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 ** تقديــــم:

بناء على دعوة المدير العام لمكتب العمل العربي، وتنفيذا للماادة الاامةام ماظ ن اام عمال  أوالً:

لجناام الابااراء النااانونييظ، عنااد  اللجناام دورت ااا الةااابعم واللشلاايظ هااي  اارم ال ااي  بجم ورياام 

، ب دف دراةم التنارير التاي تلتا م الادول 2016ديةمبر  29 –27مصر العربيم اشل الفترة 

ل للفنارتيظ ا ولاى واللانيام ماظ الماادة الةادةام األعضاء  بتنديم ا إلى مكتب العمال العرباي، وهناا

 ع رة مظ ن ام اتفاقيا  وتوصيا  العمل العربيم. 

 ثانياً: حضر اجتماعات الدورة أعضاء اللجنة السادة: 

 / رزق بن مقبول الريس االستاذ الدكتور .1

 / عبد الغني عمرو الرويمض االستاذ الدكتور .2

 / محمد كشوالستاذا .3

 / فاطمة الرزازستاذة الدكتورةاال .4

تمكنهدا المشداركة نظدراً لظدروا حالدت دون  عددم إيمان خزعل عن إعتذرت الدكتورة/ .5

 .من الحضور

ل ل ا لمدة عام األستاذ/ محمد كشو  ايم أعمالابد هيإنتاب  اللجنم  -أثالثاً:   .رئيةا

 كل مظ:  إجتماعا  اللجنمملل من مم العمل العربيم هي  -ب      

 مدير ادارة الحماية اإلجتماعية وعالقات العمل   / حمدي أحمد السيد .1

 إدارة الحماية اإلجتماعية   السيد/ مروان الرايس .2

 الماليرئيس القسم          السيد/ إيهاب منجي  .3

 ً وعشقاا  العمال ا جتماعيام م / حماد  أحماد مادير ادارة الحماياالةيدبدأ ا جتماع بكلمم : رابعا

/ هاي  علاي المييار  المادير العاام لمن مام العمال العربيام رحاب هي اا بالةاادة ةعادةمملشل عظ 

اعضاء اللجنم بت كيل ا الجديد ورحب باألعضااء الجادد المنضاميظ إلاى عضاويم اللجنام وتمناى 

اعتا ا   عارب عاظأ، وننل ل م تحيا  المادير العاام ولألعضاء الةابنيظ كل التوهيق هي حيات م 

المعياار  عضاء اللجنم ودورها هي تيوير وتفعيال الن ااي أمكتب العمل العربي بعياء وكفاءة 

ظ تيوير المعايير بما يتناةب ما  المتييارا  والمةاتجدا ، كماا أ اار أالعربي وابداء الرأ  ب 

هيماا إلى دور اللجنم هي التواصل م  لجنم تيبيق اإلتفاقيا  والتوصيا  وتوضيح رؤيام اللجنام 

   يتعلق بمضموظ التنرير المندم للمؤتمر.
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 ونييظ ولينم مبدئيم تحتو  علىعرض مكتب العمل العربي على لجنم الابراء النانخامسا ً: 

 - يلي: ما 

 ** الجزء األول: دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة وهي:

 ب أظ مةتويا  العمل. 1966( لةنم 1اإلتفاقيم العربيم رقم ) -1

 ب أظ تننل األيدى العاملم 1967( لةنم 2اإلتفاقيم العربيم رقم ) -2

 ب أظ المةتوى األدنى للتأمينا  اإلجتماعيم. 1971( لةنم 3اإلتفاقيم العربيم رقم ) -3

 ب أظ تننل األيدى العاملم " معدلم ". 1975( لةنم 4اإلتفاقيم العربيم رقم ) -4

 ب أظ المرأة العاملم. 1976لةنم  (5اإلتفاقيم العربيم رقم ) -5

 ب أظ الةشمم والصحم الم نيم. 1977( لةنم 7اإلتفاقيم العربيم رقم ) -6

 ب أظ الحريا  والحنوق الننابيم. 1977( لةنم 8اإلتفاقيم العربيم رقم ) -7

 ب أظ المفاوضم الجماعيم. 1979( لةنم 11اإلتفاقيم العربيم رقم ) -8

 ب أظ العمال ال راعييظ. 1980 ( لةنم12اإلتفاقيم العربيم رقم ) -9

 ب أظ بيئم العمل. 1981( لةنم 13اإلتفاقيم العربيم رقم ) -10

هااي التأمينااا   العرباايب ااأظ حااق العاماال  1981( لةاانم 14اإلتفاقياام العربياام رقاام ) -11

 اإلجتماعيم عند تننله للعمل هي أحد األقيار العربيم.

