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 وال : تقديم :أ

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

 "" المفاوضة الجماعية بين الواقع والمأمولتنفيذ ندوة قومية حول تم ،  2015

في  الثالث اإلنتاجاف طر( يمثلون أ امشارك53) وقد شارك في اعمال الندوة

 ،السودان  السعودية، ،الجزائر، تونس،  البحرين ،  األردن) وهيدولة عربية 12

 شارك في اعمالكما  (مصر ،،لبنان  الكويت،،، فلسطين عمان سلطنة  ،العراق

االتحاد  عن  ممثل و الجزائري س االقتصادي واالجتماعيلالمجممثلين عن  الندوة

  ال العربلعملنقابات  ا الدولي

 ثانيا : مبررات عقد الندوة :

في ظل المتغيرات والمستجدات التي تشهدها الساحة العمالية العربية أصبح التفاوض 

والحوار هو األسلوب األمثل لتحسين شروط وظروف العملل وتظيليع قاتلات العملل     

 وحل الخافات وحسع المشاكل وتحقيق أفضل الظتائج لطرفي قاتة العمل .

المفاوضة الجماقية بأهميلة سسلتراتيجية باقتبارهلا ةليلة ارتيارملة لمعالجلة       وتحيي 

مختلف القضاما االجتماقية واالتتصادمة التلي تشلهدها المسسسلة م كملا أه هللي ا ليلة       

تجسد وتكرس مبادئ الحقوق األساسية في العمل وتضلمن تحقيلق العداللة االجتماقيلة     

 والسلع االجتماقي .

ليللة التفللاوض الجماقيللة مللن تطللورات فللي جوا بهللا العلميللة وفللي سرللار مللا تشللهدي ة

والتطبيقية م ارتأت مظيملة العملل العربيلة ققلد هللي الظلدوق لمظاتشلة مختللف الجوا ل           

التللي تتعلللق بالمفاوضللة الجماقيللة والخللروس بظتللائج تسللهع فللي دقللع وتع ملل  قاتللات    

 العمل بين أرراف اإل تاس في الورن العربي .
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 الندوة :  أهداف  ثالثا

 بحث أسباب الصعوبات التي تعترض المفاوضة الجماقية وسبل حلها .  -1

جتماقيلللة قلللل  المفاوضلللة   التعلللرف قلللل  ةملللار المتغيلللرات االتتصلللادمة واال    -2

 الجماقية  

 الوتوف قل  المستجدات العلمية والتطبيقية في مجال المفاوضة الجماقية . -3

 فاوضة الجماقية .تفعيل دور اإلقام في مجال الحوار االجتماقي والم -4

 تبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال المفاوضة الجماقية  . -5

 تأكيد دور وأهمية معامير العمل العربية والدولية في تع م  وتفعيل المفاوضة الجماقية . -6

 : محاور الندوة رابعا

 المفاوضة الجماقية في التشرمعات ومعامير العمل العربية الدولية . -1

 ررف  اإل تاس في الظهوض بالمفاوضة الجماقية . دور -2

 المفاوضة الجماقية .ب الظهوضدور سدارات العمل في  -3

 المتغيرات االتتصادمة واالجتماقية وأمرها قل  المفاوضة الجماقية . -4

 أسالي  وتقظيات المفاوضة الجماقية . -5

 دور اإلقام في مجال المفاوضة والحوار االجتماقي . -6

 مة .تجارب وقروض تطر -7

 : الجهات المشاركة : خامسا

 شارك في أقمال الظدوق ممثلين قن الجهات التالية:

 وزارات العمل في الدول العربية -

 مظيمات أصحاب األقمال في العربية -

 مظيمات العمال في الدول العربية -

 االتحاد الدولي لظقابات للعمال العرب -

 المجالس االتتصادمة واالجتماقية في الدول العربية -
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 افتتاح أعمال الندوة : : سادسا

 الضللليوفكبلللار وقلللدد ملللن ممثللللوه الجهلللات المشلللاركة ( مشلللاركا 53) بحضلللور -

في تمام الساقة العاشرق من صلباح  "  الظدوق  أقمالتع افتتاح  والخبراء المشاركين

   1/9/2015الموافق  الثاماءموم 

 وتحدث في حفل االفتتاح كل من : -

   مطيري / المدمر العام لمظيمة العمل العربيةمعالي األستاذ / فام  قلي ال  -1

   اهد قشري/  معالي الدكتورق -2

 القوى العاملة والهجرق قوزمر

سللليادق الللللواء / راللللد فلللودي/      -3

 محافظ جظوب سيظاء

 الجلسات : سير عمل سابعا :

تع تشكيل لجظة لصياغة  - أ

التوصيات قل  الظحو 

 :التالي

 تو س/ حكومات/  كمال تال/  االستاذ

  مصر/  اصحاب قمل/  فارمة الرزاز/  كتورقالد

 العراق/  قمال/ مائر معين االستاذ / 
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 :سكرتارية فنيةال  - ب

