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 وال : تقديم :أ

قومية الندوة أقيمت ال،  2014في إطار تنفيذ منظمة العمل العربية لخطة عملها لعام 

 شارك فيها"" دور الحوار االجتماعي في ظل  التحديات االقتصادية واالجتماعية"حول 

،  األردن) وهيعربية  ةدول 12ي ف ةالثالث اإلنتاجطراف ( يمثلون أ امشارك 40)

، ليبيا لبنان  ، ، الكويت، فلسطين عمان سلطنة  ،السودان  السعودية، ،، تونس، البحرين

لعمال لنقابات االدولي االتحاد  عن  الندوة ممثل أعمال يشارك فكما  ( اليمنمصر ، ،

 . العرب

 

 ثانيا : مبررات عقد الندوة :
جةل كرةر ا الاةوار    والمتنوعةة مةأ    المتواصلة  –ربية منظمة العمل الع جهود إطارفي 

االجتمةةاعي والنهةةو  بةةا علةةى المطةةتوي الةةوطني إ مااةةا منهةةا بةةاه الاةةوار االجتمةةاعي  ةةو    

الوسيلة الفعالة لتنظيم عالقات العمل على  سةا عادلةة بمةا  تمامةى مةط التالةور االقت ةاد         

ظيم مروط وظروف العمل وكاد د لتن الشركاء االجتماعييأواالجتماعي ، حيث كلتقي إرادة 

بمةا  اقةا الطةلم االجتمةاعي      ومناقشة الطياسات االقت اد ة واالجتماعيةة  الاقوق والواجبات

 والعدالة االجتماعية. 

و تميز الاوار في ع راا الرا أ بأاا  صبح سمة الع ر وعالمتةا البةار ة ممةا   عةل     

االحترام والتقةد ر باعتبةارو وسةيلة    التمطك بأسةالي  واليةات الاةوار ودعمهةا واجبةاى  اظةى بة       

اللتقةةةاء وجهةةةات النظةةةر واالركقةةةاء بظةةةروف ومةةةروط العمةةةل مةةةأ  ةةةال  كالقةةةي ا رادات     

المخل ة،وقد  ثبتت الت ارب ااا حينما  توقة  الاةوار كةاداو للمعرفةة واالكفةاق  طةود القهةر        

مطةيرة   و توق  ا بداع و نتشر التع ة  والعنة  الةال  ال  خةدم التالةور الاوةار  و عيةا       

 التنمية.

كما يعتبرااليواراايو يطااف يإلنالو يوسبباا أليوا اارفنيو عالاانيعاثيطتاا ميً  اا  يإلك االي ت فماا  يييي  

ووسبقلو و يو شكفنيمؤس   يوطت ميإلجهزةي ت فمفا ي ا ة ةيً احي رقفاميوامزعاايما يورسابقلو يييييييي

م  يو تزعازيم افلةيوابتمفا يواشا يييييعثيً    يواتمنيوإعجا ةيمتا ميم  االيا ساب م  يط قا يوإلما  يييييي

ي.يووامبيوزب 
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االقتصيادية واالتتماييية التيي تي داد      المتغيياا  ويأتي انعقاد هذه الندوة الهامة فيي لي    

وتهدد ب يادة مساحة الفقيا والطاالية ،   ،  األلم والمعاناة لشعوب األمة العابية   قسوة وتحم

لهيا  مما يتالب تضافا الجهود مي  اتي  مصيالأل األمية واليدفاح يي  حامياها ومسيتقط   تيا        

القادميية ، والوليييلة لتحقيييه  لييو هييي الحييوال االتتمييايي الهييادت والطنييا  يليي  م تليي           

 .الوطنية والقومية المستويا 

 ثالثا : أهداف الندوة :
 كأكيد دور  طراف ا اتاج في الاوار االجتماعي -1

كعز ةةز مبةةد  الاةةوار االجتمةةاعي كوسةةيلة لترسةةيم الطةةالم االجتمةةاعي ودفةةط ع لةةة     -2
 .التنمية

 كعميا واشر مفهوم الاوار بيأ  طراف ا اتاج -3

التعةةةرف علةةةى اثةةةر المتتيةةةرات االقت ةةةاد ة واالجتماعيةةةة علةةةى ممارسةةةة الاةةةوار   -4
 االجتماعي.

