
 

 

                                                                                

 

 

 

  القومية حول الندوة 

 داة للتطبيق الجيد للقانون وتطويرهتفتيش العمل : أ

  7162مايو / أيار 61 – 61الجزائر ، 

 

 

 

 والتوصيـــــــــات التقرير الختامي

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 
 

 ل  الندوة القومية حو

 داة للتطبيق الجيد للقانون وتطويرهتفتيش العمل :  أ

  7162مايو / أيار 61 – 61الجزائر ، 

 :م ــديـقـأوالً : ت

العربي والمعهد ،  الجتماعية) إدارة الحماية ا ةالعمل العربي منظمةطار تنفيذ إفي 

تعاون مع وبال ، 7112عام لل املخطه عمله( للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر 

الندوة  ت عقد وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي بالجمهورية الجزائرية ، 

وذلك في   تفتيش العمل : آداة للتطبيق الجيد للقانون وتطويره" " حول القومية 

ً   27بحضور ،  7112مايو / آيار  11 – 11خالل الفترة من  الجزائرمدينة   مشاركا

جيبوتي ،  تونس ،، البحرين  ) عربيةة دول 13في ثالث أطراف االنتاج اليمثلون 

،  لبنان، قطرسلطنة عمان ، فلسطين،  السودان ، العراق ، السعودية ، الجزائر ، 

االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب  باالضافة إلى ممثلين عن، المغرب ( مصر

مجلس التعاون  بدولوزراء العمل والشئون االجتماعية مجلس والمكتب التنفيذي ل

 . لدول الخليج العربية

تفعيل تفتيش العمل وتعزيز دوره في حماية الحقوق العمالية مناقشة كيفية بهدف 

 وتأمين االستقرار االجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية . 
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  الندوة :أهداف ثانياً : 

لعربية من خالل تحسين أساليب مناقشة كيفية تطوير أجهزة تفتيش العمل ا .6

وتقنيات التفتيش واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال في 

 هذا المجال . 

دعم وتطوير آليات التعاون بين جهاز تفتيش العمل ومختلف الجهات المعنية  .7

 بتطبيق قوانين العمل واألجهزة الرقابية األخرى . 

العمل إلى جانب دوره الرقابي وكشف ومعالجة  تعزيز الدور الوقائي لتفتيش .3

 الثغرات في قوانين العمل ونصوصها التطبيقية . 

 بحث الصعوبات التي يواجهها تفتيش العمل في الدول العربية وكيفية حلها .  .4

التعريف بمعايير العمل العربية الخاصة بتفتيش العمل والوقوف على مدى  .5

 عايير . مالءمة التشريعات الوطنية لتلك الم

  والممارسات الجيدة مابين الدول العربية في هذا المجال .  تبادل التجارب .1

 : محاور الندوة :  ثالثا

 تفتيش العمل في معايير العمل العربية   .    .1

 الصعوبات التي تواجه تفتيش العمل في الدول العربية وسبل تجاوزها.  .7

 بية . تطوير أساليب وتقنيات تفتيش العمل في الدول العر .3

 تعزيز الدور الوقائي لتفتيش العمل .  .4

آليات تطوير التعاون بين جهاز تفتيش العمل والقضاء واألجهزة الرقابية   .5

 األخرى . 

 .  مراحل تطوير مفتشية العمل : التجربة الجزائرية .1

 عروض قطرية .  .2
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 :  حفل االفتتاح :  رابعاً 

موايم   61الممافو   الثالثوا  يوم  من صباح  العاشرةبدأ حفل االفتتاح في الساعة 

ماشوتمل  في مقور المدرسوة العايوا لانومان االعتمواعي بالعم مريوة الع ا ريوة  7162

 عاى كامات لكل من :

  سعادة االستاذ / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية 

  وزيااار العمااال والتااااغيل وال اااما   الغاااازي معاااالي السااايد / محماااد

ألقاهااا الساايد / محمااد خياااط االمااي  بالجمهوريااة الجزايريااة االجتماااعي 

 العام للوزارة. 

 

 : سير أعمال الندوة : خامسا

  : موودير ادارة  حموودا احموود /  المستشووارخالل ووا  عوور عاسووة العموول االملووى

معااايير العماال  فااي تفتاايا العماال "  حووملالحمايووة االعتماعيووة مرمووة عموول 

السويد / محمود سواي  التميموي مودير دا ورة ترأس اعمال هذه العاسوة  " العربية

 تفتيش العمل بم ارة العمل في عم مرية العراق . 

