
 

 

 المؤتمر اإلقليمي حول الحوار االجتماعي بالدول العربيةتوصيات 

 الرباط، المملكة المغربية

 2010ديسمبر  14-16

 

لك من خالل منظمات ممثلة ذالعمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي و .1

دولية وبخاصة ذات العالقة بالحقوق ومستقلة ألصحاب العمل والعمال واحترام معايير العمل العربية وال

 ريات النقابية والحوار االجتماعي.والح

وضع إطار  تشريعي ومؤسساتي، وتدعيم وتعزيز ما هو قائم منه في مجال المفاوضة والحوار االجتماعي مع  .2

ال ة في مجحتوسيع صالحياته ومجاالته حتى يتمكن الشركاء االجتماعيين من إيجاد الحلول للقضايا المطرو

 .العمل وتيسير مشاركتها في صياغة منوال التنمية االقتصادية واالجتماعية

من خالل أطر منظمة ومتكافئة بين النقابات  اإلنتاجيةدعم الحوار االجتماعي على مستوى المنشأة أو المؤسسة  .3

 المنشأة.وأصحاب العمل بهذه 

 .قني )ثنائية أو متعددة األطراف(اعتبار الحوار االجتماعي كأولوية في جميع برامج التعاون الت .4

ا عن طريق جميع أنواع وسائل ذالعمل على تنظيم حمالت وطنية تهدف إلى ترويج ونشر ثقافة الحوار وه .5

 .اإلعالم وبالتعاون مع األنظمة الوطنية للتربية والتعليم و التدريب

 .ة والحقوق األساسية في العمل نشر مضمون جميع االتفاقيات الدولية  المتعلقة بالحقوق والحريات النقابي .6

 .عمال(-العمل العربية والدولية إلى تنظيم اجتماع اللجنة الثنائية )أصحاب عمل دعوة منظمتي .7

 

 :توصيات خاصة مرتبطة ببرامج العمل الالئق

تقييم مضمون  وفعالية الحوار االجتماعي في البلدان العربية ووضع برامج مالئمة لكل قطر حسب  .1

 .خصوصياته

 .تشخيص وتقييم العمل في القطاع غير المنظم ووضع برامج للتكفل به .2

 "تطوير تشريعات العمل بهدف .3

  تقوية استقاللية وفعالية نقابات العمال وأصحاب العمل.  

 توفير جميع الشروط المتعلقة بمأسسة حوار اجتماعي دائم وفعال.  

 فاقيات الدولية والعربيةاعتماد مضمون الحقوق األساسية في العمل كما جاءت في االت.  

ه بما يتماشى والحاجيات األساسية للعمال وعائالتهم مع وضع نظام حد يرتحسين الضمان االجتماعي وتطو .4

 .أدنى للحماية االجتماعية يستفيد منه الجميع وبخاصة العاطلين والعجز والقطاع غير المنظم

ها تفتيش العمل، نقابات عمالية وأصحاب العمل ( ووضع برامج تحديد حاجيات الشركاء االجتماعيين )إدارة العمل بما في

المفاوضات خاصة تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال يشمل المشاورات و

  .حل وتفادي النزاعات الفردية والجماعية في العملاالجتماعية. و

 والمتخصصين في : المشاركة في إنشاء شبكات عربية للخبراء
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