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 یة حول  الندوة القوم
 مستقبل عالقات  العمل في ظل المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة

   2017أكتوبر  25 – 23تونس ، 

 :م ــدیـقـأوالً : ت

والمركز العربي ،  الجتماعیة( إدارة الحمایة ا ةالعمل العربی منظمةطار تنفیذ إفي 

لیة وبحوث العمل العربي للثقافة العماوالمعھد الدارة العمل والتشغیل في تونس ، 

الشؤون االجتماعیة وبالتعاون مع وزارة  ، 2017عام لل ملخطھ عملھ) بالجزائر 

مستقبل عالقات العمل في ظل  " حول الندوة القومیة  ت عقد، بالجمھوریة التونسیة 
  25 -23خالل الفترة من تونس وذلك في مدینة  المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة 

ً  45بحضور ،   2017الول أكتوبر / تشرین ا أطراف االنتاج الثالث یمثلون  مشاركا
 جیبوتي ،  الجزائر ،، تونس ، البحرین االردن ، االمارات ،  ( عربیةة دول 18 في 

، مصر،  لبنانالكویت ،  ، قطر،  فلسطین سوریا ،  السودان ، العراق ، السعودیة ،

مجلس المكتب التنفیذي ل لین عنباالضافة إلى ممث )، الیمن  ، موریتانیا المغرب

 . بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةوزراء العمل والشئون االجتماعیة 

مناقشة أثر المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة على عالقات العمل وأسالیب الوقایة ل وذلك

حقیق من منازعات العمل وتعزیز دور أطراف االنتاج في مجال النھوض بعالقات العمل وت

، وبحث دور الحوكمة الرشیدة والتكنولوجیا الحدیثة في النھوض أھداف التنمیة المستدامة 

بعالقات العمل ، وكذلك سبل تنظیم عالقات العمل وتوفیر الحمایة االجتماعیة للعاملین في 

وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال القطاع غیر المنظم واالنماط الجدیدة للعمل 

 . ر االجتماعي والمفاوضة الجماعیة في الدول العربیة الحوا
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  الندوة :أھداف ثانیاً : 

مناقشة تأثیر المتغیرات التي طرأت على سوق العمل في الدول العربیة على عالقات العمل  •

 . 

التع��رف عل��ى واق��ع الح��وار االجتم��اعي والمفاوض��ة الجماعی��ة ف��ي ال��دول العربی��ة وأس��الیب  •

 تطویرھما . 

 بل كیفیة الوقایة من المنازعات العمالیة . بحث س •

 التأكید على تطویر كافة اآللیات التي تنظم عالقات العمل في الدول العربیة .  •

 : محاور الندوة :  ثالثا

 المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة وانعكاساتھا على عالقات العمل في الدول العربیة .  .1

 ة في الدول العربیة : بین الواقع والمأمول الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعی .2

 .  تطویر آلیات الوقایة من منازعات العمل وتسویتھا  .3

 تنظیم عالقات العمل والحمایة االجتماعیة في القطاع غیر المنظم  واالنماط الجدیدة للعمل .  .4

 دور الحوكمة الرشیدة والتكنولوجیا الحدیثة في النھوض بعالقات العمل.  .5

 ات العمل من خالل معاییر العمل العربیة والدولیة والتشریعات العربیة . تنظیم عالق .6

  تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. في تطویر عالقات العمل  والثالثھ دور أطراف االنتاج  .7

 :  حفل االفتتاح :  رابعاً 

المواف�ق  االثن�ین م�ن ص�باح ی�وم  العاش�رةبدأ حف�ل االفتت�اح ف�ي الس�اعة  •

 واشتمل على كلمات لكل من : 2017 أكتوبر   23

مع�����الي الس�����ید / محم�����د الطرابلس�����ي وزی�����ر الش�����ؤون االجتماعی�����ة   •
 .بالجمھوریة التونسیة 

 / فایز علي المطیري المدیر العام لمنظمة العمل العربیة  معالي السید  •

سعادة الدكتور / عبد اللطیف عبید األمین الع�ام المس�اعد لجامع�ھ ال�دول  •

 ز تونس رئیس مرك –العربیة 
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 : سیر أعمال الندوة : خامسا

ورقة عمل  الدكتور / حافظ العموريخاللھا  عرضجلسة العمل االولى :  •

"المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة وانعكاساتھا على عالقات العمل في  حول
 . / رمزي نصیري السید عمال ھذه الجلسة أترأس   الدول العربیة "

  ل ورقة عمل حو حمادة أبو نجمةالسید /  اللھا: عرض خجلسة العمل الثانیة  •
" تنظیم عالقات العمل من خالل معاییر العمل العربیة والدولیة والتشریعات 

 السید / رمزي نصیري. ترأس اعمال ھذه الجلسة ،   العربیة " 

  ورق�ة عم�ل ح�ول   العی�د الطرابلس�ي/  الس�یدجلسة العمل الثالثة : تناول فیھ�ا  •

نتاج الثالثة في تطویر عالق�ات العم�ل وتحقی�ق التنمی�ة المس�تدامة دور أطراف اال
  عجابي صالحالسید / ترأس اعمال ھذه الجلسة    "