التأكيةةةةد علةةةةى دور الاةةةةوار االجتمةةةةاعي فةةةةي مواجهةةةةة التاةةةةد ات االقت ةةةةاد ة         -5
 واالجتماعية.

 رابعا : محاور الندوة :
 ل المتتيرات االقت اد ة واالجتماعية.دور الاوار االجتماعي في ظ -

 االجتماعي والمفاوضة ال ماعية ردور النقابات العمالية في النهو  بالاوا -2

 آثار و ااعراسات الاوار االجتماعي والمفاوضة ال ماعية على عالقات العمل -3

 دور  صااب األعما  في كرر ا الاوار االجتماعي وكفعيل اتائ ا -4

 لعمل في الاوار االجتماعي والمفاوضة ال ماعيةدور إدارات ا -5

 العمل العربية  كشر عاتالاوار االجتماعي في  -6

 ودورة في الترامل االقت اد  العربي والتنمية المطتدامة. يالاوار االجتماع -7

 : الل اه الثالثية والم الا االقت اد ة واالجتماعية  الاوار االجتماعي مؤسطات  -8

 . ة رائدة في م ا  الاوار االجتماعيك ارب قالر  -9
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 المشاركة:الجهات  خامسا:
 وزارات العمل في الدول العربية -

 منظمات أصحاب األعمال في العربية -

 منظمات العمال في الدول العربية -

 االتحاد الدولي لنقابات للعمال العرب -

 

 الندوة:افتتاح أعمال  سادسا:
القدو  العاملدة والهجدرة وحضدور معدالي       معالي الددكتورة ناهدد عشدرز وزيدرة     بحضور -

يمثلددون مشدداركا  ( 65)احمددد محمددد لقمددان مدددير عددام منظمددة العمددل العربيددة و  /السدديد 
للمجدددالس االقتصدددادية  األولبدددالملتق   المشددداركين إلددد  باإلضدددافة الجهدددات المشددداركة 

 دوة الند  أعمدال تدم افتتداح    والخبدرا  المشداركين   وعدد من الضديوف العربية واالجتماعية 
 . 15/12/2014الموافق  االثنينمن صباح يوم  التاسعةفي تمام الساعة " 

 

 وتحدث في حفل االفتتاح كل من :

 معالي األستاذ / احمد محمد لقمان / المدير العام لمنظمة العمل العربية  -1

 والهجرة وزيرة القو  العاملة/  عشرزناهد /  معالي الدكتورة  -2

 

 الجلسات : سير عمل سابعا :
  السكرتارية الفنية: -1

 .مد ر إدارة الاما ة االجتماعية وعالقات العمل -المطتشار / حمد  احمد

 رئا وحدة التعاوايات  -الطيدة / حناه قا د

 

 :لجنة الصياغة -2

 كل من : نالتوصيات مصياغة  تم تشكيل لجنة

  / محمد علي / حكومات / سلطنة عمان األستاذ

  مصر/  اب أعمالأصح/  عبد الستار عشرة/  الدكتور

   تونس/  عمال /  يمولدز الجندوب/  األستاذ

 اليمن/  عمال /  مساوز حجرز/  األستاذ

 الدكتور / محمود سالمة / الخبرا 
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 جلسات العمل : -3

  15/12/2014األولاليوم 

 

  :  األول تلسة العم  

ر ورقدة عمدل بعندوان " رثدار وانعكاسدات الحدوا      احمدد الشدوابكة   عرض فيها الددكتور / 
 االجتماعي والمفاوضة الجماعية عل  عالقات العمل "

 " السعودية /    عمال   / نضال رضوان/  األستاذالجلسة  ترأس "
 

  جلسة العمل الثانية :
دور الحدددوار  ورقدددة عمدددل بعندددوان   محمدددود سدددالمة جبدددر  . الددددكتورخاللهدددا  عدددرض

