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أوال  :تقديم :

معايير العمل العربية تمثل العمود الفقري ألنشطة منظمة العمل العربيةة وتعتبةر مة
أه ة مرتكةةتاو ووئةةامل املبةةا لبلةةوا أهةةداسبا ونشةةر رئةةالتبا ريةةع تعمةةل معةةايير العمةةل
العربية الى بلوا مئتوياو متماثلة سة التشةريعاو العماليةة والنةما ااعتمةاا وكاسةة
الرقوق اائائية س معال العمل وم ث تئاه س ترقيق التقةار

التةدريع لتشةريعاو

العمةةل العربيةةة وإةةوا حلةةى توري ةد أو تقةةار

التشةةريعاو العماليةةة س ة الةةدول العربيةةة

وتكتئة معةايير العمةل العربيةة أهميتبةةا مة

ة ل الرفةاظ الةةى رةدود دنيةا مة ااركةةا

والرقوق ا ينبغة للتشةري

أ يتعاهلبةا وبالتةال

سة

كةل تراعة أو تبةاطن اة تعتيةت

النشةةاط المعيةةاري للمنظمةةة وائةةتكمال اركةةا المعةةايير بري ةع تإةةب " موسووو ة وـمل
ـربية " ئوف ينثر ئلبا الى معمل رقوق ومكتئباو القوى العاملة العربية .
م هنا يأت اهتما المنظمة المئتمر بالتعاو الثنام س معةال معةايير العمةل والتة
تعتبةةر هةةلد الةةدورر التدريبيةةة المكثفةةة الت ة تنفةةل بالتعةةاو م ة وزارة التشووليل والشوونو
االجتما ية بالمملكة الملربية حردى رلقاتة المتإةلة لتةدري الكةوادر العربيةة الم تإةة
بمعايير العمل وتفعيل دورها وقدراتبا س التواإل م لعنة ال براء القانونيي سة معةال
اتفاقياو وتوإياو العمل العربية .
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ثانيًا :األهداف :
 .1تفعيل الروار بي الدول اااناء والمنظمة للوإول حلى سب مشترك يععل
النشاط المعياري أكثر ساالية وتأثيرا ً الى تشريعاو العمل العربية .
 .2الوقوف الى الإعوباو الت

تواعببا المملكة المغربية س

التإديق الى

اتفاقياو العمل العربية .
 .3تطوير آداء الم تإي ب اداد الردود المتعلقة باتفاقياو وتوإياو العمل العربية
والتواإل م لعنة ال براء القانونيي بالمنظمة .
 .4تطوير اداء الكوادر المعنية بمعايير العمل لدى أطراف اإلنتاج الث ثة .

ثالثا ً :المحاور:

 .1معايير العمل العربية  :أهداسبا  -إامإبا – االتتاماو المترتبة اليبا .
 .2م ممة التشريعاو الوطنية اتفاقياو العمل العربية المإادق اليبا .
 .3الإعوباو الت ترول دو التإديق الى اتفاقياو العمل العربية وئبل التغل

اليبا .

 .4دور أطراف اإلنتاج س تفعيل التإديق الى اتفاقياو العمل العربية ومتابعة تنفيلها .
 .5دور معايير العمل س توسير الرماية ااعتمااية والرقوق األئائية للعاملي .

رابعا ً :الجهات المد وة للمشاركة :
الم تإةةي بمعةةايير العمةةل س ة وتارر التشةةغيل والشةةنو ااعتماايةةة باإلنةةاسة حلةةى
ممثلي ا كل م أإرا األامال والعمال س المملكة المغربية .
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خامسا ً  :أسلوب التنفيذ
 تقيي مبدم للئادر المتدربي .
 تقدي المادر التدريبية م قبل الئادر ال براء ومئمول منظمة العمل العربية
 مناقشاو عمااية .
 معموااو امل .
 تقيي نبام للئادر المتدربي
 توتي الشباداو .

سادساً :مكا وزما

قد الدورة التدريبية :

تعقةد الةدورر التدريبيةةة سة مدينةةة الةدار البينةةاء
 2016سندق موسنبيك الدار البيناء
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رانيا
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