    ل ورق�ة عم�ل ح�و محم�د كش�و/  ذاالس�تان�اقش خاللھ�ا جلسة العمل الرابع�ة :  •
الح���وار االجتم���اعي والمفاوض���ة الجماعی���ة ف���ي ال���دول العربی���ة ب���ین الواق���ع " 

 بالل ذوابة  / االستاذ اعمال ھذه الجلسة  ترأس" والمأمول 
 ورق�ة عم�ل  حم�ادة أب�و نجم�ةالس�ید / خاللھا  : عرض جلسة العمل الخامسة  •

تنظیم عالقات العمل والحمایة االجتماعیة ف�ي القط�اع غی�ر الم�نظم واالنم�اط حول 

 الرشدان   إیمانالسیدة/ ترأس اعمال ھذه الجلسة  الجدیدة للعمل " 

ورقة عم�ل   عبد الستار المولھيالسید / سادسة : تناول خاللھا العمل ال جلسة •

 دور الحوكمة الرشیدة والتكنولوجیا الحدیث�ة ف�ي النھ�وض بعالق�ات العم�ل "  حول

 السید / باسم سیادي  ترأس اعمال ھذه الجلسة 

 ورق�ة عم�ل ح�ول  السید / محمد كش�وتناول خاللھا :  جلسة العمل السابعة •

ترأس اعمال ھذه الجلس�ة  ة من منازعات العمل وتسویتھا تطویر آلیات الوقای

 السید / صالح مطلق العازمي . 
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تج�ارب ال�دول العربی�ة : ھي الجلسة المخصصة لعرض  الثامنة جلسة العمل  •

 تم تقدیم عروض من ممثلي الدول التالیة : و ، 

 الرشداناالستاذة / ایمان    االردن 

 السید / نزار العلي     سوریا 

 السیدة / آمنھ خضر    سودان ال

 السید / بالل ذوابھ    فلسطین 

 السید / ناصر نزال     لبنان 

 السید / عبد اللطیف بردي    المغرب 

 السید / محمد علیان     مصر 

 / حیدر حسن  ترأس أعمال ھذه الجلسة السید

 اعمال الندوة من السادة التالیة اسماؤھم .وتم تشكیل لجنة لصیاغة نتائج 

 فلسطین  السید / سامر الصعبي  •

 البحرین  السید / باسم علي سیادي  •

 سوریا  السید / نزار العلي  •

 مصر  السید / محمد علیان  •

 موریتانیا   السید / محمد صالح  •

 

 

 :مثل منظمة العمل العربیة في اعمال الندوة و
 مدیر إدارة الحمایة االجتماعیة      حمدي أحمد /  لسیدا -
 مدیر المركز العربي الدارة العمل والتشغیل تونس      السید / رابح مقدیش  -
  العمالیةالعربي للثقافة  المعھدالقائم باعمال مدیر      السید / عبد الحمید عریب -
 رئیس قسم االعالم      اآلنسھ / إلھام غسال  -
  حدة المرأة والفئات الخاصةرئیس و      رانیا فاروقالسیدة /  -

 4 



  

وتجارب ال�دول الت�ي ت�م عرض�ھا الخبراء السادة  اتقدم بھ التي أوراق العمل ومن خالل 

 ، السادة المش�اركین والم�داخالت والمناقش�ات الت�ي دارت خ�الل جلس�ات العم�ل من قبل 

 النتائج والتوصیات التالیة : فقد تم التوصل الى 

 ً  :  ت النتائج والتوصیا:   سادسا

تكثیف البحوث والدراسات وتعمیق الحوار بین أطراف االنتاج الثالثة حول  -

المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة لتفادي أو الحد من آثارھا السلبیة على عالقات 

العمل وتحدید دور كل طرف في مواجھة التحدیات الحالیة والمرتقبة بالنجاعة 

 المطلوبة .

لممارسة الحوار االجتماعي وتكریس مقّوماتھ األساسیة وفي إیجاد المناخ المناسب  - 

طلیعتھا دعم منظمات أصحاب العمل والعمال دون المساس بمبدأ استقاللیتھا وتعزیز 

مشاركتھا في مختلف المسائل التي تعنیھا حتى تساھم بصفة فاعلة مع الحكومات في 

 . تحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

استقاللیة أطراف الحوار واعتماد اإلطار القانوني المناسب واإلجراءات  تأمین -

 الالزمة لضمان ممارسة الحریات والحقوق النقابیة.

توسیع مجال الحوار االجتماعي قدر اإلمكان من حیث صیغھ (االستشارة، التشاور  -

ت العمومیة الثنائي والثالثي، المفاوضة الجماعیة، المشاركة في مجالس إدارة المؤسسا

القائمة في مجاالت العمل والتشغیل والضمان االجتماعي إلخ) ومن حیث مواضیعھ 

لیشمل مختلف القضایا التي تعني أطراف اإلنتاج بما في ذلك شروط وظروف العمل، 

 التشغیل، الضمان االجتماعي، السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة.