   االجتماعي في ظل المتغيرات االقتصادية واالجتماعية
 " اليمن/  حكومات  علي محمد النصيرز // الدكتور الجلسة ترأس هذه "
 

 16/12/2014اليوم الثاني 

 : جلسة العمل الثالثة
مؤسسدات الحدوار االجتمداعي    ولقة يم  بعنوان  مازن عودة. األستاذخاللها  عرض 

 اللجان الثالثية والمجالس االقتصادية واالجتماعية "
 " فلسطين / حكومات/  بالل زوابهالسيد / الجلسة  ترأس" 
 

 جلسة العمل الرابعة:
دور إدارات العمددل فددي   " عمددل بعنددوان  ةورقدد محمددد كشددو / االسددتاذ خاللهدداعددرض  

 الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية

 " األردن / أعمال أصحاب/  راغبال أبوالسيد / عدنان هذه الجلسة  ترأس" 
 

 جلسة العمل الخامسة :

دور أصدحاب األعمدال   "  بعندوان ورقة عمل  الستار عشرةعبد الدكتور/ عرض فيها  
 "  في تكريس الحوار االجتماعي وتفعيل نتائجه

األستاذ/ السيد ابو المجد / عمال / االتحاد الدولي لنقابات العمال  هذه الجلسة ترأس"
 "العرب

 : السادسةجلسة العمل 
لنقابدات العماليدة فدي    دور ا "ورقدة عمدل بعندوان    جبالي المراغي / األستاذفيها  وقدم 

   النهوض بالحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية
   "مصر/    حكومات/       كوثر عل  فرح/   ةاألستاذهذه الجلسة  ترأس"
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 17/12/2014اليوم الثالث 

 جلسة العمل السابعة : 
الحدوار االجتمداعي ودوره   احمد الشوابكة ورقة عمل بعندوان"  . الدكتور عرض فيها 

 لتكامل االقتصادز العربي والتنمية المستدامة "في ا
 تونس / حكومات /  محمد صالح الشطي / األستاذهذه الجلسة  وترأس "
 

 جلسة العمل الثامنة :
دور تشريعات العمل في تعزيدز   ورقة عمل بعنوان غسان غصن/األستاذعرض فيها  

  الحوار االجتماعي
 "البحرين / مالع/ نمحمد عبد الرحمالجلسة /  أعمال ترأس"

 

 : : عرض تجارب قطرية ثامنا

 -تم عرض التجارب القطرية في الدول التالية : 

     عمال/      مولدز الجندوبي التونسية / االستاذ /  التجربة  -

 عمال/ محمد عبد الرحمن / / االستاذ   البحؤينيةالتجربة  -

   عمال  حماد حميدة / /  / االستاذ  السودانية التجربة  -

 فلسطينيه / االستاذة / مرح هواشي / عمالالالتجربة  -

 االستاذ / علي فياض / حكومات/  اللبنانيةالتجربة  -

      حكومات /  الدكتور/ علي محمد النصيرز/   اليمنيةالتجربة   -

 سلطنة عمان/  حكومات/  علي السيد /محمد جلسة العروض القطريةتراس 
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ومددن خددالل أوراع العمددل التددي قدددمت والمناقشددات       عمددال الندددوة أ ختددامفددي 

 -:لتوصيات اآلتية للنتائج وان المشاركو توصلالقطرية والمداخالت والعروض 

المناسبة والظروف المالئمة   اد البيةة التشر عية دعوة الدو  العربية   – 1

اد ث وكوالمفاوضة ال ماعية االجتماعي بمختل  مطتو اكا الاوار  لتنمية

بشرل مطتمر لتواك  المتتيرات والتالورات االقت اد ة  العربية التشر عات

االجتماعية والمعا ير العربية والدولية، ودعم استقاللية  طراف الاوار و

القااواية  األطرالارة وكأميأ  با رادةاالجتماعي مما   عل منها  طرافاى كتمتط 

 لها .

