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 أواًل : تـقـديـم :

، تذ   دذا عمقعدذا    2015فى إطار تنفيذ  ننمةذا عملةذل عملة يذا معمذا  ةعاذا ملذا         

عمنداشيا حول "نلايية عملةذل عملة يذاا عموع ذا طعممةذوذ" طبمذي  ةاينذا  ةذال  امةةع ذا         

،  ة ايذا رةيةذا نذن نلذامى     28/12/2015 – 26عألردنيا عمااشةيا خالل عمفتةة نن 

فى عمةةع ذا عألردنيذا عمااشذةيا، ط امتلذاطل      عمسيا/ نضال نةضى عمدمانين طزية عملةل

( نشذذارراي يةوعذول اطذذةع    43نذا طزعرة عملةذذل عألردنيذا ، شذذارذ فذى لذذ ) عمقعدذا        

 –عمجزعئذذة  –تذذون   –عمبقذذةين  –( دطمذذا  ة يذذا  ع ردل  12عإلنتذذاا عموال ذذا فذذى    

  (مذيةن ع –عمةغةب  –نصة  –مبنال  -فعسمين   –سعمنا  ةال  –عملةعق  –عمسلوديا 

ط ةشذذاررا نةوعذذين  ذذن عمة تذذذ عمتنفيذذ ر مةجعذذ  طزرعت عمشذذوول ع  تةا يذذا طعملةذذل     

ماطل عمععذي  عملة يذا طع تقذاد عمذاطمق مندا ذام عملةذال عملذةب، رةذا شذارذ فذق ا ةذال            

             ،  عمقعدذذذذذا  لذذذذذن ا ضذذذذذات مجنذذذذذا عمعبذذذذذةعت عمدذذذذذانونيين  ةنمةذذذذذا عملةذذذذذل عملة يذذذذذا      

 ناية عمةةرز عملة ق  دعرة عملةل طعمتشغيل فق تون  .  طعمسيا / رع ح ندايش

 : مبررات عقد المحلقة:  ثانيًا

، ننمةذذا عملةذذل عملة يذذا    ألنشذذمانلذذايية عملةذذل عملة يذذا تةوذذل عملةذذود عمفدذذةر      

عمنشذا  عمةليذارر  عتفا يذام طتوتذيام عملةذل عملة يذا( احذا الذ  ظميذام ننمةذا            يلتبةط

عملةل عملة يا متقديق الاعفاا عموعردة فى عمةيواق عملة ى معلةل طدستور عمةنمةا  شذنل  

طعمقدذوق  عموتول إمى نستويام نتةا عا فى عمتشةيلام عملةاميا طعمتننينام ع  تةا يا 

 فق نجال عملةل .  عألساسيا

، لايل تشذةيلاتاا اط ع ستةشذاد  اذا   طتستةا ل ) عمةلايية الةيتاا نن نعاطبتاا معاطل مت

إ  عنذق فذى وذل    حاعث تغييةعي فذى نجةذل وذةط  عملةذل طشذةططق ط ال اتذق،       إطنن    

ش ل نباشة فى  ام  عملةل، رذال   عمتى تؤ ة عماطميا ط عإل عيةيا عمةتغيةعم طعمةستجاعم

تبادل ط اذام عمنمذة حذول نسذتدبل نلذايية عملةذل عملة يذا         طع ستجا ا  نن عمضةطرر

 عمتق تشاالا عمةنمدا عملة يا . تمويةلا فق ول عمةتغيةعم طعمةستجاعم  طإن انيام

، متضا إ ا ام نوضذو يق  عذى عمتسذا  م    عمقعدال )  عمتف ية فى  دا م مي  ات

 تا لتاذذا  طريذذن ية ذذن تمذذوية ظميذذام ن   ريذذن نلةذذل فذذى نجذذال عمةلذذايية،   ،عمةمةطحذذا

فى عمةيواق طعماسذتور، ط ةذا يتوعرذذ نذا      عموعردةعمغايام ط عأللاع طتو ي إمى تقديق 

ةعم طعمةسذتجاعم، حيذا عل عمنشذا  عمةليذارر عملة ذق انذة حتةذق  ا تبذار)         يل ) عمةتغ

  .نن ال  نةت زعم ططسائل  ةل عمةنمةا مبعوغ الاعفاا طنشة رسامتاا
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 : الحلقة: أهــداف  ثالثًا

الذاعفاا طخصائصذاا طعمتمذورعم عمتذق      ط ذاألخ  ةل عملة يا لعمتلةين  ةلايية عم -1

 شااتاا . 

