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 :مــتقدي

في ظل المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الدولية واإلقليمية التي ألقت بظاللها على 

تطورات متسارعة على مستوى حجم  التي شهدت  العمل  أسواق  العربية وخاصة  المنطقة  واقع 

العمل وأنماطه ، وتأثير كل ذلك  وأليات  العمل ،  الوظائف ونوعيتها ، وشروط وظروف وبيئة 

عال العمل  على  وقد  قات  سيما  الحوار ال  أهمية  عن  الستار  االخيرة  كورونا  أزمة  أزاحت 

القضايا  مختلف  حول  مناسبة  حلول  إلى  الوصول  إلى  والسعي  للتشاور  فعاله  كآداه  االجتماعي 

 بشكل يراعي مصالح كافة االطراف .  

اج الثالثة الذي يجسد وإنطالقا ًمن دور منظمة العمل العربية ذات التمثيل الثالثي الطراف االنت 

الدائم  الحوار االجتماعي ويعمل على تكريسه كآليه للحوكمة الرشيدة وادارة االزمات ، وعملها 

موسع  ثالثي  حوار  إطار  في  االنتاج  أطراف  قضايا  دعم  في  العربية  العمل  معايير  خالل  من 

التدا العربية واقتراح  العمل  أسواق  لها  تتعرض  التي  آثارها اليجاد حلول لألزمات  للحد من  بير 

السلبية .. لذا ارتأت منظمة العمل العربية ) إدارة الحماية االجتماعية والمركز العربي الدارات 

الدول  الثالثة في  االنتاج  بمشاركة أطراف  القومية  الندوة  تونس ( عقد هذه  والتشغيل في  العمل 

 جهة األزمات .  العربية لمناقشة سبل مأسسة الحوار االجتماعي ودعم آلياته لموا

: الهدف العام   

تعزيز دور الحوار االجتماعي وتوسيع مجاالته وموضوعاته لتشمل مختلف قضايا العمل   -

 والتنمية في أوقات االزمات . 

 

 : التي استهدفتها الندوةالنتائج 
 

لوضع شروط   الثالثةإيجاد صيغة عمل مشتركة تجمع بين أطراف اإلنتاج  -

 الحوار فيما بينهم وإيجاد آليات لدعم أسوق العمل العربية خالل االزمات . 

تعزيز دور مؤسسات الحوار االجتماعي العربية في الحد من التأثيرات السلبية   -

 لالزمات على أسواق العمل .  
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 المحـــــــاور :  
 

 إرساء الحوار االجتماعي كآلية لتنظيم أسواق العمل في ظل األزمات .   -

 دور الحوار االجتماعي في تطوير تشريعات وبيئة العمل في البلدان العربية .   -

 : الجهات المدعوة للمشاركة 

 وزارات العمل في الدول العربية.   -
 العربية. منظمات أصحاب األعمال في الدول  -
 منظمات العمال في الدول العربية.   -
 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية.  -
 االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.  -
 المجالس االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية  -
 منظمة العمل الدولية .  -
تماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج  المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون االج-

 العربية .   
 

 : الندوةافتتاح أعمال 

 االمارات ، األردن،) عربية دولة  17ممثلي أطراف االنتاج الثالثة في   بمشاركة

،   ، فلسطين،سوريا  ، سلطنة عمان العراق، السعودية، السودان، ، الجزائرالبحرين، تونس 

  من المنظمات العربية والدولية  والعديد (امصر، موريتاني ب ،  المغر لبنان ، ،قطر، الكويت 

الموافق  األربعاءمن صباح يوم  الحادية عشرفي تمام الساعة  الندوةتم افتتاح أعمال 

7/4/2021 . 

