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 وثيقة إعالن

 الحوار االجتماعيمبادئ بشأن 

 في البلدان العربية

 : تقـــــــديم**  

   آذار / المنامررة م مرررار   ) ين مرررر مر العمررل العربررري فرري دور رررث ال ررابعة وال الثررر   قرررر

إدراج بند فني على جدول أعمال المر مر العرا  فري دور رث ال امنرة وال الثرين م       (0202

 . " الحوار االجتماعي من أجل تنمية مستدامة " بعنوان 

  الحوار االجتماعي " حول موضوع  العربي بتكليف خبير بإعداد دراسةقا  مكتب العمل

و ر   ويععارا علرى أفرران اج تراج ال الثرة فري الردول العربيرة          " من أجل  نمية م تدامة 

/ القرارر  م مراعو   ) ضمن وثائق بنود جدول أعمال المر مر في دور ث ال امنرة وال الثرين   

 ( . 0200آعار 

 ند الحوار االجتمراعي مرن أجرل  نميرة م رتدامة علرى مرر مر العمرل العربري فري           عرض ب

و    شكيل لجنة فنيرة لمناقشرتث   (  0200آعار / القارر  م ماعو ) دور ث ال امنة وال الثين 

 ..للمر مر العا  بنتائج أعمالاا  ًاوقدمت  قرعر

 ة الحوار االجتماعي مرن  وال الثين  قرعر لجن ال امنةربى فى دور ث مر مر العمل الع قرا

 :وما  ضمنتث من  وصيات ومن بيناا . أجل  نمية م تدامة 

إعداد إعالن عربي للحوار االجتماعي بالتشاور والتن يق مع أفران اج تاج ال الثة  -ب

 .في الدول العربية وفرحث على مر مر العمل العربي القاد  جقراره 

ل المختلفة وفي مقدمتاا حق العمرل والحماعرة   شمول الحوار االجتماعي لقضاعا العم -جـ 

االجتماعية وشروط وظرون العمل و حقيق التمكين ال ياسي واالقتصادي واالجتماعي 

 .للمرأ  و أكيد العمل الالئق الذي  حتر  فيث حقوق اج  ان وكرامتث 

  فري    نفيذا لقرار المر مر المذكور شكل مكتب العمل العربي لجنة ثالثية من ذوي الخبر

الدول العربية م وعقدت اجتماعا اا في مكترب العمرل العربري بالقرارر  خرالل الفترر  مرن        

وقدمت اللجنة مشروع إعالن مبادئ بشأن الحروار  .  0200أعلول / سبتمبر  02 – 02

 .االجتماعي في البلدان العربية 

 ة لتقدع  أرسل مكتب العمل العربي مشروع المبادئ إلى أفران اج تاج في الدول العربي

 .مقترحات أو مالحظات باذا الشأن 
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  األخذ بالمالحظات التي   ري إعالن المبادئ م وعرض المشرع بصفتث الناائية على   

شررباط / فبراعررر  01 – 02مررر مر فنرري متخصررف عقررد فرري بيررروت خررالل الفتررر  مررن    

0200 . 

 دولة ( 02)في  عضوًا عم لون أفران اج تاج ال الثة( 12)المر مر الذي شارك فيث  أقر

وكرال  ويارات رسسرا  منظمرات    ) عربية م و ميزت المشاركة بأ اا ذات م توى رفيع 

وثيقررة إعررالن المبررادئ بشررأن الحرروار االجتمرراعي فرري البلرردان   ( أصررحاب أعمررال وعمررال 

 .وأوصي للمر مر الموقر باعتمادرا في دور  ا عقاده التاسعة وال الثين . العربية 

  الموقر اعتماد وثيقة إعالن المبادئ بشأن الحوار االجتماعي في المطلوب من المؤتمر

 .البلدان العربية 

 و فضلوا بقبول وافر التقدعر واالحترا  مم

 

 أحمد محمد لقمان

 المدير العام
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 مشروع 

 إعــالن مـبـادئ

 بـشــأن

 الحــوار االجتماعــى في البلدان العربية
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 إعــالن مـبـادئ

 بـشــأن

 لدان العربيةالحــوار االجتماعــى في الب

/ بييروت ، أبرييل  )إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دورته التاسعة والثالثيين   
 ،( 2152نيسان 

االلتزا  بالمي اق العربى للعمل ودستور منظمـــــة العمـــــرـل العربيـرـة    إذ يؤكد
. 