عمو و   عى ناى عنعذةع  عمذاطل عملة يذا فذق نلذايية عملةذل عملة يذا طنذاى تذا ية           -2

 ل ) عمةلايية  عى تشةيلام عملةل عملة يا .

تةتبذذا  ا متزعنذذام عمة عإليفذذات قذذا عمصذذلو ام عمتذذق تلتذذةا عمذذاطل عملة يذذا فذذق     -3

 ة عملةل عملة يا طعمسبل عم فيعا  تجاطز ل ) عمصلو ام . ي عياا فق نا يتلعق  ةلاي

طتلزيز دطر عمشةرات ع  تةا يين فق ع تةاد طتنفيذ  طتمذوية نلذايية عملةذل      إ ةعز -4

 عملة يا . 

تمويةلذا فذق    طإن انيذام تبادل ط اام عمنمة حول نستدبل نلذايية عملةذل عملة يذا     -5

 ا تةذاد   عط عمقاميذا  عألدطعمةسذتجاعم سذوعت  ةةع لذق طتقذايا     ول عمةتغيةعم طعم

 عدطعم  اياة . 

 : الحلقة: محاور  رابعًا

 نةعحعاا عمةعتعفا .طخصائصاا  –تمورعتاا  –ا الاعفاا  نلايية عملةل عملة يا  -1

ملة يذذذذا عملةذذذذل ع شذذذذنل نلذذذذايية  عأل ضذذذذاتعمذذذذاطل ع متزعنذذذذام عمةتةتبذذذذا  عذذذذى  -2

 اا.طعمصلو ام عمتق توع ا

ا  نلذذذايية عملةذذذل عملة يذذذا فذذذق وذذذل عمةتغيذذذةعم طعمةسذذذتجاعم   طتمذذذوية تقذذذايا  -3

 طعمقاطد .  عإلن انام

 تن ية نلايية عملةل عملة يا  عى تشةيلام عملةل فق عماطل عملة يا. -4

 ع رتدات  اا .ط طتنفي لا نلايية عملةل عملة يا  عمشةرات ع  تةا يين فق ع تةاددطر  -5

 فق عملةل  اماطل عملة يا. عألساسياحةايا عمقدوق دطر نلايية عملةل عملة يا فى  -6

دطر نلذذايية عملةذذل عملة يذذا فذذق حةايذذا عمفوذذام عمعاتذذا نذذن عملذذانعين فذذق عمذذاطل      -7

  ةال عمزرع ا .  –عممفل  –عملة يا ا عمةةاة 

 دطر عأل ال  فى نشة عمو ى  ةلايية عملةل عملة يا طتلزيز عمتصايق  عياا. -8

 : حفل افتتاح الحلقة:  خامسًا

رعةا سلادة عمسيا / فذايز  عذى عمةميذةى عمةذاية عملذا  مةنمةذا عملةذل عملة يذا          -

عمدالا نيا ا  نق عمسيا / حةاى احةا عمذوزية عمةفذوا  ةنمةذا عملةذل عملة يذا      

 عمقةايا ع  تةا يا. طناية ادعرة



3 

 

ةذل فذى   ين طزيذة عمل نرعةا رع ى عمقعدا نلذامق عمسذيا / نضذال نةضذى عمدمذا      -

ا امدالا نيا ا  نق  موفذا ع سذتاب / حةذادة ا ذو نجةذا      عمااشةيعمةةع ا عألردنيا 

 عملةل . انين  ا  طزعرة 

 :  سير العمل فى الحلقة:  سادسًا

 :26/12/2015السبت الموافق اليوم األول 

"معةةايير العمةةل   طتذذ  خالماذذا تدذذاي  طر ذذا  ةذذل  لنذذوعل   جلسةةة العمةةل األولةةي :  -

 تأثيرات ةةا علةةى تاةةريعات العمةةل العربيةةة"  –خصائصةة ا  –العربيةةة : أهةةداف ا 

ناية إدعرة عمقةايذا ع  تةا يذا  ةنمةذا عملةذل      –حةاى احةا / عمةستشار اناا 

رع ذذح ندذذايش نذذاية عمةةرذذز عملة ذذق  عمسذذيا /  لذذ ) عمجعسذذاتذذةا   ، ط ذذاعملة يذذا

  دعرة عملةل طعمتشغيل . 

