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 الدورة التدريبية حول

 " " معايير العمل العربية 

  0222مايو / آيار  02 – 02الجزائر ، 

  
ادارة الحماية االجتماعية و المعهد العربي للثقافة العمالية  ) منظمة العمل العربيةعقدت 

العمل والتشغيل والضمان االجتماعي بالجمهورية مع وزارة  بالتعاونوبحوث العمل بالجزائر( و

الجمهورية دورة تدريبية لصالح أطراف االنتاج الثالثه في  الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

        في مدينة الجزائر خالل يومي وذلك  ،  يير العمل العربيةبمعا من المعنيين الجزائرية 

على نماذج آداء المختصين بإعداد الردود قدرات وتطوير بهدف  ،  0222مايو  02 – 02

التواصل مع تعزيز المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل العربية والتقارير التي ترسلها المنظمة و

الجمهورية لجنة الخبراء القانونيين بالمنظمة ، و الوقوف على الصعوبات التي تواجهها 

 في التصديق على اتفاقيات العمل العربية واقتراح الحلول لها .   الجزائرية

/ عبد العالي دروة مدير عالقات العمل بوزارة العمل  عمال الدورة التدريبية السيدأافتتح  

السيد / حمدي احمد مدير ادارة و،  بالجمهورية الجزائرية  والضمان االجتماعيوالتشغيل 

، والسيد / عبد الحميد عريب الحماية االجتماعية وعالقات العمل بمنظمة العمل العربية 

 القائم بأعمال مدير المعهد العربي للثفافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر. 

في مجال معايير  متدرباً من الكوادر الفنية المتخصصة 20شارك في أعمال هذه الدورة 

الجمهورية الجزائرية ، وقد تم خاللها عقد العمل العربية ممثلين ألطراف االنتاج الثالثه في 

 جلسات عمل تناولت المحاور التالية : 

 االلتزامات المترتبة عليها .  –خصائصها  -معايير العمل العربية : أهدافها   .2

 شريعات الوطنية التفاقيات العمل العربية المصادق عليها  . مالئمة الت .0

 .  الصعوبات التي تحول دون التصديق على اتفاقيات العمل العربية وسبل التغلب عليها .3

 دور معايير العمل في توفير الحماية االجتماعية والحقوق األساسية للعاملين. .4

بتنشيط ورشة منظمة العمل العربية برئيس لجنة الخبراء القانونيين  وكذلك قام السيد   

نماذج المختلفة  للتقارير الخاصة باتفاقيات العمل ال عمل تضمنت تدريب المشاركين على 

 وشرح كيفية اعداد الردود  المطلوبة عليها . غير المصدقة المصدقة  و العربية 

 



من قبل ، المتدربينعلى السادة في نهاية الجلسة الختامية وزعت شهادات تدريب معتمدة       

السيدة / بهية يكن مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي 

منظمة العمل ب إدارة الحماية االجتماعية مديرالسيد / حمدي احمد و، بالجمهورية الجزائرية 

مدير المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث  العربية ، والسيد / عبد الحميد عريب القائم باعمال

 .  العمل 

وفي الختام أشاد المشاركون بمستوى الدورة التدريبية ومدى الفائدة التي تحققت لهم 

منظمة العمل العربية تنظيم دورات اخرى الستكمال  والتمني على، فيها خالل مشاركتهم 

 للمنظمة على تنفيذ هذا النشاط الهام .  والتقديرالشكر يم تحقيق الفائدة وتقد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانيا


