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 " تدریب الكوادر المعنیة بمعاییر العمل العربیة " الدورة التدریبیة حول 

  2017مایو / آیار  21 – 20الجزائر ، 

 

 أوال : تقدیم : 

 

ل العمود الفقري ألنشطة منظمة العمل العربی�ة ، وتعتب�ر م�ن معاییر العمل العربیة تمث� 

مع��اییر العم��ل تھ��دف أھ��م مرتك��زات ووس��ائل عملھ��ا لبل��وغ أھ��دافھا ونش��ر رس��التھا حی��ث 

بل�وغ مس�تویات متماثل�ة ف�ي التش�ریعات العمالی�ة والض�مان االجتم�اعي وكاف�ة  إل�ىالعربیة 

الحقوق االساسیة في مجال العمل ومن ثم تساھم في تحقی�ق التق�ارب الت�دریجي لتش�ریعات 

وتكتس�ب مع�اییر العم�ل العربی�ة أھمیتھ�ا ، أو تقاربھ�ا  ھاالعمل العربیة وصوال إل�ى توحی�د

أن یتجاھلھ�ا  م�ن االحك�ام والحق�وق ال ینبغ�ي للتش�ریع  دنی�اح�دود الحف�اظ عل�ى  من خالل 

ن كل تراجع أو تباطؤ عن تعزیز النش�اط المعی�اري للمنظم�ة واس�تكمال احك�ام وبالتالي  فإ

س���وف ی���ؤثر س���لبا عل���ى مجم���ل حق���وق  "ة ربیـمل ع���ـ" موس���وعة ع��� لتك���ّونالمع���اییر 

 ومكتسبات القوى العاملة العربیة . 

ف�ي مج�ال مع�اییر م�ع الجھ�ات المعنی�ة التع�اون الثن�ائي بة  من ھنا ی�أتي اھتم�ام المنظم�

ت�دریب الك�وادر العربی�ة المتعلق�ة  بحلقات�ھ  إح�دى العمل والتي تعتبر ھ�ذه ال�دورة التدریبی�ة

اتفاقی��ات وتوص��یات متابع��ة المختص��ة بمع��اییر العم��ل وتفعی��ل دورھ��ا وق��دراتھا ف��ي مج��ال 

 العمل العربیة . 
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 ثانیًا :األھداف : 

فھم تفعیل الحوار بین منظمة العمل العربیة والدول االعضاء للوصول إلى  .1

ثیراً على تشریعات العمل أكثر فاعلیة وتأمشترك یجعل النشاط المعیاري 

 العربیة. 

الوقوف على الصعوبات التي تواجھھا الجمھوریة الجزائریة في التصدیق على   .2

 اتفاقیات العمل العربیة . 

تطویر أداء المختصین بإعداد التقاریر والردود المتعلقة باتفاقیات وتوصیات  .3

 العمل العربیة والتواصل مع لجنة الخبراء القانونیین بالمنظمة . 

 تعزیز قدرات الكوادر المعنیة بمعاییر العمل لدى أطراف اإلنتاج الثالثة . .4

 

 ثالثاً :المحاور: 
 االلتزامات المترتبة علیھا .  –خصائصھا  -معاییر العمل العربیة : أھدافھا   .1

 .   مالئمة التشریعات الوطنیة التفاقیات العمل العربیة المصادق علیھا .2

 .  الصعوبات التي تحول دون التصدیق على اتفاقیات العمل العربیة وسبل التغلب علیھا .3

 تنفیذھا . دور أطراف اإلنتاج في تفعیل التصدیق على اتفاقیات العمل العربیة ومتابعة  .4

 ور معاییر العمل في توفیر الحمایة االجتماعیة والحقوق األساسیة للعاملین.د .5

 ورشة عمل حول تقاریر المتابعة لالتفاقیات المصدقة وغیر المصدقة  .  .6

 

 رابعاً :الجھات المدعوة للمشاركة : 

 باإلض�افةالض�مان االجتم�اعي ، والتش�غیل  العمل و ختصین بمعاییر العمل في وزارةالم

 .  الجمھوریة الجزائریة، والعمال في  األعمال أصحابل من إلى ممثلین عن ك
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 أسلوب التنفیذ  خامساً :

 تقییم مبدئي للسادة المتدربین . •

 تقدیم المادة التدریبیة من قبل السادة الخبراء ومسئولي منظمة العمل العربیة  •

 مناقشات جماعیة .  •

 مجموعات عمل . •

 تقییم نھائي للسادة المتدربین  •

 توزیع الشھادات .  •

 

 : الدورة التدریبیة سادساً: مكان وزمان عقد 

 

   2017م��ایو / آی��ار  21 – 20 خ��الل الفت��رة م��ن  الجزائ��رف��ي  ال��دورة التدریبی��ة تعق��د 

   سلطان )  فندق(
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