 مايم األجور.ب أظ تحديد وح 1983( لةنم 15اإلتفاقيم العربيم رقم ) -12

 .ماليمالعب أظ الادما  اإلجتماعيم  1983( لةنم 16اإلتفاقيم العربيم رقم ) -13

 ب أظ تأهيل وت ييل المعوقيظ. 1993( لةنم 17اإلتفاقيم العربيم رقم ) -14

 ب أظ عمل األحداث. 1996( لةنم 18اإلتفاقيم العربيم رقم ) -15

 ل.ب أظ تفتيش العم 1998( لةنم 19اإلتفاقيم العربيم رقم ) -16
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المعنيام  الادول العربيامأرةل مكتب العمل العربي نماذج تنارير حول اإلتفاقياا  الماذكورة إلاى 

 ةواء كان  دولم مصادقم أو غير مصادقم على هذه اإلتفاقيا .

 ( تنـــارير حــــول اإلتفاقيا  المذكورة مظ4وصـــــل إلى مكتب العمـــل العربي )

 (دولة قطر –العربية المتحدة  اإلماراتدولة ) 

 :لقانونيين** الجزء الثاني: متابعة الرد على مالحظات لجنة الخبراء ا

 للجناام الابااراء النااانونييظ إلااى الاادول العربياام الةااابنم أرةاال مكتااب العماال العربااي المشح ااا 

 .المعنيم

  -( دول هي: 7( ردال على المشح ا  مظ )12وصل إلى مكتب العمل العربي )

 –مملكددة البحـــددـرين  –العربيددة المتحدددة  اإلمدداراتدولددة  –ة الهاشددمية  األردنيدد)الممــددـلكة 

 جمهورية مصر العربية( –دولة ليبيا  –دولة قطر  –جمهورية العراق 

 :ذات عالقة بمعايير العمل العربية** الجزء الثالث: دراسة موضوعات 

م وتاتمكظ الحاليالمرحلام لتتواكب م  متيلبا  امناق م وبحث ةبل تيوير معايير العمل العربيم 

 هداه ا هي ادمم قضايا العمل والعمال.أمظ تحنيق 

درة  اللجنم الولينم المندمام ماظ قبال مكتاب العمال العرباي، وهاي ضاوئ ا أعاد  هاذا سادساً: 

 ومظ لم على المؤتمر العام.  اإلدارةالتنرير المعروض على مجلس 

شل المناق ااا  التااي دار  ألناااء اجتماعات ااا عاادة مشح ااا  اةتالصاا  اللجناام مااظ ااا سددابعاً:

والماؤتمر العاام  ت اا الةاابنم، تضاع ا أماام مجلاس اإلدارةعامم، كما أكاد  علاى بعاض مشح ا

   يلي:ألهميت ا وهي كما 

عاادم عرضاا ا   ااار  هااي تناريرهااا إلااى أظ  أبعااض الاادول األعضاااء  ظ  أ ح اا  اللجناام  .1

بالتصاديق، يرجا  إلاى وجاود ااتشهاا  بايظ ت اريع ا  اتصاماإلتفاقيا  على الةليم الم

 إلي ااالمبررا  الم اار  ظ  أالويني والنصوص الواردة هي هذه اإلتفاقيا . وترى اللجنم 

ل دوظ قيااام الاادول األعضاااء  هااي حااد ذاتااه ل الااذ  يمل اا بددالعرضيجااب أظ   تكااوظ عائنااا

ل  ين  على عاتق الدولم بموجب ن اام إتفاقياا  و توصايا  العمال العربيام وهاو    إلت اما

 .يعني وجوب التصديق على اإلتفاقيم

، لم إظ  التصديق هي حالم إقراره يةمح بمشئمم الت ري  الويني ما  المعاايير و تياويره

جل اا وهو ما يؤد  إلى تحنيق أحد أهم ا هداف التاي قاما  من مام العمال العربيام ماظ أ

 وهو توحيد وتنارب ت ريعا  العمل هي الدول العربيم. 
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قيااا  علااى عاادم عاارض اإلتفا أظ  بعااض الاادول أورد  هااي تناريرهااا   ح اا  اللجناام أظ   .2

 ظ  أوتاارى اللجناام  .ى صااعوبا  تتعلااق بن ام ااا الدةااتور يرجاا  إلاا الةااليم الماتصاام

، وهناا لدةاتور كال دولامصم بالتصديق الةليم المات لدى ينبيي أظ يتمإللت ام بالعرض ا

 اتصااامناااوم ب اااا أ  ةاااليم أاااارى غيااار المظ العااارض أو الدراةااام التاااي تإهااا التااااليوب

 بالتصديق   يمكظ اعتباره وهاءل بذلك ا لت ام. 

