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 تقریر بشأن 

 التدریبیة حولات الدور
 " " معاییر العمل العربیة 

 " إجراءات السالمة في مواقع العمل" 
  2017مایو / آیار  9 – 7بغداد ، 

  

عق����������دت منظم����������ة العم����������ل العربی����������ة ( ادارة الحمای����������ة االجتماعی����������ة ، ادارة 

التنمی�������ة البش�������ریة والتش�������غیل ، والمعھ�������د العرب�������ي للص�������حة والس�������المة المھنی�������ة )  

بالتع����������اون م����������ع وزارة العم����������ل والش����������ؤون االجتماعی����������ة بجمھوری����������ة الع����������راق 

اج الثالث�������ة ف�������ي جمھوری�������ة الع�������راق  دورت�������ان ت�������دریبیتان لفائ�������دة أط�������راف االنت�������

افت�������تح أعم�������ال ال�������دورتین مع�������الي ،  2017م�������ایو / آی�������ار  9 – 7خ�������الل الفت�������رة 

ال���������دكتور / محم���������د ش���������یاع الس���������وداني وزی���������ر العم���������ل والش���������ؤون االجتماعی���������ة 

وس�����عادة األس�����تاذ/ ف�����ایز عل�����ي المطی�����ري الم�����دیر الع�����ام لمنظم�����ة العم�����ل العربی�����ة، 

ل النیابی�������ة ، وبحض�������ور س�������عادة والس�������ید / ص�������ادق المحن�������ا رئ�������یس لجن�������ة العم�������

المھن��������دس / عل��������ي ص��������بیح الس��������اعدي رئ��������یس اتح��������اد الص��������ناعات العراق��������ي ، 

وس�����عادة االس�����تاذ / س�����تار دنب�����وس ب�����راك رئ�����یس اتح�����اد نقاب�����ات العم�����ال العراق�����ي 

فض��������ال ع��������ن حش��������د م��������ن كب��������ار المس��������ؤولین ف��������ي وزارة العم��������ل والش��������ؤون 

 راق .   االجتماعیة وممثلي أطراف االنتاج الثالثة في جمھوریة الع

" مع����������اییر العم����������ل العربی����������ة" ح����������ول  االول����������ىالتدریبی����������ة ال����������دورة  أوالً :
ف������ي متابع������ة اتفاقی������ات إل������ى تفعی������ل ق������درات الك������وادر المعنی������ة بالمع������اییر ھ������دف تو

وتوص�������یات العم�������ل العربی�������ة وتعزی�������ز التواص�������ل بی�������نھم وب�������ین لجن�������ة الخب�������راء 

التص�����دیق عل�����ى اتفاقی�����ات الق�����انونیین التابع�����ة لمنظم�����ة العم�����ل العربی�����ة ف�����ي مج�����ال 

العم���������ل العربی���������ة ومتابع���������ة موائم���������ة التش���������ریعات العراقی���������ة م���������ع االتفاقی���������ات 

 المصادق علیھا ،  



في مجال معاییر  متدرباً من الكوادر الفنیة المتخصصة 38شارك في أعمال ھذه الدورة 

سات ، وقد تم خاللھا عقد جل جمھوریة العراقالعمل العربیة ممثلین ألطراف االنتاج الثالثھ في 

 عمل تناولت المحاور التالیة : 

 االلتزامات المترتبة علیھا .  –خصائصھا  -معاییر العمل العربیة : أھدافھا   .1
 مالئمة التشریعات الوطنیة التفاقیات العمل العربیة المصادق علیھا  .  .2
 لب علیھاوسبل التغالصعوبات التي تحول دون التصدیق على اتفاقیات العمل العربیة  .3

 . 
 دور معاییر العمل في توفیر الحمایة االجتماعیة والحقوق األساسیة للعاملین. .4

وكذلك قام السید رئیس لجنة الخبراء القانونیین بمنظمة العمل العربیة بتنشیط ورشة    

نماذج المختلفة  للتقاریر الخاصة باتفاقیات العمل ال عمل تضمنت تدریب المشاركین على 

 وشرح كیفیة اعداد الردود  المطلوبة علیھا . المصدقة  و غیر المصدقة لعربیة ا

 

"إج������راءات الس������المة ف������ي مواق������ع ح������ول ال������دورة التدریبی������ة الثانی������ة  ثانی������اً :
ف�����ي الص�����حة والس�����المة المھنی�����ة بالمختص�����ین ت�����دریب والت�����ي تھ�����دف إل�����ى  العم�����ل"

وقای�����ة الع�����املین توعی�����ة وبھ�����دف ل ، مج�����ال اج�����راءات الس�����المة ف�����ي مواق�����ع العم�����

 وبالت��������اليمخ��������اطر التع��������رض المھن��������ي والتقلی��������ل م��������ن الح��������وادث واإلص��������ابات ب

 .  االقتصادیة وآثارھا االجتماعیة الخسائر

 

ً من المعنی 36شارك في أعمال ھذه الدورة         الصحة والسالمة المھنیةب  ینمتدربا

ضافة باال ومفتشى عمل ، وفنیین ) من القطاعات الحكومیة والوزارات ذات الصلة ،مشرفین (

عن منظمات أصحاب العمل والعمال من المھتمین بمجال الصحة والسالمة المھنیة  إلى ممثلین

، باالضافة إلى ممثلین عن المركز الوطني للصحة والسالمة المھنیة وحمایة بیئة العمل 

 تم خاللھا عقد جلسات عمل تناولت المحاور التالیة :  بجمھوریة العراق . وقد



 -حیوی���ة -كیمی���ائی���ة–(مخ���اطر فیزی���ائی���ة  مخ���اطر بیئ���ة العم���ل وآلی���ات تقییمھ���ا. .1

 نفسیة) -أرغونومیة

 آلیات التحكم والسیطرة على مخاطر بیئة العمل. .2

 معدات الوقایة الشخصیة) –االداریة  –السیطرة الھندسیة  –االستبدال  –(الحظر     

 حوادث العمل واإلصابات المھنیة وآلیات التحقیق المتبعة. .3

 السلوك اآلمن (ثقافة السالمة ) .  .4

 

شاد أ ، وقد في نھایة الجلسة الختامیة وزعت شھادات تدریب معتمدة على المتدربین
المادة خالل من ومدى الفائدة التي تحققت لھم  التدریبیة  اتبمستوى الدورالمشاركون 

وتمنى المشاركون ،  التي قام بتقدیمھا السادة الخبراء وورشات العمل  العلمیة المتمیزة
الشكر  وقدموامنظمة العمل العربیة تنظیم دورات اخرى الستكمال تحقیق الفائدة  على

 . على أرض جمھوریة العراق ذه األنشطة الھامة للمنظمة على تنفیذ ھ والتقدیر
 

 

 

 

 

  