على فأ  األعما العمالية وممثلي  صااب  اال تمام بتدر   الروادر النقابية - 2

بمختل  جادة عملية التفاو  والاوار المفاوضة ال ماعية بهدف إوالاوار 

 .و مرالهامطتو اكها 

دعوة  طراف ا اتاج إلى كطو ة النزاعات العمالية بالالرق الطلمية الود ة   3

عمل دا ل التى كعتمد الاوار والتفاو  سبيال واه ا لاللك مما  دعم عالقات ال

على المطتوي ة وأدا ل المنشالمؤسطات و طهم فى ضماه الطلم االجتماعي 

 .الوطني

لية المتعلقة ت د ا على اكفاقيات العمل العربية والدولل دعوة الدو  العربية - 4

اوضة ال ماعية وذلك بهدف كالو ر وكنمية الاوار االجتماعي بالاوار والمف

 .بيةفي المنالقة العر بيأ  طراف ا اتاج

دعوة الدو  العربية لالستتال  األمثل واألفول لموارد ا االقت اد ة  - 5

وثرواكها الالبيعية وكوجيا  الو ا مراايات والموارد ل الح ا اطاه العربي 

واالجتماعية ومناقشة  الو المطائل ضمأ وبما  اقا   داف التنمية االقت اد ة 

 .اطر الاوار االجتماعي العليا
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منظمات العما  ل كقد م التطهيالت الال مةالدو  العربية إلي حرومات دعوة  - 6

، والتوفيا بينها بما  طا م مط احترام استقالليتها االعما ومنظمات  صااب 

فى اعتبار الاوار االجتماعى والتشاور الثالثي ركيزة لال المشاكل 

 االقت اد ة واالجتماعية.

ألعما  ومنظمات العما  حث الدو  العربية على إمراك منظمات  صااب ا - 7

عند إعداد  الط وبرامج التنمية االقت اد ة واالجتماعية واعتبار الاوار 

االجتماعي منه اى وإطاراى لمناقشة جميط القوا ا الرئيطية فى الطياسات 

االقت اد ة واالجتماعية الرلية ، و و ما  طا م فى النها ة فى كاقيا العدالة 

 الم االجتماعى .االجتماعية ، وكرسيم  سا الط

حث الشركاء االجتماعييأ لدي قيامهم بممارسة مهامهم مأ  ال  الاوار  - 8

االجتماعي مراعاة اعتماد منظمات العما  و صااب األعما  األكثر كمثيالى 

 لهم.

العما   ه كتمطك بالمبد   صااب األعما  ومنظمات حث منظمات  - 9

كعز  و طهم في كفعيل دور ا  مماالد مقراطي فى كشريل النقابات وإداركها ، 

 . كواجد ا وكأكيد مرعيتها

 القالةاعي علةى المطةتو     –حث الدو  العربية على قبو  الاةوار االجتمةاعي    - 11

 يةةاراى مفوةةال للتعامةةل مةةط المشةةرالت االقت ةةاد ة واالجتماعيةةة        –والةةوطني 

،  الم احبة للمتتيةرات الدوليةة والوطنيةة ،  و النامةةة عنهةا ،  و المركبالةة بهةا       

للوصةو  إلةى حلةو  مقبولةة م تمعيةاى لهةةالو       عةا باعتبةار  ةالو ال ةيتة األكثةر ا ا    

 المشرالت .

 بإطةار صيتة مؤسطية للاوار االجتماعي مؤطرة   قرار الدو  العربية دعوة - 11

قياد اى بتوفير مطةتلزمات كنشةيالها ، وكرةر ا     دوراقااواي ، كلع  فيها الدولة ، 

  م فيها بفاعلية الشركاء االجتماعييأ.  ثقافة الاوار في الم تمط ، و طا
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، ودعمهةا برةل مةا  قتوةي لتعز ةز       في الةدو  العربيةة  إدارة العمل  كفعيل دور - 12

دور ا في قيادة عملية حوار اجتماعي وطنةي فعةا ، كةوا ه بةيأ م ةالح جميةط       

 الفةات االجتماعية ، وك وه االستقرار والطلم االجتماعييأ .

ومنظمةةات العمةةا  ، بةةأداء دور فاعةةل فةةي      ا األعمةةقيةةام منظمةةات  صةةااب    - 13

كنشيط  الاوار االجتماعي على المطتو يأ المهنةي والةوطني ، واعتمةادو وسةيلة     

فاعلة في الدفاع عأ م الح  عوائها ، والتوفيةا بينهةا وبةيأ م ةالح الم تمةط      

 العليا .