وأميرهم ويور    " من القي  الراسخة في الدعو  للتشراور والحروار    وإذ يستلهم
ميا اياب مين    " " وياورهم تسسيع عقيولهم    " " وواورهم فيي اممير   " م     "بينهم

 ".استشار

بأحكررا  اال فاقيررات والمواثيررق العربيررة ذات الصررلة م وعلررى وجررث    وإذ يستروييد
 :الخصوص 

( 2)وخاصررة اال فاقيررة العربيررة رقرر   ( 01)إلررى ( 0)ا فاقيررات العمررل العربيررة مررن   -
لعرا   ( 00)ية م واال فاقية العربية رقر   بشأن الحرعات والحقوق النقاب 0111لعا  

 .بشأن المفاوضة الجماعية  0111

 –االسترا يجية العربية للتأمينات االجتماعية الصادر  عن مرر مر العمرل العربرى     -
 ( .0111آذار / القارر  م مار )الدور  ال ادسة والعشرون 

ن مرر مر العمرل   االسترا يجية العربية لتنمية القوى العاملرة والتشرليل الصرادر  عر     -
 ( .0222شباط /  و س م فبراعر)الدور  ال الثون  –العربى 

(  0202آذار / المنامرة م مرار    ) اجسترا يجية العربية للتدرعب والتأريل الماني  -
. 

إعالن مبادئ بشأن  ي ير  نقل األعدى العاملة العربية الصادر  عن مر مر العمرل   -
 ( .0222شباط / الجزائر م فبراعر)الدور  ال ا ية وال الثون  –العربى 

 .(0222 شرعن ثا ي / وحة م  وفمبر الد) إعالن الدوحة بشأن التنمية والتشليل  -

 ( .0221 شرعن أول / بيروت م أكتوبر ) األجند  العربية للتشليل  -

بأحكرررا  اال فاقيرررات والمواثيرررق الدوليرررة ذات الصرررلة م وعلرررى وجرررث      وإذ ييييذكر
 :الخصوص 

 .بشأن حق التنظي  النقابى  0192لعا  ( 21)ية رق  اال فاقية الدول -

 .بشأن حق التنظي  والمفاوضة الجماعية  0191لعا  ( 12)اال فاقية الدولية رق   -

 .بشأن المشاورات ال الثية  0119لعا  ( 099)اال فاقية الدولية رق   -
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اجعرالن العررالمي بشررأن الحقرروق األساسررية فرري العمررل الصررادر عررن منظمررة العمررل   -
 . 0112دولية ال

 . 0220المعارد  الدولية بشأن الحوار االجتماعى والمشاركة ثالثية األفران  -

 . 0222اجعالن بشان العدل االجتماعى من أجل عولمة عادلة  -

 . 0221المي اق العالمى للوظائف  -

ضرررور  وأرميررة التشرراور ال الثررى بررين الحكومررات ومنظمررات      وإذ يؤكييد علييى 
لعمرررال والتعررراون فرررى  ررروفير منرررا  العمرررل المحفرررز    أصرررحاب األعمرررال ومنظمرررات ا 

لالست مارات فى منشآت ومشارعع العمل الدائ  وإعجاد عالقات العمرل الجيرد  و روفير    
 .الحيا  الكرعمة للعمال العرب ومواجاة  حدى البطالة والتخفيف من حد  الفقر 

مرل  بأن الناروض بمفارو  الحروار االجتمراعى مرن شرأ ث أن عحقرق التكا        واقتناعا
برررين عنصررررى العمرررل ورأ  المرررال والترررواين برررين التنميرررة االقتصرررادعة والتنميرررة        

 .االجتماعية ويعاد  القدر  على مواجاة التحدعات واأليمات االقتصادعة 

. بأ ررث مررع  رروا فررر الحروار االجتمرراعي عنمررو العرردل و تعررزي الحرعررات   واعترافيا 
 .لق واجبداع واالبتكار وبا تفائث عطلي الظل  وع ود القار و نعد  عوامل الخ

مررن منظمررة العمرل العربيررة وبحكرر  اختصاصرراا بأرميرة العمررل مررن أجررل   وإدراكيا  
 حقيق التشليل الكامرل ورفرع م رتوعات المعيشرة و وسريع مظلرة الضرمان االجتمراعي         
و ررروفير الحماعرررة االجتماعيرررة ومواجارررة  حرررردي البطالرررة و عزعرررز مقومرررات ال ررررل         

