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 م : ـدیـقـت
موض���وع تفت���یش العم���ل مكان���ة ھام���ة ف���ي مس���اعي وجھ���ود ال���دول  یحت���ل

نظ�راً لل�دور األساس�ي ، المھتمة بقضایا العم�ل والعم�ال  والمنظمات العربیة والدولیة

المن��اط بتفت��یش العم��ل ، ف��ي مج��ال نف��اذ األحك��ام القانونی��ة المتعلق��ة بش��روط وظ��روف 

مس�تقرة متوازن�ة والعمل ، ولكونھ أداة فاعلة ومؤثرة في مجال ت�وفیر عالق�ات عم�ل 

المس�ئولیات  ق�د اتس�عت، وقائمة على الفھ�م واالحت�رام المتب�ادل ب�ین أط�راف اإلنت�اج 

الت��ي تض��طلع بھ��ا أجھ��زة التفت��یش ، وتط��ورت لتش��مل مھام��اً واختصاص��ات تتعل��ق 

بمراقب���ة تنفی���ذ ال���نص الق���انوني والكش���ف ع���ن أوج���ھ القص���ور ف���ي أحكام���ھ ورص���د 

الجوانب التي تستدعي تعدیل بعض م�واده ، وفق�ا لم�ا تفرض�ھ المتغی�رات والظ�روف 

لة وأھ���داف التش���ریع ویص���ون الس���الم المس���تجدة وعل���ى النح���و ال���ذي یحق���ق رس���ا

 عي ویضمن رفاھیة المجتمع وأبنائھ. االجتما

ھتمام منظمة العم�ل العربی�ة الت�ي أول�ت التفت�یش نص�یباً وقد حظي تفتیش العمل با

كبیراً من العنایة في المعاییر التي اعتمدتھا وكذلك الدراس�ات واألبح�اث والعدی�د م�ن 

 إلى مؤتمر العمل العربي. العام المقدمة  األنشطة التدریبیة وتقاریر المدیر

من ھنا ارتأت منظمة العمل العربیة ( ادارة الحمایة االجتماعیة والمعھد العربي 

بالتعاون مع وزارة  عقد ھذه الندوة القومیة ) للثقافة العمالیة وبحوث العمل بالجزائر 

تفعیل تفتیش  فبھد ، بالجمھوریة الجزائریة العمل والتشغیل والضمان االجتماعي

العمل وتعزیز دوره في حمایة الحقوق العمالیة وتأمین االستقرار االجتماعي وتحقیق 

 أھداف التنمیة المستدامة في الدول العربیة . 

 ندوة  : ـداف الــأھ  
أسالیب  تحسینأجھزة تفتیش العمل العربیة من خالل مناقشة كیفیة تطویر  .1

كنولوجیا الحدیثة للمعلومات واالتصال في وتقنیات التفتیش واالستفادة من الت
 ھذا المجال . 
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دعم وتطویر آلیات التعاون بین جھاز تفتیش العمل ومختلف الجھات المعنیة  .2
 واألجھزة الرقابیة األخرى . بتطبیق قوانین العمل 

تعزیز الدور الوقائي لتفتیش العمل إلى جانب دوره الرقابي وكشف ومعالجة  .3
 . لعمل ونصوصھا التطبیقیة الثغرات في قوانین ا

 بحث الصعوبات التي یواجھھا تفتیش العمل في الدول العربیة وكیفیة حلھا .  .4

الوقوف على مدى التعریف بمعاییر العمل العربیة الخاصة بتفتیش العمل و .5
 . الوطنیة لتلك المعاییر مة التشریعات ءمال

  والممارسات الجیدة مابین الدول العربیة في ھذا المجال .  تبادل التجارب .6

 دوة  : ـنـاور الــمح
 .     تفتیش العمل في معاییر العمل العربیة  .1

 الصعوبات التي تواجھ تفتیش العمل في الدول العربیة وسبل تجاوزھا.  .2

 تطویر أسالیب وتقنیات تفتیش العمل في الدول العربیة .  .3

 . ي لتفتیش العمل تعزیز الدور الوقائ .4

 تفتیش العمل والقضاء واألجھزة الرقابیة  جھازآلیات تطویر التعاون بین  .5

 األخرى . 

 دور طرفي االنتاج في تعزیز فعالیة تفتیش العمل .  .6

 عروض قطریة .  .7

 : ة ـاركــمدعوة للمشـات الـالجھ
 . عربیة الدول ال أطراف االنتاج الثالثة في -

 رة والصناعة والزراعة للبالد العربیة .االتحاد العام لغرف التجا -

 االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب . -

 .ة العامة لجامعة الدول العربیة األمان -

المكت��ب التنفی��ذي لمجل��س وزراء العم��ل والش��ؤون االجتماعی��ة ب��دول مجل��س  -

 التعاون لدول الخلیج العربیة .

 



4 

 

 : ة ـالیـمـة والــب اإلداریـجوانـال

  س���لطان)   ( فن��دق الجمھوری��ة الجزائری���ة ف���ي  واالجتماع��ات  تك��ون االقام���ة -
،  وفق���ا لالس���عار الخاص���ة   2017م���ایو / آی���ار   18 -  16خ���الل الفت���رة 

 بالمشاركین في الندوة على النحو التالي : 
 شاملة االفطار والخدمة والضریبة  $ 102غرفة مفردة :  -
 لى المطار مؤمنھ .إلى الفندق ، ومن الفندق إمن المطار  المواصالت  -

 تأشیرة الدخول 

یرج���ى الحص���ول عل���ى تأش���یرة ال���دخول للمش���اركین م���ن ال���دول الت���ى یحت���اج  -
 الجمھوریة الجزائریة . مواطنیھا لتأشیرة دخول إلى 

 المراسالت وتأكید المشاركة :

لعم���ل العربی���ة ف���ى موع���د ترس���ل ال���ردود بش���أن تأكی���د المش���اركة إل���ى منظم���ة ا
 : یة التالالعناوین لى ع   10/5/2017یتجاوز ال

 ** منظمة العمل العربیة :

 جمھوریة مصر العربیة –القاھرة  814ص . ب  –الدقى  –میدان المساحة  7

 00202 – 33362719/  721/  731ھاتف : 

 00202 – 37484902فاكس : 

 hamdy@alolabor.orgmail: -E 

alo@alolabor.org  

  المعھد العربي للثقافة العمالیة وبحوث العمل بالجزائر .** 

 األبیار  –بن عكنون  –المركز العائلي 

 00213664776718محمول :  – 0021323384217ھاتف : 

 0021323384214فاكس : 

  institut.arabe@gmail.com: mail-E 
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