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 تقریر بشأن 

 التدریبیة حولات الدور
 "  " الحوار والتفاوض الجماعي : األسالیب والتقنیات 

 " " معاییر العمل العربیة 
  2017دیسمبر  14 – 11نواكشوط ، 

  

المرك���������ز عق���������دت منظم���������ة العم���������ل العربی���������ة ( ادارة الحمای���������ة االجتماعی���������ة ، 

الوظیف���������ة )  بالتع���������اون م���������ع وزارة العرب���������ي الدارة العم���������ل والتش���������غیل / ت���������ونس 

دورت�������ان بالجمھوی�������ة االس�������المیة الموریتانی�������ة  العمومی�������ة والعم�������ل وعص�������رنة االدارة 

 14 – 11خ������الل الفت������رة  موریتانی������ات������دریبیتان لفائ������دة أط������راف االنت������اج الثالث������ة ف������ي 

ة وزی������ر كم������ب ب������ا /  ةافت������تح أعم������ال ال������دورتین مع������الي ال������دكتور،  2017 دیس������مبر

وس�������عادة األس�������تاذ/ ف�������ایز عل�������ي  وعص�������رنة االدارة ، العم�������ل  الوظیف�������ة العمومی�������ة و

بحض�����ور مع�����الي الس�����ید / س�����یدنا  ، المطی�����ري الم�����دیر الع�����ام لمنظم�����ة العم�����ل العربی�����ة

 ، ع�����الي ول�����د محم�����د خون�����ا وزی�����ر التش�����غیل والتك�����وین المھن�����ي والتقنی�����ات واالتص�����ال 

، فض�����ال ع������ن الس�����یدة / خدیج�����ة ج�����الو رئیس������ة االتح�����اد الع�����ام للعم������ال الموریت�����انیین و

 .   الموریتانیة جمھوریة الوممثلي أطراف االنتاج الثالثة في قیادات حشد من 

" الحوار والتفاوض الجماعي : األسالیب التدریبیة األولى حول  الدورة أوالً :
التأكید على دور الحوار االجتماعي في تنظیم عالقات العمل بین  وتھدف إلى  "والتقنیات 

الشركاء االجتماعیین على المستوى الوطني ، والوقوف على واقع التفاوض الجماعي في 

لتدریب على ممارسة التفاوض الجماعي ومناقشة ا، وموریتانیا ومعالجة المشاكل التي تواجھھ 

المشاركین من أطراف االنتاج  وتطویر مھارات وقدرات  مختلف الجوانب التي تتعلق بھ ،

 ألحدث األسالیب والتقنیات . وفقاً  التفاوض الجماعي على ممارسة الثالثة 

ً  36شارك في أعمال ھذه الدورة  ثالثة في من ممثلي أطراف االنتاج ال متدربا

على المستوى الجماعیة موریتانیا من المنخرطین في عملیات الحوار والمفاوضات 

 واشتملت على جلسات عمل تناولت المحاور التالیة : . الوطني 



  . المفاوضة الجماعیة : المكتسبات والتحدیات و واقع الحوار االجتماعي  •

  .  في النھوض بالمفاوضة الجماعیة أطراف االنتاج دور  •

  . آلیات الوقایة من منازعات العمل وتسویتھا  •

 أسالیب وتقنیات التفاوض الجماعي . •

المختلفة  تقنیاتالسالیب واألكما أقیمت خالل الدورة التدریبیة ورشتي عمل شملت 

تسییر مفاوضات بین المشاركین : جاءت ورشة العمل االولى  للتفاوض من خالل

تقنیات التفاوض الجماعي على مستوى المؤسسة "حیث تم خاللھا توزیع  بعنوان"

المشاركن على ثالث مجموعات ( تمثل أطراف االنتاج الثالثة ) وتم في كل مجموعة 

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

على المستوى الوطني " حیث تم  يثالثانیة فكانت بعنوان " أسالیب الحوار الثال

التدریب على كیفیة اجراء الحوار بین أطراف العمل الثالثة حول زیادة الحد االدنى 

 لالجور . 

 ً " مع������اییر العم������ل العربی������ة" ح������ول  الثانی������ة التدریبی������ة ال������دورة  : ثانی������ا
متابع�������ة  ف�������يإل�������ى تفعی�������ل ق�������درات الك�������وادر المعنی�������ة بالمع�������اییر ھ�������دف تو

اتفاقی�������ات وتوص�������یات العم�������ل العربی�������ة وتعزی�������ز التواص�������ل بی�������نھم وب�������ین 

لجن������ة الخب������راء الق������انونیین التابع������ة لمنظم������ة العم������ل العربی������ة ف������ي مج������ال 

التص�������دیق عل�������ى اتفاقی�������ات العم�������ل العربی�������ة ومتابع�������ة موائم�������ة التش�������ریعات 

 مع االتفاقیات المصادق علیھا ،  الموریتانیة 

ً من الكوادر الفنیة المتخصصة 38شارك في أعمال ھذه الدورة  في  متدربا

، وقد تم موریتانیا مجال معاییر العمل العربیة ممثلین ألطراف االنتاج الثالثھ في 

 خاللھا عقد جلسات عمل تناولت المحاور التالیة : 

 االلتزامات المترتبة علیھا .  –خصائصھا  -معاییر العمل العربیة : أھدافھا   .1
دور أطراف االنتاج في موریتانیا في تفعیل التصدیق على اتفاقیات العمل  .2

 .  العربیة 
الصعوبات التي تحول دون التصدیق على اتفاقیات العمل العربیة وسبل  .3

 .  التغلب علیھا



 دور معاییر العمل في توفیر الحمایة االجتماعیة والحقوق األساسیة للعاملین. .4
 

لجنة الخبراء القانونیین بمنظمة العمل  كشو عضو  / محمدوكذلك قام السید    

نماذج المختلفة  ال العربیة بتنشیط ورشة عمل تضمنت تدریب المشاركین على 

وشرح كیفیة وغیر المصدقة المصدقة للتقاریر الخاصة باتفاقیات العمل العربیة 

 اعداد الردود  المطلوبة علیھا . 

 

قام كل من : السید / محمد محمود ولد الدیھ  في نھایة الجلسة الختامیة 

االمین العام لوزارة الوظیفة العمومیة والعمل وعصرنة االدارة ، السید / حمدي 

أحمد مدیر ادارة الحمایة االجتماعیة وعالقات العمل بمنظمة العمل العربیة ، 

تمدة شھادات تدریب معوالمستشار المكلف بالعمل السید / الشیخ ولد أیھ بتوزیع 

ومدى  التدریبیة  اتأشاد المشاركون بمستوى الدور ، وقد المتدربینالسادة على 
التي قام وورشات العمل  المادة العلمیة المتمیزةخالل من الفائدة التي تحققت لھم 

منظمة العمل العربیة تنظیم  علىوتمنى المشاركون ،  بتقدیمھا السادة الخبراء 
للمنظمة على تنفیذ  والتقدیرالشكر  وقدموادورات اخرى الستكمال تحقیق الفائدة 

  الجمھوریة االسالمیة الموریتانیة . على أرض ذه األنشطة الھامة ھ
 

 

 

 

 

  