 .االجتماعي في الدول العربية 

لتحقيق التشليل الكامل والمنتج و وفير العمل الالئرق و ضرمين كرل ذلر       وسعيا 
فرري صررمي  ال ياسررات االقتصررادعة واالجتماعيررة م و أكيررد احترررا  الدعمقرافيررة ودور    
منظمررات المجتمررع المررد ي وفرري مقرردمتاا منظمررات العمررال وأصررحاب األعمررال فرري         

 .المشاركة في رس  رذه ال ياسات 

ة  كامررل األررردان المحرردد  فرري دسررتور منظمررة العمررل العربيررة       ألرميرر وتأكيييدا 
والمي ررراق العربررري للعمرررل واجسرررترا يجية العربيرررة للتنميرررة والتشرررليل واجسرررترا يجية   
العربيررة للتأمينررات االجتماعيررة واجسررترا يجية العربيررة للترردرعب والتأريررل المانرري م       

ن العربري لمبرادئ  ي رير  نقرل     واجسترا يجية العربية للحد من عمالة األففال واجعال
 .األعدي العاملة العربية وإعالن الدوحة بشأن التنمية والتشليل 

بالحوار االجتماعي وممارسة التشراور والتفراوض والتوافرق فري إفرار       والتزاما 
من الايكلية ال الثية بين الحكومات والمنظمات المم لة ألصرحاب األعمرال وا حرادات    

الم رتوعات المرس رية والقطاعيرة والجاوعرة والوفنيرة علرى         قابات العمال على كافرة 
الم توعين األفقي والرأسي ضما ًا للتطبيق ال لي  لمعاعير و شررععات العمرل و عزعرز    

 .  يج الوحد  للمجتمعات العربية 
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بأن على منظمة العمل العربية والدول األعضا  فياا حشد كافرة وسرائل    وإيمانا 
ربيررًا لتطبيررق رررذه المبررادئ بررالطرق األك ررر فعاليررة وكفررا      العمررل المتاحررة وفنيررًا وع 

 .و عزعز رذا اجعالن 

- :يقرر الموافقة على المبادئ  التالية 

اعتماد الحوار االجتمراعي وسريلة وأداه فعالرة لحرل المشركالت و عزعرز        :أوال    
التماسررر  االجتمررراعي  م وأن عشرررمل الحررروار االجتمررراعي جميرررع أ رررواع المشررراورات   
والتفرراوض واال فاقيررات و بررادل المعلومررات حررول القضرراعا ذات المصررال  المشررتركة      

 .سياسيًا واقتصادعًا واجتماعيًا 

مأس ررة الحرروار االجتمرراعي والتشرراور و ضررمين ذلرر  فرري التشرررععات        :ثانيييا  
الوفنية فري إفرار مرن التوافرق والموا مرة مرع آليرات الحروار والتفراوض التري  صرت            

 .ل العربية والدولية علياا معاعير العم

 :يهدف الحوار االجتماعي إلى  : ثالثا  

دعرر  الحقرروق األساسررية للعمررال واجقرررار بررالحقوق والحرعررات النقابيررة و عزعزرررا     -
 .وإللا  كافة أشكال التمييز والتاميش في العمل 

إعجرراد المنررا  المالئرر  لعالقررات العمررل الجيررد  الترري  عررزي دور التشرراور والحرروار      -
 .ي والتفاوض و حفز على االست مار االجتماع

 وفيرررد االسرررتقرار االقتصرررادي واالجتمررراعي ومواكبرررة التطرررورات االقتصرررادعة        -
 .واالجتماعية ومواجاة األيمات والتحدعات التي  واجااا 

 ح ررين شررروط وظرررون العمررل و رروفير الحماعررة االجتماعيررة و حقيررق التشررليل        -
 .الكامل

 .عية والم اوا  وصيا ة ال ل  االجتماعي ال عي إلى التأسيس للعدالة االجتما -

 شررركيل مجرررالس ولجررران الحررروار االجتمررراعي علرررى أسرررس متواي رررة     :رابعيييا    
ومت اوعة مع احترا  حق كل فرن في اختيار مم ليرث باسرتقالل كامرل بعيردًا عرن أي      

 .شكل من أشكال التدخل أو الضلوط 

لس ولجيان الحيوار   تحدد التشريعات الوطنية مهام وااتصاصات مجا: اامسا  
- :االجتماعي على أن يشمل 