  لعنوة الخبورا   ر ويس: عر  خالل ا السيد / محمود كشوم عاسة العمل الثانية

الصااعوبات التاي تواجاا   مرمووة عمول حومل  بمنظموة العموول العربيوة نيينالقوانم

ترأس اعموال هوذه العاسوة ا ،  في الدول العربية وسبل تجاوزه تفتيا العمل

 السيد / ال امل مرني  ممثل أصحاب أعمال الع ا ر . 

  مورا ا عبود النومر مرموة عمول حومل /  السويدعاسة العمل الثالثة : تنامل في ا  

توورأس اعمووال هووذه   . مراحاال تطااوير مفتاااية العماال : التجربااة الجزايريااة 

 ة العربية السعمدية . السيد / فيحان العتيبي ممثل عمال المماكالعاسة 
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  : مرموة عمول حومل محمود كشوم /  ذاالسوتانوامش خالل وا عاسة العمل الرابعة     

االسوتاذة / ترأس اعمال هوذه العاسوة " تعزيز الدور الوقايي لتفتيا العمل " 

 سنا   ايد سفيرة النمايا الحسنه باالتحاد الدملي لنقابات العمال العرب . 

 

  حيول  ورقية عميل رشييد كينيان السيد / خاللها  عرض:  جلسة العمل الخامسة

. تيرأ  اعميال هيذه تطوير أساليب وتقنيات تفتيش العمل في الددو  العرييد   

واالدميياا المهنييي  الشييغلعبييد الرحمييان عرفييي ممثييل وزارة / السيييد الجلسيية 

 بالمملكة المغربية 

 حيولعميل ورقية  السييد / بركياتي أكليي العمل السادسة : تنياول خاللهيا  جلسة 

آليات تطدوير التعداون يديه ز دات تفتديش العمدل والقألداز والز دزة الر اييد  

السييد / عبييد بييين بيير بين محميد البلوشييي تيرأ  اعميال هييذه الجلسية الخدر  .

 مدير دائرة التفتيش بوزارة القوى العاملة بسلطنة عمان . 

  هووي العاسووة المخصصووة لعوور  التعووارب الناعحووة  السووابعة عاسووة العموول :

تطومير أع و ة تفتويش العمول فوي الودمل العربيوة مفقوا دمل العربية في معال ال

 ت  تقدي  عرم  من ممثاي الدمل التالية : م،  لامتغيرات الحديثة 

  السيد / عبد العظي  خنر مختار بابكر  السمدان  

 السيد / حفيظ حفيظ  تمنس    

  عاي مغني المرا  السيد  مطر /   

  السيد / محمد ممدمح مرني  مصر   

  السيد / عبد الرحمان عرفي  المغرب 
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 :مثل منظمة العمل العربية في اعمال الندوة و

 مدير إدارة الحماية االعتماعية      حمدا أحمد /  لسيدا -

  العماليةالعربي لاثقافة  المع دالقا   باعمال مدير      السيد / عبد الحميد عريب -

   ر يس محدة المرأة مالف ات الخاصة      رانيا فارمقالسيدة /  -

 ر يس محدة المشتريات مالمخا ن      / مفا  غني  السيدة  -

وتجارب الدول التي تيم عرهيها مين الخبراء السادة  اتقدم به التي ض والعرومن خالل 

فقيد  ، ل جلسيات العميل السادة المشاركين والمداخالت والمناقشات التيي دارت خيالقبل 

 النتائج والتوصيات التالية : تم التوصل الى 

 :  النتايج والتوصيات :   سادساً 

دعييم أجهييزة تفتيييش العمييل ميين خييالل تييوفير العييدد الكييافي ميين المفتشييين  .1

المييلهلين وتمكينهييا ميين وسييائل العمييل الضييرورية للقيييام بو ائفهييا علييى 

صال ، الحواسيب والهواتيف أحسن وجه  ) وباألخص وسائل التنقل واالت

المحمولة ، نظام معلومات متطور عن المنشآت الخاهعة للتفتيش ، دليل 

 إجراءات التفتيش ، نماذا تقارير التفتيش ( 

تحسيييين األوهييياد الماديييية والمعنويييية لمفتشيييي العميييل وتيييوفير الحمايييية  .7

والحياديييية واالسيييتقاللية الالزمييية ألداء مهيييامهم عليييى الوجيييه المطليييوب 

ير معارفهم ومهاراتهم على نحو مستمر وتكثيف األنشطة التدريبيية وتطو

 المتخصصة لفائدتهم . 

تطييوير الييدور الرقييابي لتفتيييش العمييل واتخيياذ االجييراءات الكفيليية بزيييادة  .3

 فعاليته وباألخص: 

  تكثيييف الزيييارات التفتيشييية وتييظمين انتظامهييا وشييمولها لمختلييف

 المنشآت . 