"االلتزامةةةات  طتذذذ   خالماذذذا تدذذذاي  طر ذذذا  ةذذذل  لنذذذوعلا  جلسةةةة العمةةةل الثانيةةةة -

المترتبة علةى الةدول االعءةاش باةأن معةايير العمةل العربيةة والصةعوبات التةي          

تذةا    ذا  ط خبيذة عمتشذةيلام ع  تةا يذا.    -نقةا رشو  اناا عمسيا/  تواج  ا"

 ارتورة / فوزيا عمناشة رئي  نجع  سياعم ع  ةال عميةنيام . عم ل ) عمجعسا

 :27/12/2015األحد الموافق اليوم الثاني 

"دور معايير العمةل   طت  خالماا تداي  طر ا  ةل  لنوعلا جلسة العمل الثالثة    -

           ذذذاناا  فةةةي العمةةةل بالةةةدول العربيةةةة"  األساسةةةيةالعربيةةةة فةةةي حمايةةةة الحقةةةو   

 بذذا عمغنذذى عمذذةطيةن  ضذذو مجنذذا عمعبذذةعت عمدذذانونين  ةنمةذذا  عملةذذل         / ا . د

ع نذذذين  عمةومذذذار عمجنذذذاط ق/ عمسذذذيا عمجعسذذذالذذذ ) ل ا ةذذذاتذذذةا  ، ط ذذذا عملة يذذذا

 عمةسا ا مالتقاد عمتونسق معشغل . 

"دور االعةمم فةي   طت  خالماذا تدذاي  طر ذا  ةذل  لنذوعل       جلسة العمل الرابعة : -

             اا ت ذذذذان "ناةةةةر الةةةةوعي بمعةةةةايير العمةةةةل العربيةةةةة وتعزيةةةةز التصةةةةديق علي ةةةةا   

  عذق فيصذل عمصذايدق   /  عمذارتور  لذ ) عمجعسذا  تةا  ط ا سوزعل عمدعينق /  ا . د

نةول عمة تذ عمتنفي ر مةجع  طزرعت عمشذوول ع  تةا يذا طعملةذل  ذاطل نجعذ       

 عمتلاطل ماطل عمععي  عملة يا .  

"دور الاةركاش  طتذ  خالماذا تدذاي  طر ذا  ةذل  لنذوعل        : الخامسةة جلسة العمةل   -

 ذاناا   ب ةا"  االجتماعيين في اعتماد معايير العمةل العربيةة وتنفية ها واالرتقةاش    

 رذةي  مفتذق سذناعل   عمسذيا /   لذ ) عمجعسذا  ل ا ةذ اتذةا   ط ذا   احةا عمشوع  ا  ،/ د.

  ،  ع تقاد عماطمق مندا ام عملةال عملةب  نةول
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"دور معةايير   طتذ  خالماذا تدذاي  طر ذا  ةذل  لنذوعل       : السادسةجلسة العمل    

 –االطفةال   –العمل العربيةة فةي حمايةة الف ةات الخاصةة مةن العةاملين : المةرأ          

 ضذذو مجنذذا عمعبذذةعت    -نقةذذا  وةذذال خعذذن ع    ا . د/ ذذاناا   عمةةال الزراعةةة" 

يذةة  ان/  ةمسذيا ع لذ ) عمجعسذا  ل ا ةذ اتةا  ، ط ا ين  ةنمةا عملةل عملة يايعمدانون

  وزعرة عملةل فق عملةعق. راو   موعل نلاطل ناية عماعئةة عمدانونيا 

 :28/12/2015االثنين الموافق اليوم الثالث 

"تحةديث وتطةوير    طت  خالماذا تدذاي  طر ذا  ةذل  لنذوعل      : السابعةجلسة العمل  -

  معايير العمل العربيةة فةي  ةل المتايةرات والمسةت:دات : االمكانةات والحةدود"       

إ ذةعلي   / عمسذيا   لذ ) عمجعسذا  ل ا ةذ اتذةا   حةذادة ا ذو نجةذا، ط ذا      اناا عمسيا/ 

نائذذذذذ رئذذذذي  ع تقذذذذاد عمقذذذذة مندا ذذذذام  ةذذذذال عمبقذذذذةين معتشذذذذةيا  ع نصذذذذارر 

 طعمارعسام . 