 . طوعر  شرععات العمل والضمان االجتماعي والنظ  واللوائ  المنفذ  لاا  -

 . نمية الحقوق والحرعات النقابية و طوعررا وصيا تاا واحتراماا والحفاظ علياا  -
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 .الناوض بالتشاور والمفاوضة الجماعية و شجيع إبرا  ا فاقيات العمل الجماعية  -

 ح ين األجور وربطاا بم توى المعيشة و حقيرق العريش الكررع  لا  ران العامرل       -
 .وضمان استقرار منشأ  العمل وإ تاجية أفضل للعامل 

 قرردع  المقترحررات بشررأن سياسررات الدولررة فرري المجرراالت االقتصررادعة واالجتماعيررة     -
اعا و حقيررق التررواين بينامررا م وسياسررات التشررليل وإبرردا  الرررأي فرري جميررع القضرر     

 .المتعلقة باذه ال ياسات 

 .البت في النزاعات الجماعية وإبرا  ا فاقيات العمل بشأ اا وفقًا لالختصاص  -

 قدع  المقترحات بشأن التصدعق على ا فاقيات عمل عربيرة ودوليرة ريرر مصرادق      -
 .علياا من الدولة 

ئ  إ شرا  المجرالس االقتصرادعة واالجتماعيرة و طروعر و فعيرل دور القرا        :سادسا  
مناا لتعزعز و نمية الوظيفة االستشارعة وصرواًل إلرى مي راق اجتمراعي متكامرل عحقرق       

 .العدالة االجتماعية وال ل  االجتماعي 

 عزعز الحوار االجتماعي ال نائي برين العمرال وأصرحاب األعمرال علرى       :سابعا  
عمرال  الوفني في القطاع الخراص م وبرين الحكومرة وال   / القطاع  /  المنشأ  / م توى 

في القطاع العرا  واعتمراد الحروار ال الثري فري القضراعا الكبررى والقضراعا التري عخفرق           
 .الحوار ال نائي في إعجاد الحلول واال فاق حولاا 

استكمال و عزعز اجفار القا و ي المنظ  للعالقات المانية وضرمان حرق    :ثامنا  
 .ضراب التنظي  النقابي والمفاوضة الجماعية و نظي  ممارسة حق اج

 ايئة المنا  المناسب ج جاح الحوار االجتماعي والذي ععتبرر مرن أرر      :تاسعا  
مقوما ررث  رروفر المنررا  الرردعمقرافي الررذي  حتررر  فيررث الحقرروق ال ياسررية واالقتصررادعة    

 .واالجتماعية والحرعات العامة والنقابية 

حاب يجيع أن يراعييي الحيوار االجتمياعي التحييديات التيي تواجيه أصيي     : عاويرا   
 :امعمال ااصة 

 .المناف ة الشدعد  النا جة عن العولمة وحرعة التجار  الدولية  -

 .التكيف مع األيمات االقتصادعة  -

 . وفير مقومات المناعة للمرس ات االقتصادعة وإعجاد اآلليات الاليمة لتطوعررا  -

ة التفاعل مع الم رتجدات والمتليررات ال ياسرية واالقتصرادعة واالجتماعيرة العربير       -
 .والدولية 
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يجيع أن يراعيي الحيوار االجتمياعي تعزييز دور نقابيات العميال        : حادي عشر 
 :وااصة 

 .ضمان حرعة واستقاللية التنظي  النقابي  -

 .احترا  الحقوق األساسية في العمل  -

 .محاربة كل أشكال االستلالل االقتصادي أو التمييز في العمل  -

 . يًا واجتماعيًا واقتصادعًا ضمان اآلليات الكفيلة بتمكين المرأ  سياس -

 . وفير الحماعة االجتماعية ومقومات الوصول للعدالة االجتماعية  -

 . ح ين شروط وظرون العمل والناوض بالمفاوضة الجماعية  -

لمجالس ولجان الحوار االجتماعي ثالثية التم يرل فرت  الحروار مرع      :ثاني عشر 
عا العمرل م رل حماعرة البيئرة     مجموعات أخرى لشمول قضاعا معينرة خرارج إفرار قضرا    

 .والم اعدات االجتماعية 

لمجررالس ولجرران الحرروار االجتمرراعي فررت  الحرروار مررع الم ررتوعات  :ثالييث عشيير 
 .األعلى من الم توى الوفني لتشمل التجمعات اجقليمية واال حادات العالمية 

