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 وال : تقديم :أ

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

 "" المفاوضة الجماعية حول  دورة تدريبيةتنفيذ تم ،  2015

في  ثالثال اإلنتاجطراف ( يمثلون أ امتدرب 18) الدورةوقد شارك في اعمال 

 الجمهورية اللبنانية

 : الدورةثانيا : مبررات عقد 

المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة التي أثبتت نجاحها في إقامةة عققةاع عمة     

قائمة على التفاهم المشترك واالحترام المتبادل واعتراف ك  طرف من طرفي اإلنتةا   

والى جانب ذلك فهةي أدا   بأهمية الطرف األخر وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، 

لتطوير وتحديث تشريعاع العمة  لتوةوأ أك ةر دقةة وأك ةر مواكبةة للتطةوا االقتصةاد          

 واالجتماعي .

وتحظي المفاوضةة الجماعيةة بأهميةة إسةتراتيجية باعتبااهةا اليةة اختياايةة لمعالجةة         

ليةة  مختلف القضةايا االجتماعيةة واالقتصةادية التةي تشةهدها الم،سكةة ، كمةا أأ هة   ا         

تجكد وتورس مبادئ الحقوق األساسةية فةي العمة  وتضةمن تحقيةق العدالةة االجتماعيةة        

 والكلم االجتماعي .

وفةةي إطةةاا التعةةاوأ الةةدائم مةةل االتحةةاد العمةةالي العةةام فةةي لب ةةاأ ومشةةااكة أطةةراف   

اإلنتا  ال قثة ، ااتأع م ظمة العم  العربيةة عقةد هة   الةدوا  للتةدايب علةى ممااسةة        

لجماعية وم اقشة  مختلف الجوانب التي تتعلق بها ، والخرو  ب تائج تكةهم  المفاوضة ا

في دعم وتعزيز عققاع العم  بين أطةراف اإلنتةا  فةي لب ةاأ وتأهية  المشةااكين مةن        

أطةةراف اإلنتةةا  علةةى ممااسةةة المفاوضةةة الجماعيةةة وفقةةا للسةةي العلميةةة والعمليةةة         

 الصحيحة .
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 ثانيًا :  أهداف الندوة 

 سباب الصعوبات التي تعترض المفاوضة الجماعية وسبل حلها . بحث أ -1

التعررررل علررر  لمررراا المتتيررررات اجتتصررراعلة واجفتماعيرررة علررر  المفاوضرررة        -2

 الجماعية .

 الوتول عل  المستجدات العلمية والتطبيقية في مجال المفاوضة الجماعية . -3

عيرل المفاوضرة   تأكيد عوا وأهمية معالير العمل العربية والدولية في تعزلرز وتف  -4

 الجماعية .

التعرررل علرر  الصررعوبات الترري تعترررض عمليررة المفاوضررة الجماعيررة وسرربل        -5

 التتلب عليها.

 

 

 الدورةثالثًا : محاور 

 المفاوضة الجماعية في التشرلعات ومعالير العمل. -1

 عوا النقابات العمالية في النهوض بالمفاوضة الجماعية . -2

 ة الجماعية .عوا إعااات العمل في النهوض بالمفاوض -3

 عوا أصحاب األعمال في النهوض بالمفاوضة الجماعية. -4

 المتتيرات اجتتصاعلة واجفتماعية وأمرها عل  المفاوضة الجماعية . -5

 أساليب وتقنيات المفاوضة الجماعية . -6

 الصعوبات التي توافه المفاوضة الجماعية وسبل التتلب عليها -7

 الجماعية .فلسات عمل تدالبية وتطبيقية حول المفاوضة  -8

 

 : الجهات المشاركة : خامسا

 

 خامسًا : الجهات المشاركة

 ممثلي وزااة العمل . -

 ممثلي اتحاع غرل التجااة والصناعة والزااعة . -

 ممثلي اجتحاع العمالي العام. -
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 : الدورةافتتاح أعمال  : سادسا