 االفتتاح: 

نيابة عنه    القاها المدير العام لمنظمة العمل العربية  –فايز المطيري  األستاذمعالي   كلمة -

رحب خاللها  والتي   المشرف على إدارة الحماية االجتماعية – اسالم سناء / االستاذ

ان الثالثية التي تقوم عليها المنظمة والحوار اكد على بالمشاركين والسادة الخبراء و

  وفعاليةعة في بناء منشآت قوية وقطاعات أكثر انتاجية االجتماعي هما االليتان االكثر نجا

والحقوق االساسية في  ئة ، حيث تعمال على تعزيز المباد، واقتصادات أكثر عدال وكفاء

، وأشار    العمل وتحسين شروط وظروف العمل ومن ثم تحقيق العدالة والسلم االجتماعيين
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الى المبادئ األساسية التي تضمنها اعالن مبادئ بشان الحوار االجتماعي في البلدان 

هدف الى ضرورة ماسسة الحوار االجتماعي وبناء اطر وطنية جديدة والتي ت العربية 

التحديات االقتصادية واالجتماعية   ةز األطر القائمة وذلك بتفعيل دورها في مواجهوتعزي

 . بما يدعم قدرتها على الصمود

 :  المحور االولعمل لسة ج •

دور الحوار معالي الدكتور / حافظ العموري ورقة عمل حول " عرض خاللها 

 العربية االجتماعي في تطوير تشريعات وبيئة العمل في البلدان 

 : الثانيالمحور  عملجلسة 

إرساء الحوار الدكتور / مجدي عبد هللا شرارة ورقة عمل حول " خاللها رضع

 االجتماعي كآلية لتنظيم أسواق العمل في ظل األزمات" 

 

 

 الت : ـمداخال

 امين سر المجلس االقتصادي واالجتماعي اللبناني  / نعيمةسمير  /األستاذ  -

 شارل عربيد رئيس المجلس /الدكتور نيابته عن 

المجلس االقتصادي  أمين عام األستاذ / محمد محمود الحاج إبراهيم / -

 السيد / محمد األفضل الشاه   و   واالجتماعي الموريتاني

 السيد / محمد عبد هللا العرادة / سكرتير عام االتحاد العام لعمال الكويت  -

  الهيئة الهامة للشغل والعالقات المهنيةالسيدة / حياة بن إسماعيل / رئيسة  -

 تونس –بوزارة الشؤون االجتماعية 

 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  -السيد / محمد مساعد     -

السيد / عزمي عبد الرحمن  / مدير عام لجنة السياسات العمالية / وزارة  -

 العمل الفلسطينية  
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 :   التوصيات

المبادئ بشأأأن الحأأوار االجتمأأاعي الأأذي أصأأدرته   دعوة الدول العربية لتفعيل إعالن •

( 8، وكذلك التصديق على اتفاقيتي العمل العربية )2012منظمة العمل العربية عام  

 المفاوضة الجماعية.  بشأن الحقوق والحريات النقابية و (  11)و 

تفعيل دور إدارات العمأأل حتأأى يكأأون التفأأاوض مأأع الشأأركاء االجتمأأاعيين منتظمأأاً  •

 وفعاالً من خالل آليات التنفيذ والمتابعة .

التمسك بحق المفاوضة الجماعية في أماكن العمل باعتبارهأأا مأأن الحقأأوق األساسأأية  •

غنأأى عنهأأا للأأدفاق عأأن حقأأوق العمأأال وتعزيأأز مكاسأأبهم وارسأأاء   للعمل ووسيلة ال

 الديمقراطية والعدالة االجتماعية.

سبل تحقيق أهداف التشغيل وتأأوفير كافأأة توسيع مجال الحوار ليشمل إدارة المنشأة و  •

المستلزمات الالزمة لرفع الكفاءة االنتاجية والعائد االقتصادي للمنشأة وتطأأوير بيئأأة 

 العمل .

تشكيل مجالس ولجان الحوار االجتماعي على اسس متوازنأأة ومتسأأاوية مأأع احتأأرام  •

 حق كل طرف في اختيار ممثليه باستقالل كامل .

م لعالقأأات العمأأل الجيأأدة التأأي تعأأزز دور التشأأاور والحأأوار إيجأأاد المنأأام المالئأأ  •

 االجتماعي والتفاوض وتحفز االستثمار.

العمل على تعزيز وإرساء الحوار االجتماعي الفاعأأل والبنأأاء بأأين مختلأأف الشأأركاء  •

االجتماعيين وتوسيع مظلته لتشمل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ألهميأأة الأأدور 

ه لمواجهة تداعيات االزمات على االقتصادات الوطنية وأسواق الذي يمكن أن تقوم ب 

 العمل.