 الحوار االجتماعي أدا  للحوكمة الرشيد  ل وق العمرل واالقتصراد   :رابع عشر 
الرروفني م والتررأقل  مررع المتليرررات االقتصررادعة واالجتماعيررة وح ررن اجدار  ل يمررات 

 ..النا جة عناا مما عضمن مصال  أفران اج تاج 

علييى الحييوار االجتميياعي اعتميياد وقيييان التقييدم ميين اييالل       : اييامس عشيير  
البيانييات واصحصيياوات والمعلومييات  لتحديييد مييد  االلتييزام بمعييايير وقييوانين العمييل  

نوعيييية عالقيييات العميييل وتنظييييم سيييوة العميييل والتنميييية المتوا نييية فيييي بعيييديها       و
- :االقتصادي واالجتماعي ، ويشمل ذلك 

 . وفير فرص العمل  -

 .التعلي   -

 .التدرعب الماني  -

 . حقيق شروط الصحة وال المة المانية  -

 .الحق في التعبير واالعتران باألخر  -

 .األجور اال فاقيات الجماعية وما  حققث من عدالة  -

 .المشاركة في صنع القرار  -



9 

 

  كافر الفرص والم اوا  في المعاملة والقضا  على كافة أشكال التمييز في العمل  -

 .التصدعق على اال فاقيات العربية والدولية ومدى االلتزا  باا  -

التركيرررز علرررى دور الحررروار االجتمررراعي فررري دعررر  و عزعرررز     :سيييادن عشييير  
 معد العمالة فيث م والمنافق الحرر  ر المنظ  الذي  تزامرس ا ثم واالرتما  بالقطاع ري

. والشررركات متعررردد  الجن ررية م لتحقيرررق شررروط وظررررون العمررل الالئرررق والمالئررر      
 .والتركيز على اج تاج و ح ينث كمًا وكيفًا 

حفررز التوجررث للعمررل فرري مشررارعع  شررليل الشررباب والصررناعات       :سييابع عشيير  
المنزليررة م والعمررل فرري الرعررف م مررن خررالل  الصررلرى ومتناريررة الصررلر م واألعمررال 

 .اجعفا ات الضرعبية والشمول بالحماعة االجتماعية و شجيع العمل التعاو ي 

 بني الحوار االجتماعي ل ياسات  حتر  أولوعة حق الموافن فري   :ثامن عشر 
فرررص العمررل وحررق  نقررل األعرردي العاملررة العربيررة بررين دول الرروفن العربرري ومنحاررا    

 .عد العامل الوفني  األولوعة ب

 عزعررز دور معرراعير العمررل العربيررة والدوليررة الترري  حقررق  نميررة      :تاسييع عشيير  
وصرريا ة الحقرروق األساسررية فرري العمررل م و رردع  ا تعرراا النشرراط االقتصررادي و رروفير    
فرص العمل أما  الشباب و درعبا  و أريلا  مانيًا جك ابا  المارارات التري  حتاجارا    

 .من  كافر الفرص  أسواق العمل و مكنا  

منظمة العمل العربية ري إفار للحروار االجتمراعي العربري م  عمرل      :عشرون 
علررى النارروض بررث مررن خررالل معرراعير العمررل و أكيررد مبرردأ ال الثيررة فرري كافررة أ شررطتاا     
ورياكلاا و قدع  الدع  الفني لمرس ات الحوار االجتماعي على الم توى الوفني فري  

 .الدول العربية 

 قو  منظمة العمل العربية بتقدع  الدع  الالي  والم راعد    :العشرون الحادي و
الفنية المطلوبة للترروعج لارذا اجعرالن فرى الردول األعضرا  وكافرة الايئرات والجارات          
ذات الصررلة فرري الرروفن العربرري و شررر ثقافررة الحرروار عررن فرعررق وسررائل اجعررال           

لتعلررري  والتررردرعب المانررري وبالتعررراون مرررع الايئرررات والمرس رررات الوفنيرررة للتربيرررة وا 
 .ومنظمات المجتمع المد ي 

عقرو  مكترب العمرل العربري بمتابعرة ررذا اجعرالن و قردع          :   الثاني والعشيرون  
 قرعر كل سنتين إلى مر مر العمل العربي بالتقد  المحري لتفعيل المبادئ الوارد  فيرث  

 .في ضو  التقارعر التى عتلقارا من الدول األعضا  

■■■ 

 