 النردوة   أعمالتم افتتاح لمثلون الجهات المشااكة والخبراء ( مشااكا 18) بحضوا -

   23/10/2015الموافق  الجمعةفي تمام الساعة العاشرة من صباح لوم " 

 وتحدث في حفل اجفتتاح كل من : -

  ائيس اجتحاع العمالي العام في لبنان / غسان غصناألستاذ /  سعاعة  -1

 امين عام الجمعية العربية للضمان اجفتماعي/  خليل شري/  سعاعة الدكتوا -2

منظمرررة العمرررل ب مررردلر اعاة الحمالرررة اجفتماعيرررة/  المستشررراا حمررردي احمرررد  -3

 العربية

 :سكرتارية فنيةال - أ

 :اشرف على اعداد وتنفيذ اعمال الندوة كل من

 مدلر إعااة الحمالة اجفتماعية –المستشاا / حمدي احمد -1

 ائيس وحدة التعاونيات والخدمات اجفتماعية العمالية –السيدة / حنان تالد  2

 

 

   23/10/2015اليوم األول

 :  األولىالعمل  جلسة  -

واترة عمرل حرول "عوا إعااات     / محمرد كشرو   اجسرتاذ وعررض فيهرا   عرض فيهرا   

   العمل في النهوض بالمفاوضة الجماعية

    :جلسة العمل الثانية -

دور أصحححاا األعمححال فححي  خليةة  يةةر  واقةةة عمةة  حةةول     / الةةدكتوا عرضررخ خهلهررا 

   النهوض بالمفاوضة الجماعية
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 24/10/2015ي اليوم الثان -

 : الثالثةالعمل  جلسة -

دور النقابات العمالية  " واتة عمل حول سعد الدلن صقر عرض خهلها اجستاذ/

  في النهوض بالمفاوضة الجماعية

 

 : الرابعةالعمل جلسة 

الصحعوبات التحي تواجح     واترة عمرل بعنروان"     اجسرتاذ/ غسران غصرن    خهلها عرض 

   يهاالمفاوضة الجماعية وسبل التغلب عل

 3/9/2015ليوم الثالثا

 

 :الخامسة العمل جلسة 

حررول " أسرراليب وتقنيررات المفاوضررة   اجسررتاذ/ محمررد كشررو واتررة عمررل    عرررض فيهررا  

 الجماعية"  

  

 :ةجلسة العمل التطبيقي -

تررم خررهل هررلس الجلسررة تقسرريم المشررااكين الرر  مررهث مجموعررات وافررراء ترردالب      

هرلس الجلسرة اجسرتاذ / محمرد     عملي عل  افراء مفاوضات فماعية ) اشررل علر    

 /كشو(

 :الجلسة الختامية -

الختررام  فلسررة وتحرردث فرري،واعتماعهررا  بتوزلررا الشررهاعات الرردواة اختتمررخ اعمررال  -

 ائيس اجتحاع العمالي العام في لبنانو – غسان غصنالسيد / سعاعة 

 مدلر اعااة الحمالة اجفتماعية بمنظمة العمل العربية. –والسيد / حمدي احمد  -
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بالشكر والتقدير لمعحالي األسحتا/ / فحايل علحي      الدورةيتقدم المشاركون في هذه  في الختام ،و

المطيري المدير العحام لمنظمحة العمحل العربيحة و أسحرة منظمحة العمحل العربيحة         

 علححى الجهححود المسححتمرة التححي تبححذلها المنظمححة فححي تعليححل الحححوار االجتمححاعي 

العمل العربية استمرار  وتعليحل   على منظمة يتمنونو والمفاوضة الجماعية،

الحححوار  النهححوضهححذه الجهححود المباركححة حتححى تحقححا نتابجهححا اإليجابيححة  فححي  

 .العربية الدولفي  االجتماعي والمفاوضة الجماعية

 وبذلك أختتمت أعمال الندوة

 25/10/5201، في  لبنان/  بيروت

 حمدي -حنان 

 ◘ ◘ ◘ ط/حنان            