یات (المنشأة، القطاع، المستوى الوطني) إقامة الحوار االجتماعي على كافة المستو -

وتشجیع الحوار داخل المنشأة باعتبارھا الخلیة األساسیة لعالقات العمل واإلطار 

 المناسب لبحث المواضیع التي تحظى باھتمام أطراف اإلنتاج. 
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مختلف  باستعمالغرس ثقافة الحوار على أوسع نطاق لدى أطراف اإلنتاج الثالثة  -

 إلعالم والتوعیة والتدریب وإبراز مزایا الحوار والتجارب الناجحة.الوسائل مثل ا

إیالء المزید من االھتمام بالثقافة العمالیة وبتدریب المفاوضین وتنمیة معارفھم  -

وقدراتھم باألخص في مجال تشریعات العمل وأسالیب الحوار وتقنیات التفاوض 

 الجماعي.

عیة على أوسع نطاق بالنظر للمزایا التي تشجیع وتنمیة المفاوضة الجماتنظیم و  -

تمثّلھا ھذه الصیغة من الحوار لطرفي اإلنتاج في آن واحد. فھي تسمح من خالل 

اتفاقات العمل الجماعیة التي تفضي إلیھا بتنظیم عالقات العمل وتحدید شروط 

لمنشأة باألوضاع الخاصة لو وظروف العمل وفقا إلرادة الطرفین ومراعاة لمصالحھما

 .  قطاع النشاط المعنيب وأ

اعتماد استراتیجیات وطنیة تھدف إلى انتقال العاملین في القطاع غیر المنظم  -  

فرص العمل التي یشغلونھا وتعزز  استدامة إلى القطاع المنظم بصورة تضمن 

وتوفر قاعدة بیانات حدیثة وشاملة لمختلف نشاطات  القانونیة لحقوقھم الحمایة

 ظم . القطاع غیر المن

تأمین النشاط الفعلي والمنتظم لمؤسسات الحوار التي تقرھا التشریعات الوطنیة  -

 وإزالة العقبات التي تحول دون إنشائھا أو تخل بسیرھا الطبیعي والمجدي . 

وضع وتنفیذ سیاسات وطنیة محكمة ومتكاملة لضمان استقرار وسالمة عالقات  -

ات تسویة المنازعات الكسابھا المزید من العمل ، والدعوة إلى تقییم وتطویر آلی

 الجدوى مع اعطاء االولویة لمعالجة أسباب المنازعات وتعزیز آلیات الوقایة منھا . 

تعزیز دور إدارات العمل العربیة في النھوض بالحوار االجتماعي والمفاوضة  -

یة الجماعیة وفي تسویة منازعات العمل ودعم جھاز تفتیش العمل بالموارد البشر

والمادیة وبوسائل العمل الحدیثة للقیام بمختلف وظائفھ الرقابیة والوقائیة بالنجاعة 

 المطلوبة . 
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نشر مباديء الحوكمة الرشیدة واالدارة السدیدة على أوسع نطاق وحث إدارات العمل  -

العربیة والشركاء االجتماعیین للعمل بھا ودعوتھا لالستفادة أكثر مایمكن من 

 الحدیثة للمعلومات واالتصال في مختلف نشاطاتھا .  التكنولوجیات

 الصلة حث الدول العربیة على المصادقة على اإلتفاقیات العربیة والدولیة ذات  -

الحریة ) بشأن 87بموضوع عالقات العمل، وبشكل خاص اإلتفاقیة الدولیة رقم (

اإلتفاقیة العربیة رقم ) بشأن المفاوضة الجماعیة و98رقم ( الدولیة  االتفاقیةوالنقابیة 

بشأن المفاوضة ) 11(رقم ) بشأن الحریات والحقوق النقابیة واإلتفاقیة العربیة 8(

 الجماعیة . 

دعوة منظمة العمل العربیة والمؤسسات التابعة لھا إلى تكثیف نشاطاتھا في مختلف  -

ناجحة في ھذا القضایا المتصلة  بعالقات العمل والقیام بنشر وتبادل التجارب العربیة ال

 المجال على أوسع نطاق . 

 في الختام : 

الحمای�ة  إدارة أس�رةالعربیة : منظمة العمل لبالشكر  الندوة توجھ المشاركون في 

والمرك�ز العرب�ي الدارة العم�ل والتش�غیل ف�ي ت�ونس  االجتماعیة بمكتب العم�ل العرب�ي

حسن االس�تقبال واالع�داد  علىالعربي للثقافة العمالیة وبحوث العمل بالجزائر والمعھد 

، وتحقی�ق الفائ�دة واألھ�داف م�ن مش�اركتھم  الجید مم�ا اس�ھم ف�ي انج�اح اعم�ال الن�دوة 

  ..الشكر للسادة الخبراء على جھودھم في تقدیم أوراق العمل المتمیزة كذلك و

 الندوة أعمالعلى ذلك اختتمت و

 2017أكتوبر  25تونس ، 
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