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 وال : تقديم :أ

لخطة عملها لعام ( )ادارة الحماية االجتماعية في إطار تنفيذ منظمة العمل العربية 

 " معايير العمل العربية" حول  ورشة عملتنفيذ تم ،  2018

 في  الثالث اإلنتاجطراف ( يمثلون أ مشارك 30) الدورةوقد شارك في اعمال 

 االمارات العربية المتحدة دولة 

 

 : الورشةثانيا : مبررات عقد 

معايير العمل العربية تمثًّل العمود الفقري ألنشطة منظمة العمل العربيةةة و وتعتبةةر مةة  

أهم مرتكزات ووسائل عملها لبلوغ أهدافها ونشةةر رسةةالتها و تيةة  تهةةد  معةةايير العمةةل 

ت العماليةةة والاةةما  ااعتمةةاعا وكافةةة العربية إلى بلوغ مستويات متماثلة فةةا التشةةريعا

التقوق ااساسية فا معال العمل و وم  ثم تساهم فا تتقيق التقارب التدريعا لتشريعات 

العمل العربية وصوا إلى توتيدها أو تقاربها و وتكتسب معايير العمل العربية أهميتها م  

تشةةريأ أ  يتعاهلهةةا و خالل  التفةةاظ علةةى تةةدود دنيةةا مةة  ااتكةةام والتقةةوق ا ينب ةةا لل

وبالتالا  فإ  كل تراعأ أو تباطؤ ع  تعزيز النشاط المعيةةاري للمنظمةةة واسةةتكمال اتكةةام 

ــربية "المعةةايير لتكةةو    ــمل ـع سةةو  يةةؤثر سةةلبا علةةى معمةةل تقةةوق  " موســوعة ـع

 ومكتسبات القوى العاملة العربية .

معنيةةة فةةا معةةال معةةايير الثنةةائا مةةأ العهةةات ال المنظمة بالتعةةاو م  هنا يأتا اهتمام 

المتعلقةةة  بتةةدريب الكةةوادر العربيةةة  االعمل  و والتا تعتبر ورشة العمل هذه إتدى تلقاتهةة 

المختصة بمعايير العمل وتفعيةةل دورهةةا وتةةدراتها فةةا معةةال متابعةةة اتفاتيةةات وتوصةةيات 

 العمل العربية .
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   الورشةثانياً :  أهداف 

والدول ااعااء للوصول إلى فهم  تفعيل التوار بي  منظمة العمل العربية  .1

 مشترك يععل النشاط المعياري أكثر فاعلية وتأثيراً على تشريعات العمل العربية.  

تطوير أداء المختصي  بإعداد التقارير والردود المتعلقة باتفاتيات وتوصيات العمل   .2

ً للنماذج المتدثة وتعزيز التواصل مأ لعنة الخبراء القانونيي    العربية وفقا

 المنظمة .  ب

تعزيز تدرات الكوادر المعنية بمعايير العمل لدى أطرا  اإلنتاج فا دولة   .3

 اإلمارات العربية المتتدة . 

 الورشةثالثاً : محاور 

 وسائل متابعتها .  –مراتل اعدادها  -خصائصها  –معايير العمل العربية : أهدافها   .1

 العمل العربية . االتزامات المترتبة على الدول األعااء بشأ  معايير  .2

 دور معايير العمل العربية فا ظل المت يرات والمستعدات.   .3

 دور معايير العمل فا توفير التماية ااعتماعية والتقوق األساسية للعاملي . .4

 ورشة عمل تول تقارير المتابعة لالتفاتيات المصدتة.  .5

 ورشة عمل تول تقارير المتابعة لالتفاتيات غير المصدتة .  .6

 خامساً : الجهات المشاركة

 اطراف اإلنتاج بدولة االمارات العربية المتحدة 

 : الورشةافتتاح أعمال  : سادسا

 أعمةةالتةةم افتتةةا  يمثلةةو  العهةةات المشةةاركة والخبةةراء  مشةةارك( 36) بتاةةور -

   17/9/2018الموافق  ااثني فا تمام الساعة العاشرة م  صبا  يوم "   الورشة
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 فتتا  كل م  :وتتد  فا تفل اا -

 وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين / عمر النعيما/  الدكتور سعادة  -1

 سعادة االستاذ / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية  -2

 :سكرتارية فنيةال -أ

 :كل من الورشةاشرف على اعداد وتنفيذ اعمال 

 تماعيةمدير إدارة التماية ااع  –المستشار / تمدي اتمد -1

 ديوا  المدير العامرئيس  – شيري  متمود صبا السيدة /  2

 

   17/9/2017اليوم األول

 :  األولىالعمل  جلسة  -

معـايير "ورتةةة عمةةل تةةول  والمستشار / تمدي اتمةةد وعرض فيها عرض فيها  

 . "وسائل متابعتها  –مراحل اعدادها  –خصائصها  –العمل العربية : أهدافها 

    :يةجلسة العمل الثان

االلتزامات المترتبة علـى "ورقة عمل حول  حمادة أبو نجمة  /االستاذ عرات خاللها

 "الدول بشأن معايير العمل

 18/9/2019اليوم الثاني  -

 : الثالثةالعمل  جلسة -

دور معايير العمل في توفير " ورتة عمل تول متمد كشو  عرض خاللها ااستاذ/

 "لعاملينالحماية االجتماعية والحقوق االساسية ل

 : الرابعةالعمل جلسة 

دور معـايير العمـل " ورتةةة عمةةل بعنةةوا   تمةةادة أبةةو نعمةةةااسةةتاذ/ خاللها عرض 

 " العربية في ظل المتغيرات والمستجدات 
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 19/9/2018 ليوم الثالثا

 :الخامسة العمل جلسة 

 ورشة عمل حول تقارير المتابعـة الخاصـة باالتفاقيـاتااستاذ/ متمد كشو فيها  عقد

 . المصادق عليها

 : السادسةالعمل جلسة 

ورشة عمل حول تقارير المتابعـة الخاصـة باالتفاقيـات ااستاذ/ متمد كشو فيها  عقد

 غير المصادق عليها .

 :الجلسة الختامية -

 .واعتمادها  بتوزيأ الشهادات الورشةاختتمت اعمال  -

 

 

ير لمعالي األسـتاذ / فـايز علـي بالشكر والتقد الدورةيتقدم المشاركون في هذه  وفي الختام ،

المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربيـة و أسـرة منظمـة العمـل العربيـة 

علـى منظمـة العمـل  يتمنـونو ،على الجهود المستمرة التي تبـذلها المنظمـة 

ــود المبا ــذه الجه ــز ه ــتمرار  وتعزي ــة اس ــج نتائجهــا العربي ــى تحق ــة حت رك

 .اإليجابية

 لورشةاوبذلك أختتمت أعمال 

 19/9/2018، في  دبي


