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 الدورة التدریبیة حول
 " أسالیب وتقنیات التفاوض الجماعي"

 2017أكتوبر  27 – 26تونس ، 

 
 مقدمـــــة

تشھد تونس جولة الثة في الجمھوریة التونسیة حیث االنتاج الثاستجابة لالحتیاجات الحالیة ألطراف 

جدیدة من المفاوضات لمراجعة عقود العم�ل الجماعی�ة ، عق�دت  منظم�ة العم�ل العربی�ة ( ادارة الحمای�ة 

االجتماعیة وعالقات العمل ، المعھد العربي للثقافة العمالیة وبح�وث العم�ل ب�الجزائر ، المرك�ز العرب�ي 

والتش��غیل بت��ونس ) دورة تدریبی��ة مكثف��ة لص��الح أط��راف اإلنت��اج الثالث��ة ف��ي الجمھوری��ة الدارة العم��ل 

أكتوبر / تشرین  27 – 26خالل الفترة من   "وأسالیب المفاوضة الجماعیة " تقنیات  التونسیة  حول

 .( فندق جولدن تیولیب المشتل ) 2017األول 

بص��فة خاص��ة المكاس��ب والتح��دیات . الوق��وف عل��ى واق��ع التف��اوض الجم��اعي ف��ي ت��ونس وبھ��دف   

تعزیز دور كل من إدارة العمل والمنظمات المھنیة ألصحاب العمل والعّمال في النھوض ومناقشة كیفیة 

تطویر مھارات وقدرات المش�اركین م�ن أط�راف العم�ل الثالث�ة ف�ي مج�ال وكذلك بالمفاوضة الجماعیة .

 ات التفاوض الجماعي .التفاوض الجماعي وخاصة في ما یتعلق بأسالیب وتقنی

 

س��امیة البك��وش الم��دیرة العام��ة للش��غل ب��وزارة الش��ؤون /  ةافت��تح أعم��ال ال��دورة التدریبی��ة الس��ید

، والس��ید / حم��دي احم��د م��دیر ادارة الحمای��ة االجتماعی��ة وعالق��ات  االجتماعی��ة بالجمھوری��ة التونس��یة 

 ي االم�ین الع�ام المس�اعد لالتح�اد الع�ام التونس�والسید / محمد البوغ�دیري العمل بمنظمة العمل العربیة ، 

 سامي بن محمود ممثال عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة .  والسید / للشغل ، 

وزارة الش��ؤون االجتماعی��ة ( اإلدارات المركزی��ة مت��درباً م��ن  35ش��ارك ف��ي أعم��ال ھ��ذه ال��دورة 

العم�ل والعم�ال  ألصحابیة بموضوع الدورة وممثلون عن منظمات والوزارات االخرى المعنالمعنیة ) 

ة ووح��دة متابع��ة المنش��آت وممثل��ون ع��ن رئاس��ة الحكوم��ة التونس��یة ( الھیئ��ة العام��ة للوظیف��ة العمومی��

 ، وقد تم خاللھا عقد جلسات عمل تناولت المحاور التالیة : ) العمومیة

 .التجربة التونسیة في مجال المفاوضة الجماعیة : المكتسبات والتحدیات   •

 . دور إدارة العمل في النھوض بالمفاوضة الجماعیة  •

 .دور منظمات أصحاب العمل في النھوض بالمفاوضة الجماعیة  •

 . دور منظمات العّمال في النھوض بالمفاوضة الجماعیة •

 .جماعیة من خالل تجارب بعض الدولالتوجھات الحدیثة في مجال المفاوضة ال •



أقیم��ت خ��الل ال��دورة التدریبی��ة ورش��تي عم��ل ش��ملت أس��الیب وتقنی��ات تس��ییر مفاوض��ات ب��ین 

 فاوض الجماعي على مستوى المؤسسة"تقنیات التجاءت ورشة العمل االولى بعنوان "المشاركین : 

ن على ثالث مجموعات ( تمثل أطراف االنتاج الثالث�ة ) وت�م ف�ي ك�ل یم خاللھا توزیع المشاركـــحیث ت

مجموعة التدریب على طریقة التفاوض بین صاحب العمل ونقابة العمال بالمؤسسة ، أما الورشة الثانیة 

فكانت بعنوان " أس�الیب الح�وار الثالث�ة عل�ى المس�توى ال�وطني " حی�ث ت�م الت�دریب عل�ى كیفی�ة اج�راء 

 ف العمل الثالثة حول زیادة الحد االدنى لالجور . الحوار بین أطرا

 . على السادة المتدربینفي نھایة الجلسة الختامیة وزعت شھادات تدریب معتمدة       

وفي الختام أشاد المشاركون بمستوى الدورة التدریبیة ومدى الفائ�دة الت�ي تحقق�ت لھ�م خ�الل 
تنظ��یم دورات اخ��رى الس��تكمال تحقی��ق الفائ��دة  منظم��ة العم��ل العربی��ةوالتمن��ي على، فیھ��ا مش��اركتھم 

 للمنظمة على تنفیذ ھذا النشاط الھام .  والتقدیرالشكر یم وتقد
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