يةة  الدعوة لتعز ز اال تمام بمراكةز الباةوو والدراسةات ومعا ةد الثقافةة العمال      - 14

 عةةةداد كةةةوادر قياد ةةةة واعيةةةة ومدربةةةة فةةةي إدارات العمةةةل ومنظمةةةات العمةةةا    

 و صااب األعما  قادرة على الاوار وكالليل ال عوبات ومواجهة التاد ات .

و لةا وعةي   بشرل عةام  دعوة الدو  العربية لترر ا ثقافة الاوار االجتماعي  - 15

 طةهم فةي كنفيةال    و  ةؤمأ بقةيم الاةوار ومبادئةا     وجيةل مثقة  مةأ العمةا      م تمعي

مةةةأ  ةةةال  إد ةةةا   سةةةا وقواعةةةد الاةةةوار     بةةةرامج التنميةةةة الشةةةاملة ، وذلةةةك   

االجتمةةاعي ضةةمأ المنةةا ج الدراسةةية والتةةرو ج لهةةا مةةأ  ةةال  وسةةائل ا عةةالم    

وكرثيةة  البةةرامج التدر بيةةة للعةةامليأ فةةي  ةةالا      المطةةموعة والمرئيةةة والمقةةروءة  

 الم ا .

، منظمةةات  صةةااب العمل،منظمةةات  دعةةوة األطةةراف الثالثةةة ة إدارة العمةةل    - 16

العما  ( إلةى االافتةاع علةى بعوةها الةبعى وإلةى التعةاوه فيمةا بينهةا بمةا  رفةل            

الوفاق االجتماعي و طاعد علةى كاقيةا الرقةي االجتمةاعي والتنميةة االقت ةاد ة       

 ومواجهة التاد ات االقت اد ة واالجتماعية .

ثةةة حةةو  مواضةةيط عولمةةة  كعميةةا الاةةوار بةةيأ  طةةراف ا اتةةاج الثال  كفعيةةل و -  17

االقت ةةاد واأل مةةة االقت ةةاد ة العالميةةة وآثار ةةا االجتماعيةةة ق ةةد كاد ةةد دور    

 ومطؤولية كل طرف لم ابهة التاد ات الاالية والمركقبة بالن اعة الماللوبة .

الدو  بمالالبة دعوة منظمة العمل العربية فى إطار اهوضها بمهامها القومية  - 18

 بإاشاء وكشريل -بها م الا اقت اد ة واجتماعية  التي ال  وجد -األعواء 

للاوار االجتماعي بما  ومأ فاعليتا كركيزة  ساسية لال المشاكل عليا   طر
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االقت اد ة واالجتماعية ، ومواجهة التتيرات العالمية ، و روه إطاراى لمناقشة 

 م مل الطياسات العامة واالستراكي يات االقت اد ة واالجتماعية.

منظمة العمل العربية لمتابعة ودعم جهود الدو  العربية للنهو  دعوة  - 19

بالاوار والمفاوضة ال ماعية وكرثي  الندوات والملتقيات الوطنية والقومية 

 والتعر   بالت ارب الناجاة في  الا الم ا .

 

 

د يتقدم المشاركون في هذه الندوة بالشكر والتقدير لمعالي األستاذ / أحمد محم وفي الختام ،

  لقمان المدير العام لمنظمة العمدل العربيدة و أسدرة منظمدة العمدل العربيدة علد       

 ويتمندون  تعزيدز الحدوار االجتمداعي   الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة في 

عل  منظمة العمل العربية استمرار  وتعزيز هذه الجهود المباركة حتد  تحقدق   

 والمفاوضة الجماعية.الحوار االجتماعي نتائجها اإليجابية  في  دعم 

 

 أعمال الندوة اختتمتوبذلك 

 17/12/2014شرم الشيخ / مصر ، في 

 

◘ ◘ ◘ 

 

 

 

 

 
 حناه +  حمد 

 ط / حناه

 