 لعمل الحديثة في تفتيش العمل . استخدام التقنيات ووسائل ا 

  إقاميية عالقييات تعيياون وتنسيييق و يقيية بييين جهيياز تفتيييش العمييل
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والجهييات االخييرى المعنييية بتطبيييق تشييريعات العمييل وبيياألخص 

 القضاء والشركاء االجتماعيين واألجهزة الرقابية االخرى . 

  . تقييم نشاط التفتيش وتحسين مردوده بشكل مستمر 

 ئي لتفتيش العمل وباألخص الو ائف التالية : تعزيز الدور الوقا .2

  تقديم المعلومات والنصائح واالرشادات ألصحاب العمل والعميال

 حول أفضل السبل لتطبيق التشريعات . 

  . إبالغ السلطات المختصة بجوانب النقص في التشريعات 

  . تطوير الوقاية من المخاطر المهنية 

  . تنشيط الحوار االجتماعي 

 اية من المنازعات العمالية والمساعدة عليى تسيويتها عنيد دعم الوق

 حدو ها . 

إستعمال التكنولوجييات الحديثية للمعلوميات واالتصيال عليى أوسي  نطيا   .5

لتطيييوير آداء تفتييييش العميييل وتيسيييير وتسيييري  الخيييدمات التيييي يقيييدمها 

 ألصحاب العمل والعمال وباألخص في المجاالت التالية : 

  والنصييييوم المنفييييذة لهييييا بييييالمواق  التعريييييف بقييييوانين العمييييل

االلكترونية لوزارات العمل وتخصيص ُركن بتلك المواق  للثقافية 

العمالييية والتعريييف بحقييو  وواجبييات أصييحاب العمييل والعمييال 

 بشكل مبسط . 

   تقييديم الخييدمات االلكترونييية لالسييتعالم واالستفسييار فييي مواهييي

 العمل المختلفة والستقبال الشكاوى العمالية . 

خليص أجهزة تفتيش العميل مين األعبياء االهيافية المكلفية بهيا والتيي ال ت .1

ا لمعيايير العميل العربيية والدوليية  تدخل فيي إطيار و ائفهيا األساسيية وفقيا

ر كل طاقاتها المتاحة النجاز هذه الو ائف .   حتى تسخ ِّ

توسييي  مجييال نشيياط أجهييزة تفتيييش العمييل ليشييمل  كافيية ف ييات العمييال  .2
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ومنشييآت العمييل بمييا فييي ذلييك القطيياد  ييير النظييامي       ومختلييف القطاعييات

) االقتصييياد  يييير الرسيييمي (  والمنييياطق الحيييرة والمنشيييآت الصيييغيرة 

 ومتناهية الصغيرة . 

اعتماد سياسة وطنية متكاملة تهدف  إلى نشر  قافة االلتزام بقانون العميل  .1

نيية  وإلييى خلييق بي يية مجتمعييية ورسييمية داعميية لنشيياط تفتيييش العمييل وُملمِّ

بظهمييية رسييالته  اننسييانية النبيليية فييي حماييية الحقييو  العمالييية  ، وتحقيييق 

 العدالة االجتماعية واالستقرار االجتماعي . 

 19دعوة الدول العربية التي لم تصاد  على اتفاقية العمل العربية رقيم )  .9

بشظن تفتيش العمل إلى المصادقة عليها ومالئمة تشيريعاتها  1991( لعام 

 م  أحكام هذه االتفاقية .  وممارساتها

دعوة منظمة العمل العربية إلى تكثييف نشياطاتها المتعلقية بتفتييش  .11

 العمل وباألخص: 

  عقد الندوات القومية لبحث قضيايا تفتييش العميل وتبيادل الخبيرات

 والتجارب بشظنها . 

  التعريييف بالتجييارب الناجحيية والممارسييات الجيييدة للييدول العربييية

 .  في مجال تفتيش العمل

  اقاميية الييدورات التدريبييية القطرييية لفائييدة المسييلولين فييي أجهييزة

 تفتيش العمل لتعزيز وتطوير قدراتهم . 
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 وفي الختام : 

الحمايوة  إدارة أسورةالعربية : منظمة العمل لبالشكر  الندمة تمعه المشاركمن في 

مث العموول العربووي لاثقافووة العماليووة مبحوومالمع وود  االعتماعيووة بمكتووب العموول العربووي

 عاووى حسوون االسووتقبال ماالعووداد العيوود ممووا اسوو   فووي انعوواح اعمووال النوودمة بووالع ا ر 

الشكر لاسوادة الخبورا  عاوى ع ومده  كذلك ، ممتحقي  الفا دة ماألهداف من مشاركت   

  ..في تقدي  أمراق العمل المتمي ة 

 الندوة أعمالعلى ذلك اختتمت و

   7182مايو  81الجزاير ، 
 