"تأثير معايير العمةل  طت  خالماا تداي  طر ا  ةل  لنوعل  جلسة العمل الثامنة : -

،  فذايز عمجبذور   ذاناا عمسذيا/   " العربيةة العربية على تاريعات العمةل فةي الةدول    

 ذذالل بطع ذذا نذذاية  ذذا   ال ذذام عملةذذل    عمسذذيا /  لذذ ) عمجعسذذا تذذةا   ةذذل  ط ذذا 

  وزعرة عملةل فق فعسمين . 

مناقاةةة التقريةةر تقةةديم عةةرور قطريةةة وطتذذ  خالماذذا  : التاسةةعةجلسةةة العمةةل  -

فعذذةر عملجارنذذا عمسذذيا /  لذذ ) عمجعسذذاتذذةا   ةذذل ط ذذا  ،الختةةامي والتوصةةيات

معندا ا عملانا مع اة ات  ا ردل ، طتذ  تدذاي   ذةطا  مةيذا      ضو ليوا عدعريا 

 نن عماطل عمتاميا ا 

 السيد / محمد عبد الراز   ، السيد / حسين موسى العرا    -

 السيد / بمل ذوابة  فلسطين  -

 السيد / مصطفى م:دي  مصر  -

  السيد / العطري عبد ال:بار المارب   -

 ت  تش يل مجنا معصياغا نن عمتاميا اسةا ل  ا 

 عميةن  د. فوزيا عمناشة  .1

 تون   عمسيا / نبيل عمورعرر .2

 عمسلوديا    عمسيا / سانق عمقة ق .3

 نصة عمسيا / نصمفى نجار .4

 فعسمين   عمسيا / نقةا نقةود   .5
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 ط ا   ا ةال عمس ةتاريا عمفنيا ا 

 ناية عدعرة عمقةايا ع  تةا يا     عمسيا / حةار احةا   .1

 رئي  طحاة عمةلايية    عمسيا /  با عم ةي   اطيش .2

 رئي  طحاة عمةةاة    عمسياة/ رعنيا فارطق .3

 سابعًا : التوصيات :

عمقذوعر حذول نوضذو ام عمقعدذا      ل   ةيذا عمةشذاررين فذى عمةنا شذام طع ذةعت     اس

ين طعمعبذةعت عمةعتصذين   يعمةعتعفا، رةا رال مو ود  لن ا ضات مجنا عمعبذةعت عمدذانون  

 ةلذذايية طتشذذةيلام عملةذذل ا ذذةة ع يجذذا ق فذذى عمتوتذذل إمذذى توتذذيام سذذالة  فذذى          

وعربتاذذا عمةتغيذذةعم وتذذول فذذى عمناايذذا إمذذى طضذذا تصذذور مةتشذعي  طع ذذا عمةلذذايية مع 

 ينل   ا ةة  عى تشةيلام عملةل  اماطل عملة يا. طعمةستجاعم،  ةا

 طفى ختا  ا ةال عمقعدا توتل عمةشاررول معتوتيام عمتاميا ا

التعريف بمعايير العمل العربية  تكثيف ج ود منظمة العمل العربية والدول االعءاش في .1

والترويج ل ا على أوسع نطا  وباعتماد مختلف الوسائل وباألخص اإلعمم والندوات 

أطراف االنتاج الثمثة وال: ات األخرى المعنية مثل الصحافة،  دىوالحلقات الدراسية ل

 القءاش، المحاما ، ال:امعة، منظمات الم:تمع المدني.

 
من منظمة العمل العربية لفائد  وزارات  ةالمقدمواالناطة التدريبية زياد  الدعم الفني   .2

 .  ل والعمال بالدول العربية في م:ال معايير العمل العربيةاعمالعمل ومنظمات أصحاب األ

 

دعو  وزارات العمةل ومنظمةات أصةحاب العمةل والعمةال كلةى تكثيةف ناةاطات ا التدريبيةة           .3

تعريف ا بمعايير العمل العربية وتعزيةز  مزيد  عمل ب دفلفائد  كوادرها المكلفة بمعايير ال

 قدرات ا في تنفي  االلتزامات المترتبة على الدول االعءاش في ه ا الم:ال . 

