةابح مقدم  مدمة المةكز العةبي الداة  العمل  التشغمل بت نس 
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  :  لهاا الادكت ة / أحماد الشا ابك  خبماة ةالقاا  نااق  خالجلس  العمل الةابع

مسععلولي  منظمععات العمععال وأصععحاب االعمععال ومتسسععات المجتمعع  العماال 

تاةأس اةماال هاذه الجلسا   المدني فعي دععم تفتعيش العمعل و تحقيعق أهدافعا.

ممثااال المكتاااف التنفماااذا لمجلاااس  زةا  الااادكت ة / ةلاااي فمبااال البااادمقي 

 خلمج العةبم  . الشؤ   االجتماةم   العمل لد ل ال

  رانية رشدية القائم باعماال : عرضت خاللها الدكتورة /  جلسة العمل الخامسة

تفتيش الصحة  حول  ورقة عملمدير المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية 

الساايد / عبااد تاارأا اعمااال هاالس الجلسااة  .و السححةم  النيةيحح  و آليححار ت ححوير 

بالمملكاااة العربياااة  ة بشاااركة الكهرباااا الااارحيم الدامااادي رئااايس اللجناااة العماليااا

 السعودية . 

 

 ورقاة  يوسا  للياااالادكتور / االساتا  العمل السادساة : تنااول خاللهاا  جلسة

آليار التفتيش على العنح  يحا الا حاي  يحر النحةي  ويحا ا  نحا   حولعمل 

السايد / محماد علاي الحجاياا مم ال تارأا اعماال هالس الجلساة الجديدة للعن  .

 ل األردن . اتحاد عما

 ل    ورقة عمل حو محمد كشو/ السيد خاللها  جلسة العمل السابعة : عرض 

ترأا اعمال  دور تفتيش العن  يا تكريس الةاوق ا ساسي  يا العن "" 

 السيد / محمد زموري مم ل االتحاد التونسي للشدل هلس الجلسة 

 جحاا  جلساا  العماال التاسااع  : هااي الجلساا  المخبباا  لعااة  التجاااةف النا

تطا مة أجهاز  تفتام  العمال فاي الاد ل العةبما   فقاا د ل العةبم  في مجال لل

 ت  تقدم  ةة   م  ممثلي الد ل التالم  :  ،  للمتغمةا  الحدمث  

  السمد / أحمد المالكي    السع دم    

  السمد / محمد ةلي البا ا  فلسطم 
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  السمد  / ةقم  يبةاهم    مبة  

 السمد / محمد سلم  التمممي   العةاق 

 

 السكرتاري  الفني  :ام ب عمال ق

 مدمة يداة  الحمام  االجتماةم       حمدا أحمد /  لسمدا -

   القائ  باةمال مدمة المعهد العةبي للبح   السالم         د. ةانم  ةشدم   -

 لعمالم االقائ  باةمال مدمة المةكز العةبي للثقاف       السمد / ةبد الحممد ةةمف -

   ةئمس  حد  المةأ   الفئا  الخاب       ةانما فاة قالسمد  /  -

 

وتجارب الدول التي تام عرضاها مان الخبرا  السادة  اتقدم به التي ض والعرومن خالل 

فقاد  ، السادة المشاركين والمداخالت والمناقشات التاي دارت خاالل جلساات العمال قبل 

 تالية : النتائج والتوصيات التم التوصل الى 

 : النتالج والتوصيات :   سادساً 

بالمستلزمات الضرورية التي تمكنها من دعم أجهزة تفتيش العمل في الدول العربية  .1

 ممارسة مهامها بشكل جيد وباألخص ما يلي : 

  وتعزيز العنصر النسائي في أجهزة توظيف العدد الكافي من المفتشين المؤهلين

 التفتيش العربية . 

  وتمكينهم من االستفادة رف ومهارات مفتشي العمل على نحو مستمر تطوير معا

 . األنشطة التدريبية المتخصصة من البرامج و 

  وربطه الكترونيا متطور عن المنشآت الخاضعة للتفتيش معلومات وضع نظام

 بكافة األجهزة األخرى المعنية على مستوى الدولة.
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  داء الزيارات التفتيشية من أتشين توفير وسائل المواصالت الالزمة لتمكين المف

 بالمستوى المطلوب . 

    إعداد أو تحديث نماذج تقارير التفتيش ودليل إجراءات التفتيش واعتماد

التكنولوجيات الحديثة لالتصال والمعلومات على أوسع نطاق في مجال تفتيش 

 العمل . 

