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العمل وتفتيش ارةدإ حول عمل ةورش  
  

 العمل منظمةل اإلقليمي المكتب مع بالتعاون اإلماراتية العمل وزارة تمظن – )د ع م أخبار( بيروت

   .العمل وتفتيش الحديثة العمل إدارة حول لوزارةا وموظفي لمسؤولين عمل ورشة العربية للدول الدولية
  
 ظبي، أبو في ٢٠٠٨ يونيو/حزيران ٢٥ إلى ٢٣ من أيام ثالثة لمدة استمرت التي الورشة هذه اتتو

 إلى يهدف والذي اإلمارات بدولة العمل وزارةل اإلقليمي المكتب يقدمه الذي الفني الدعم برنامج من كجزء

  .حديث عمل إدارة نظام بناء في االجتماعيين والشركاء الحكومة مساعدة

 الشرطة مثل( األخرى توالوزارا العمل وزارة من المعنية الكوادر تدريب إلى الورشة ههذ وتهدف

 العمل إدارة تنظيم كيفية حول العمل وأصحاب العمال عن نممثلي جانب إلى )المدني والدفاع والبلديات والهجرة

   .للتفتيش المعروف التقليدي الدور عن بعيداً العمل تفتيش وأساليب الحديثة
  

 واإلطالع والمقاربات الرؤيةو العمل تفتيش مبادئ حول المعرفة توفير على هذه العمل ورشة توركز

  .الوطنية العمل وتشريعات الدولية العمل منظمة معايير على
  

 للنظام األساسية والعناصر التنسيق ودور التفتيش أنظمة تتضمن مؤسساتية آليات الورشة هذه توعرض

 نظام في االجتماعيين الشركاء ودور ،الصادرات تجهيز مناطق تفتيش مثل بعضال ببعضها الوزارات وعالقة

      .التفتيش خدمات وتقييم التشريعات، تمكينو ،التقارير صياغةو التفتيش، تخطيط وبرامج ،التفتيش
  
  تفتيش العمل ضمن وزارة العملوأهدافدور :  المحاور التالية ورشة العمل علىتركزو

 التنمية إلى العربية المتحدة بالنسبة اإلماراتديات التي تواجه ذات الصلة؛ والتحمالية ال ويةواإلجراءات اإلدار
 تحقيق النوعية وتطوير  وإمكانية العمل؛لتفتيشالرؤية المستقبلية  والتغييراتواالقتصادية واالجتماعية 

 واالتفاقيات ١٠٥ و٢٩مراجعة االتفاقيات رقم  و تفتيش العمل؛آلياتمتابعة  و في تفتيش العملاإلنتاجية
 وتلك الخاصة األساسيةتقديم عرض خاص باتفاقيات منظمة العمل الدولية  والدولية والتشريعات المعنية

 .بتفتيش العمل
  

**********  
  

 هي إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة التي تجمع تحت مظلتهـا بتركيبتهـا              منظمة العمل الدولية  إن  
ثالثية حكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل للدول األعضاء فيها، في إطار جهٍد مشترٍك مـن اجـل                 ال

جعلت منظمة العمل الدولية من مسالة النهوض بالعمل الالئق . النهوض بالعمل الالئق في مختلف أنحاء العالم  
ع إلى الحصول على فـرص عمـل        ويلخص العمل الالئق تطلعات الناس في العالم اجم       . هدفاً عالمياً رئيسياً  

مدرة للدخل وتعزيز حقوقهم وإيصال صوتهم واالعتراف بدورهم وتحقيق االسـتقرار األسـري والتنميـة               
وتتولى منظمة العمل الدولية صياغة معايير العمل ممثلة باتفاقيات وتوصـيات           . الشخصية والعدالة والمساواة  

لتنظيم، الحق في المفاوضة الجماعية، القضاء على العمـل         الحرية النقابية، حق ا   : لحماية حقوق العمال مثل   
الجبري، المساواة بين الجنسين في عالم العمل، القضاء على التمييز في العمل، وغيرها من المعـايير التـي                  

  . تنظم كل القضايا المتصلة بعالم العمل بأكمله