دعو  وزارات العمل في الدول العربية لب ل ج ودها نحو الوفاش بكافة االلتزامات  .4

ظام اتفاقيات وتوصيات المترتبة علي ا باأن معايير العمل العربية والمنصوص علي ا بن

 العمل العربية وبصفة خاصة : 

  . عرر اتفاقيات العمل العربية على السلطات المختصة بالتصديق 

  كرسال التقارير المطلوبة كلى مكتب العمل العربي في المواعيد المحدد  ووفقا

 للنماذج المعّد  للارر.

 لتصديق على كعداد الدراسات واتخاذ اإلجراشات التي من شأن ا تس يل ا

 اتفاقيات العمل العربية.

  ممشمة التاريعات الوطنية مع أحكام اتفاقيات العمل العربية المصد  علي ا

 واتخاذ اإلجراشات المزمة لتأمين التطبيق الفعلي لتلك األحكام.
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كحداث وحد  كدارية صلب وزارات العمل في الدول العربية تختص بالمسائل ضرور   .5

العمل ورفدها بالكفاشات القانونية المزمة وأية تخصصات ضرورية المتعلقة بمعايير 

 أخرى.

 
ية للتااور حول معايير العمل تتولى التنسيق والحوار بين الحكومة آليه ثمثكنااش  .6

والاركاش االجتماعيين في كل ما يتعلق بالمعايير وبصفة خاصة المصادقة على اتفاقيات 

االتفاقيات المصد  علي ا وغير المصد  علي ا  العمل العربية وكعداد التقارير حول

 والرد على ممحظات ل:نة الخبراش القانونيين. 

دعو  الدول العربيةة اليةمش موضةول التصةديق علةى اتفاقيةات العمةل العربيةة المزيةد مةن            .7

االهتمةةام ، وذلةةك لتحقيةةق أحةةد أهةةم أهةةداف منظمةةة العمةةل العربيةةة الةةوارد  بدسةةتورها          

يةد التاةريعات العماليةة و ةروف وشةروم العمةل فةي الةدول العربيةة          والمتمثل في  " توح

 (من الدستور  3فقر   3الماد  )كلما أمكن ذلك " 

  

كعاد  كحياش الناام المعياري العربي وكصدار اتفاقيات و/أو توصيات عمل جديد  في  .8

 مواضيع ذات أهمية ألطراف اإلنتاج الثمثة في الدول العربية ) مثل الحوكمة

 .والتعاونيات واالنمام ال:ديد  للعمل ( 

 

مراجعة بعة   حول ن بمنظمة العمل العربية بإعداد دراسة يتكليف ل:نة الخبراش القانوني .9

وتاةةمل الدراسةةة بالخصةةوص امكانةةات    التةةى تحتةةاج كلةةى ذلةةك    العمةةل العربيةةة  اتفاقيةةات 

تائج ه ه الدراسة  ن واجراشات المراجعة والمرتكزات التي ينباي أن تقوم علي ا ، وتحال 

 كلى م:لس اإلدار  والمؤتمر العام، التخاذ ما يرونه مناسبا باأن ا.

   

كعاد  النظر في دورية التقارير المطلوبة حول االتفاقيات المصد  علي ا وغير  .10

المصد  علي ا لتخفيف العبش ال ي تتحمله الدول األعءاش في كعداد ه ه التقارير 

ير يمتد على ثمث سنوات بالنسبة لكل دولة حتى تت يأ ووضع برنامج إلرسال التقار

 . بصفة مبكر  وترسل التقارير المطلوبة من ا في مواعيدها وعلى النحو المطلوب

بحث امكانية تعديل نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ب دف مزيد  توضةي    .11

علةى السةلطات    المقصود ببع  االلتزامات المترتبة على الدول االعءةاش ) مثةل العةرر   

المختصةةةة بالتصةةةديق والماةةةاورات الثمثيةةةة فةةةي م:ةةةال معةةةايير العمةةةل ( وادراج بعةةة   

المقتءةةةيات غيةةةر الةةةوارد  فةةةي النظةةةام ) مثةةةل اجةةةراشات تعةةةديل أو سةةةحب االتفاقيةةةات         

  والتوصيات القائمة ( .  
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