حظى برضا أطراف حكامها تفي الدول العربية على نحو يجعل أ مراجعة قوانين العمل .2

عالقة العمل وتوازن بين االعتبارات االقتصادية واالجتماعية وتحقق قدرًا مقبواًل من 

الحماية للعمال ، وكذلك معالجة عيوب الصياغة في القوانين المشار إليها مما يسهل 

 حكامها . مهمتها في تأمين إنفاذ أ زة تفتيش العمل على أجه

ى هياكل وآليات تفتيش العمل بما يتيح إمكانية إمتداد إضفاء قدر كبير من المرونة عل .3

على النحو الذي واالنماط الجديدة للعمل نشاطها ليشمل وحدات االقتصاد غير النظامي 

 . الخصوصيات المميزة لها يتفق مع

تنشيط التعاون بين اإلدارات الحكومية والسلطات المحلية وتفتيش العمل من أجل  .4

مكاناتها الفنية في توفير صيغ وآليات مالئمة للتفتيش فادة من قدراتها استاإل لبشرية وا 

يمتلك ال، والتي على رقعة جغرافية واسعة  المتناثرةعلى وحدات االقتصاد غير النظامي 

 جهاز تفتيش العمل وحده القدرة على بسط سلطته عليها . 

القتصاد غير السعي الجاد إلى توفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات عن وحدات ا .5

بالتعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل ، واالنماط الجديدة للعمل النظامي 
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فادة منها في االستدالل على هذه ستوباالستعانة بمنظمات المجتمع المدني من اجل اإل

 وحدات والقيام بمد نشاط أجهزة تفتيش العمل إليها.ال

قتصاد غير النظامي بالتعاون بين تشجيع وتفعيل صيغ التفتيش الذاتي في وحدات اال .6

 جهاز تفتيش العمل والعاملين في هذه الوحدات ومنظماتهم النقابية . 

تطوير آليات التشاور والتعاون بين جهاز تفتيش العمل ومنظمات أصحاب العمل   .7

يجاد الحلول  والعمال وتكوين لجنة ثالثية دائمة لبحث سبل تطوير تفتيش العمل وا 

 ترضه . للصعوبات التي تع

دعوة إدارات التفتيش في الدول العربية إلى إيالء المزيد من االهتمام بالتقرير السنوي  .8

وفقًا لما تقتضيه معايير العمل والبيانات المفيدة ثرائه بالمعلومات العمل وا   لتفتيش 

 19واتفاقية العمل العربية رقم  81الدولية والعربية وباألخص اتفاقية العمل الدولية رقم 

 شأن تفتيش العمل . ب

تخصيص وحدة إدارية للحقوق األساسية في العمل باإلدارة المركزية لتفتيش العمل   .9

ابعة الدقيقة والمستمرة لتمكين العمال وبكل قسم من األقسام المحلية للتفتيش لتأمين المت

 . من االنتفاع بهذه الحقوق بشكل عملي 

في وضع االستراتيجيات الوطنية منظمات العمال وأصحاب العمل  مساهمةتعزيز   .10

والخطط التنفيذية الخاصة بتفتيش العمل ، وصياغة وتقييم البرامج واألساليب التي 

 . الخطط ستراتيجيات و هذه االتساعد على تنفيذ 
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إيالء األهمية الالزمة لتثقيف وتوعية مفتشي العمل والصحة والسالمة المهنية   .11

وتجهيزهم بوسائل الوقاية ثناء القيام بمهام عملهم بمخاطر بيئة العمل ضمانا لسالمتهم أ

 . الشخصية من هذه المخاطر 

المهنية على لديها لجنة عليا للصحة والسالمة حث الدول العربية التي ليس   .12

في فعالية أجهزة التفتيش على الصحة والسالمة المهنية  سرعة إنشائها نظرًا ألهميتها

 . وتسهيل عملية التقييم والمراجعة 

التأكيد على أهمية عمل جهاز تفتيش الصحة والسالمة المهنية كفريق متعدد   .13

لضمان إتمام عملية ودعمه بالكوادر المتخصصة واألجهزة الفنية الالزمة االختصاصات 

 التفتيش بالفعالية المطلوبة . 

 1998لعام  19دعوة الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية رقم  .14

تيش العمل إلى المصادقة عليها واالستفادة من احكامها في تطوير أجهزة تفتيش بشأن تف

 العمل .

 وفي الختام : 

الحماما   يداة  أساة العةبم  : منظم  العمل لبالشكة  الند   ت جه المشاةك   في 

 المةكاز    المعهد العةباي للباح   الساالم  المهنما  االجتماةم  بمكتف العمل العةبي

ةلاى حسا  االساتقبال  االةاداد الجماد قاف  العمالما   بحا ا العمال باالجزائة العةبي للث

،  الشاكة للسااد  الخباةا  ةلاى جها ده  فاي تقادم   مما اسه  في انجاح اةماال الناد   

  ..أ ةاق العمل المتممز  

 الندوة أعمالع ى ذلك اختتمت و

  2016مايو  23شرم الشيخ ، 
 ةانما 