 :اشرف على اعداد وتنفيذ اعمال الندوة كل من

 مدمر سدارق الحمامة االجتماقية –المستشار / حمدي احمد -1

  عملالوتشرمعات معامير الرئيس وحدق  –االستاذ / قبد الكرمع جاومش  -2

 رئيس وحدق التعاو يات والخدمات االجتماقية العمالية –السيدق / حظاه تامد -3

   1/9/2015اليوم األول

 :  األولىالعمل  جلسة  -

 الللللدكتورقللللرض فيهللللا  

ورتللللة  أحمللللد الشللللوابكة/

المفاوضلللة  قملللل حلللول"

الجماقية فلي التشلرمعات   

والمعللللللللللامير العربيللللللللللة  

 "والدولية

  / السوداه اصحاب قمل/   ماهشيخ قثترأس الجلسة األستاذ / 

    :جلسة العمل الثانية -

الدددورة حن ن ددد     قرضلللال رالهلللا 

دور  "ورتللللة قمللللل حللللول ي سدددد 

اإلقلللللام فلللللي مجلللللال المفاوضلللللة   

  " الجماقية والحوار االجتماقي

 ضلال  وترأس هلي الجلسة األستاذ/ 

   السعودمة / قمال  رضواه/
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 2/9/2015اليوم الثاني  -

-  

 : الثالثةالعمل  جلسة -

 حسن فقيه قرض رالها االستاذ/

ورتة قمل حول" واتع المفاوضة 

  الجماقية في الدول العربية

مائر قبد / الجلسة السيد  ترأس

 المعين/ قمال / العراق

 : الرابعةالعمل جلسة  -

/أحملللد  اللللدكتوررالهلللا قلللرض 

ورتللة قمللل بعظللواه" دور الشللركاء االجتمللاقيين فللي الظهللوض بالمفاوضللة     الشللوابكة

   اقيةالجم

  االتحاد الدولي لظقابات العمال  العرب/  قمال/ السيد/ سيد ابو المجدهلي الجلسة ترأس 

 :الخامسة العمل جلسة  -

محملللد  /االسلللتاذوقلللرض فيهلللا  

ورتلللة قملللل حلللول "دور    كشلللو

سدارات العملللللل فلللللي الظهلللللوض   

   بالمفاوضة الجماقية

تللللرأس هلللللي الجلسللللة األسللللتاذ /  

/   سلللللللللماه احمللللللللد العللللللللرادي  

 / البحرمن حكومات
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 السادسةالعمل جلسة  -

وقللللرض فيهللللا االسللللتاذ   

المتغيلللرات محمللد قيسللل   

 ةاالتتصلللادمة واالجتماقيللل 

وأمرهلللا قلللل  المفاوضلللة   

 الجماقية

السلتاذ  اتراس هلي الجلسة 

 تو س /حكومات / كمال تال/ 

 3/9/2015اليوم الثالث

 السابعة  العمل جلسة  -

حللول " أسللالي  وتقظيللات المفاوضللة   / محمللد كشللو ورتللة قمللل   االسللتاذقللرض فيهللا  

 الجماقية"  

  مصر/  اصحاب اقمال/   /فارمة الرزاز الدكتورقترأس هلي الجلسة 

 :ةسة العمل التطبيقيجل

تع رال هلي الجلسة تقسيع المشاركين ال  ماث مجموقات واجراء تلدرم  قمللي   

قللل  اجللراء مفاوضللات جماقيللة 

لجلسلللللة ) اشللللرف قللللل  هلللللي ا   

 االستاذ / محمد كشو(

 :ثامنا : عرض تجارب قطرية

فللي وتللع قللرض التجللارب القطرمللة 

 فلللليالجماقيللللة مجللللال المفاوضللللة 
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 -الدول التالية :

 السيد قد اه قبد الكرمع االرده / -

 السيد جمعة بظخليل –البحرمن / السيد سلماه العرادي  -

   كمال تالالسيد /  تو س -

 ح الشيخصاالسيد /  السوداه - 

 مائر معينالسيد /  العراق -

 قبيد بن محمد البلوشي/  السيد سلطظة قماه - 

 بال زوبةالسيد /  فلسطين -

 محمد سعيد / السيدمصر - 

/  قامر بن مظصلور تراس الجلسة / 

 هسلطظة قما/  قمال

 

  الجلسة الختامية:

ارتتمللال اقمللال الظللدوق بللتاوق  تللائج  

وتوصللللللليات الظلللللللدوق واقتمادهلللللللا   

الختللام السلليد /   جلسللة وتحللدث فللي م

وكيل وزارق القلوى   -السيد الخطي  

 بجظوب سيظاء   العاملة

 .بمظيمة العمل العربية مدمر ادارق الحمامة االجتماقية –والسيد / حمدي احمد 

 :نتائج وتوصيات الندوة :تاسعا

توصللل  شللات والعلروض القطرمللة ملن رللال أوراق العمللل التلي تللدمال والمظات  

 -:لتوصيات ا تية للظتائج وا المشاركوه
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تع م  االهتمام بمراك  البحوث والدراسات ومعاهد الثقافة العمالية إلقداد  .1

مظيمات كوادر تيادمة واقية ومدربة في سدارات العمل ومظيمات العمال و

وتلليل الصعوبات ومواجهة  والتفاوضأصحاب األقمال تادرق قل  الحوار

 التحدمات .

