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 تقديم

بالجمهورية االسالمية ستجابة لطلب وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة اإلدارة إ

، المركز لحماية االجتماعية وعالقات العمل) ادارة ا منظمة العمل العربية  عقدت ، الموريتانية 

معايير العمل العربية والمفاوضة " ورشة عمل تدريبية حول العربي الدارة العمل والتشغيل بتونس ( 

استكماالً لجهود المنظمة في تقديم وذلك ،  1192نوفمبر  19 – 91  خالل الفترة من  "الجماعية 

تكوين كوادر عربية متخصصة في كافة الدعم الفني ألطراف االنتاج الثالثة في الدول العربية بهدف 

 .  قضايا العمل والعمال

 االفتتاح : 

معالي السيد / سيدنا عالي ولد محمد خونا وزير الوظيفة عقدت ورشة العمل برعاية كريمة من 

، واشتمل حفل االفتتاح على كلمات لمنظمة العمل  العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة االدارة

ة وكلم،  مدير المركز العربي الدارة العمل والتشغيل بتونس -ألقاها السيد / رابح مقديش العربية 

، أمين عام الوزارة  -سعادة السيد / أحمد ولد محمد محمود ولد الديه وزارة الوظيفة العمومية ألقاها 

العام  لوزارة الصيد واالقتصاد البحري ، وسعادة  االمين  -االفتتاح السيدة / خديجة بوكا كما حضر 

 -ر/  مصطفى الغزواني االمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة ، والدكتو -السيد / تل أسمان 

 مدير المكتب الوطني لطب الشغل . 

ً من  01شارك في أعمال هذه الدورة   أطراف االنتاج الثالثة في الجمهورية االسالميةمتدربا

 التالية :  المجاالتوقد تم خاللها عقد جلسات عمل تناولت الموريتانية ، 

 أوال ً : معايير العمل العربية : 

العمل العربية وأهميتها وأهدافها كماا تام اعاال المتاد بيى مراح  رادال   ادا  تم التعريف بمعايير 

، االنتاج في كل  ردرة  ى المرادال تفاقيات وتو يات العمل العربية ودو  كل  ى عرف  ى أعراف 

وفائهااا بالتما اتهااا تااااق اتفاقيااات العماال العربيااة  كااكلآ يليااات الم لمااة لومااراف و تابعااة الاادو  لمااد 

  صادق وغير المصادق مريها ، و ى خا  أو اق العمل التي أمدها الخبراء الوع يون  ى  و يتانيا،الم

تم الوقوف مرح الصعوبات التي تواجهها الامهو ية االسا ية المو يتانية في التصادي  مراح اتفاقياات 

ير اامى هيلاال العمال العربياة ومراح  أساها اااعف التلاويى المه اي لرلاواد  العا راة فااي  ااا  المعااي

مقد دو ة تد يبية  لثفة في  لتب العمل العربي يدمح  ليها المختص  وفي هذا االطار نقترحالوزا ة ، 

بمعايير العمال العربياة فاي  و يتانياا أو اامى  اموماة دو  تلتااج  لاح الادمم الف اي فاي هاكا المااا  
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ى عرياا  ادا ة اللمايااة بليااي يااتم تلمااير  ااادة تد يبيااة  تلا رااة دااو  المواااول ويااتم التااد يب ماا

 االجتمامية بالم لمة . 

تام وباستعراض  واد قانون العمل المو يتاني و اد   وائمتام  اح ادلااف اتفاقياات العمال العربياة ، 

والعمل والتشغيل وعصرنة االدرة العداد دراسة قانونية حول اتفاقيات  وزارة الوظيفة العموميةدموة 

قريبااة  ااى رساار ة المختصااة بالتصاادي  كااون ترااآ االتفاقيااات و فعهااا ل ( 51/  55/  5 ) العمللل ارقللا 

 التشريح المو يتاني وبالتالي يسهل التصدي  مريها . 

 المفاوضة الجماعية : ثانياً : 

تم اعال المتد بيى مرح  عايير العمل العربية والدولية في  اا  المفاواة الامامية و ا تتميم بم 

م اقشة لالمعايير العربية في هكا الماا  ، ثم مقدت جرسات دوا ية  وسعة العراف االنتاج الثاثة 

العقبات ووسائل واقح المفاواة الامامية في  و يتانيا ودو  اعراف االنتاج ديي تم اللوا  دو  

نتاج   أمرب  مثرو أعراف اإلالتغرب مريها بتفعيل اللوا  بيى الشركاء االجتمامييى ، وفي هكا اإلعا

 .  آليات تسوية المنازعات العماليةمى داجتهم  لح دو ات تد يبية دو  

وضة التدريب على دليل المفاجلسة تطبيقية حول تقنيات التفاوض الجماعي تم خاللها أقيمت ثم 

تقسيم الجماعية الذي اشتمل على ما يحتاجه االطراف لعقد عمليه تفاوض جماعي ناجحة ، ثم تم 

مجموعات تمثل أطراف االنتاج الثالثة وعقدت الجلسه لمحاكاة حوار ثالثي على  3المشاركين إلى 

 جور . ى الوطني حول رفع الحد االدنى لألالمستو

اجتمممام مممع المعنممي باعممداد الممردود الخاصممة باتفاقيممات العمممل تممم عقممد ورشىىة العلىىى هىىامش أعمىىال 

وقمام طالعمه علمى نمماذج التقمارير المحدثمة ، وإ،  ب العممل العربميــمـع مكتــمـواصل مــــربية والتــالع

باالجابمة علمى استفسماراته بشممن نمماذج المتابعمة  عضو لجنة الخبراء القانونيين -السيد / محمد كشو 

 الموريتانية لهذا العام .  المطلوبة من الجمهورية االسالمية

وفي الختام أشاد المشاركون بمستوى الدورة التدريبية ومدى الفائدة التي تحققت لهم خالل 

وأعربت وزارة الوظيفة العمومية عن رغبتها في عقد دورة تدريبية لمفتشي العمل مشاركتهم فيها ، 

تشمل التدريب على كافة مجاالت التفتيش القانونية واالجرائية والتفتيش على الصحة والسالمة 

 المهنية . 

 .  العربية  من منظمة العملفي نهاية الجلسة الختامية وزعت شهادات تدريب معتمدة و     

 1192نوفمبر  19نواكشوط في 

 رانيا
 هشــام