العديد مظ الدول األعضاء، لم تواف مكتب العمال العرباي بتناريرهاا   ح   اللجنم أظ    .3

ول ااذا تاارى  .علااى المشح اا  الةااابنم للجنام أو الاردبالمتابعاام حاول اإلتفاقيااا  المعنيام 

اللجناام عاارض هااذا ا ماار علااى المااؤتمر العااام لحااث الاادول علااى مواهاااة مكتااب العماال 

  رض. ية للجال المحددة ووهناَ للنماذج المعد  هي اآل العربي بالتنارير والردود الميلوبم

ه ا ينبياي أظ يكاوظ عليامعايير العمل العربيم تض  الحادود الادنيا لما تؤكد اللجنم على أظ   .4

ينيام تعتبار هاا الت اريعا  الويام امتياا ا  إضااهيم تنر  أهااظ  التااليالت ري  الاويني، وب

ل  حاه ال للتصديق علي ا  .وليس عائنا

تدعو اللجنم الادول األعضااء إلاى األااذ بمبادأ التصاديق الج ئاي المنصاوص علياه هاي   .5

مع اام اإلتفاقيااا ، ممااا يااؤد  إلااى تحنيااق الم يااد مااظ التصاادينا  علااى هااذه اإلتفاقيااا  

 وا رتباي التدريجي بالمعايير الواردة هي ا حةب  روه ا المحليم.

 اإلجتماعيااام( إلاااى تكلياااف أن ااايتهيااام الحما )إدارةتااادعو اللجنااام مكتاااب العمااال العرباااي  .6

وتكليااف التواصاال ماا   العربياام،المتعلناام بتاادريب الكااوادر الفنياام المعنياام بمعااايير العماال 

اإلدارا  المعنيم بالمعاايير هاي و ارا  العمال وتناديم الادعم الفناي ل اا ماظ أجال تحنياق 

لناانونييظ االم يد مظ التواصل بيظ هذه ا دارا  ومكتاب العمال العرباي ولجنام الاباراء 

هاداف المرجاوة ماظ المعاايير وايفااء الادول بالت امات اا هاي هاذا مما يؤد  إلى تحنياق األ

    ال أظ.

حداث وحدة إداريم )إظ كانا  غيار موجاودة( صالب و ارة إلالدول المعنيم  متدعو اللجن .7

ورهاادها بالكفاااءا   ،والدولياامالعماال تاااتص بالمةااائل المتعلناام بمعااايير العماال العربياام 

 المؤهلم الش مم.

 راك أحد الماو فيظ الماتصايظ بمعاايير العمال هاي و ارة الدول العربيم إل متدعو اللجن .8

الحكومي هاي ماتلاف دورا  ماؤتمر العمال العرباي لحضاور أ ايال العمل ضمظ الوهد 

 فيظلجناام تيبيااق اإلتفاقيااا  والتوصاايا  وتااأميظ الحااوار والتواصاال باايظ هااؤ ء المااو 

ياذ الكامال الابراء الممللم برئية ا هي المؤتمر ومكتب العمل العرباي لتحنياق التنف ولجنم

   ب أظ المعايير.ل األعضاء والصحيح إللت اما  الدو
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لتعريف بمعايير العمل العربيم على أوة  نياق وبإعتماد ماتلاف الوةاائل ل متدعو اللجن .9

ملاال  المعنيااموباااألاص اإلعااشم والناادوا  والحلنااا  الدراةاايم لاادى الج ااا  األااارى 

 من ما  المجتم  المدني. الجامعم، حاماة،مالصحاهم، النضاء، ال

 

لنيام ااا  اإلسددالمية الموريتانيددةالجمهوريددة  حكومددةتتناادم اللجناام بال ااكر والتناادير إلااى  ثامندداً:

حكومة جمهورية ( و إلى  19،  18،  3رقام ) ى اتفاقيا  العمل العربيم ذا  األبالتصديق عل

( وتلمظ هذه الايوا  اإليجابيم التاي تاادم  18لنيام ا بالتصديق على اإلتفاقيم رقم )  السودان

ي و اروف العمال ورعايام قضايا العمل والعمال، وتؤكد حرص الحكومتيظ علاى تحةايظ  ارو

 مصالح أيراف اإلنتاج. 

 

كرتاريم الفنيام للجنام علاى حةاظ ت كر اللجنم المادير العاام لمن مام العمال العربيام والةاتاسعاً: 

 عداد والتعاوظ التام إلنجاح عمل اللجنم.اإل

 

  

 رئيس اللجنة                                                                                    

 السيد/ محمد كشو                             

 