المفاوضة الجماقية قل  ومستل مات توفير مقّومات ل  حث الدول العربية ق .2

 في القا وه. و صوصصعيد الواتع 

تظييـع اإلرـار القا و ي للمفاوضة وقـدم االتتصـار قل  تظييـع  تاجهـا  .3

 االتفاتيات الجماقية.  المتمثلة في

ية االرراف المفاوضة وقدم ا حرمة التفاوض الجماقي واستقالااللت ام بمبد .4

 .ي ررف في شئوه الطرف االررتدرل أ

سقطاء األولومة في التفاوض الجماقي للمستوى القطاقي )فروع الظشاط  .5

االتتصادي( لكو ه األكثر تاؤما مع األوضاع االتتصادمة واالجتماقية للدول 

العربية وربيعة قاتات العمل فيها )والمتسمة بصغر حجع المظشآت وضعف 

حيث اه التفاوض قل  المستوى  حوار(التواجد الظقابي وغياب مقافة ال

في  فس الوتال فهو والقطاقي مسمح بتغطية كافة قمال ومظشات القطاع 

مساهع بقدر كبير في توسيع ميلة الحمامة االجتماقية وفي تحقيق العدالة 

 . .االجتماقية المظشودق

اقة تطومر سدارات العمل في الدول العربية للقيام بالمهام الموكولة سليها بالظج .6

المطلوبة وتع م  دورها في مجال الظهوض بالحوار االجتماقي والمفاوضة 

  . الجماقية

حمامة الحقوق والحرمات الظقابية ومساقدق مظيمات أصحاب العمل ومظيمات  .7

 تع م  تدراتها وتوسيع تمثيليتها دوه المساس بمبدأ استقاليتها.العمال
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باقتماد مختلف الثامة راف اإل تاس غرس مقافة الحوار قل  أوسع  طاق لدى أر .8

والتكظولوجيا الحدمثة  التعليع والتدرم و اإلقام والتوقيةرص وباالالوسائل 

 .الحوار والمفاوضة الجماقية سبراز م اما و لاتصال والمعلومات

سماء الم مد من االهتمام بالثقافة العمالية وبتدرم  المفاوضين من أرراف  .9

ية معارفهع وتدراتهع باألرص في مجال تشرمعات العمل اإل تاس الثامة وتظم

 وتقظيات التفاوض الجماقي.

تيام مظيمات أصحاب العمل ومظيمات العمال م بأداء دور فاقل في تظشيط   .10

م واقتمادي وسيلة فاقلة في الدفاع قن  بمختلف المستومات المفاوضة الجماقية

 جتمع العليا .مصالح أقضائها م والتوفيق بيظها وبين مصالح الم

تع م  دور االقام بمختلف وسائله ومكو اته في معالجة تضاما واسالي   .11

 الحوار االجتماقي والمفاوضة الجماقية

قل  اتفاتيات العمل العربية بعد للمصادتة الدول العربية التي لع تصدق  دقوق .12

ة ومائم والمفاوضة الجماقيةوالحقوق الظقابية بالحرمات المتعلقة  والدولية

 مع المعامير العمل العربية والدولية.التشرمعات الورظية 

دقوق مظيمة العمل العربية لتكثيف برامجها وا شطتها التدرمبيه والتطبيقية  .13

من  هاالمتعلقة بالحوار والمفاوضة الجماقية لصالح ارراف اال تاس الثامة لما ل

المفاوضات مردود امجابي في تكومن ورلق كوادر تادرق قل  المشاركة في 

 .بشكل اكثر فعالية
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 فى الختام

 يتقدم المشاركون في هذه الندوة بالشكر والتقدير لمعالي                                     

ى األستاذ / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية و أسرة منظمة العمل العربية عل       

والمفاوضة  الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة في تعزيز الحوار االجتماعي

على منظمة العمل العربية استمرار  وتعزيز هذه الجهود المباركة  يتمنونو الجماعية،

 الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية النهوضحتى تحقق نتائجها اإليجابية  في  

 .العربية الدولفي 

 ت أعمال الندوةوبذلك أختتم

 3/9/5201شرم الشيخ / مصر ، في 

 حمدي -حنان 

 ◘ ◘ ◘ ط/حنان            