أهمية أن يراعي الحوار االجتماعي التحديات التي تواجه أسأأواق العمأأل والتأأداعيات  •

التي فرضتها أزمة كورونا على مختلف الجوانب الصحية واالقتصادية واالجتماعيأأة 

 اج.وبما يهدف إلى الحفاظ على الوظائف وأدوات اإلنت 
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تعزيز دور االعالم في تسليط الضوء على أهميأأة الحأأوار االجتمأأاعي بأأين أطأأراف  •

اإلنتاج الثالثة وضرورة تكاتف كافة الجهات لمواجهة االزمأأة عبأأر أسأأاليب الحأأوار 

 االجتماعي المختلفة لتحقيق التشاركية في القرار.

والقطاعأأات   توسيع مجال الحوار االجتماعي قدر اإلمكان من حيث الصأأيا المعتمأأدة •

المشمولة ومن حيث مواضيعه ليشمل مختلف القضايا التي تعني أطراف اإلنتاج بمأأا 

في ذلك شروط وظأأروف العمأأل، الحقأأوق األساسأأية فأأي العمأأل، التشأأغيل، الحمايأأة 

 االجتماعية، السياسات االقتصادية واالجتماعية للبالد.

القطاق، المسأأتوى الأأوطني( إقامة الحوار االجتماعي على كافة المستويات )المنشأة،   •

وتشجيع الحوار داخل المنشأة باعتبارهأأا الخليأأة األساسأأية لعالقأأات العمأأل واإلطأأار 

 المناسب لبحث المواضيع التي تحظى باهتمام أطراف اإلنتاج.

تأأأمين النشأأاط الفعلأأي والمنأأتظم والمجأأدي للجأأان والمجأأالس االستشأأارية ومختلأأف  •

وإزالة العقبات التي تحول دون إنشائها أو تخأأل  مؤسسات الحوار المذكورة بالتشريع  

 بسيرها الطبيعي.

غرس ثقافة الحوار على أوسع نطاق لدى أطراف اإلنتأأاج الثالثأأة وباعتمأأاد مختلأأف  •

الوسائل مثل اإلعالم والتوعية والتدريب وإبأأراز مزايأأا الحأأوار والتجأأارب الناجحأأة 

 وتكريم المنشأت المتميزة في هذا المجال.

زيأأد مأأن االهتمأأام بالثقافأأة العماليأأة وبتأأدريب المفاوضأأين وتنميأأة معأأارفهم إيالء الم •

وقدراتهم باألخص في مجال تشأأريعات العمأأل وأسأأاليب الحأأوار وتقنيأأات التفأأاوض 

 الجماعي.

تعزيز دور إدارات العمل في النهأأوض بأأالحوار االجتمأأاعي وبالمفاوضأأة الجماعيأأة  •

 وتقديم المساعدة لألطراف المتفاوضة.

 منظمة العمل العربية اصدار اداه قانونية حول الحوار االجتماعيدعوة  •

وفي ختام أعمال الندوة القومية حول " الحوار االجتماعي في تنظأأيم أسأأواق العمأأل فأأي 

وجهأأا األسأأتاذ / رابأأح مقأأديل مأأدير المركأأز العربأأي إلدارات العمأأل ظأأل االزمأأات " 
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الشأأكر    االجتماعيةاسالم سناء المشرف على إدارة الحماية    واألستاذ /  والتشغيل بتونس  

للسيدات والسادة الحضور على تلبية الدعوة والمشأأاركة فأأي أعمأأال هأأذه النأأدوة الهامأأة 

لكافأأة العأأاملين بمكتأأب العمأأل العربأأي   ووجها الشأأكرواثراءها بحضورهم ومالحظاتهم  

الشأأكر لمعأأالي   اوجهأأ لجهودهم الملموسة في االعداد والتحضير لهذه الندوة الهامأأة كمأأا  

هاتأأه بوضأأع ي السيد / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمأأة العمأأل العربيأأة علأأى توج 

عمأأال فأأي وطننأأا كافة إمكانيات المنظمة لخدمة أطراف اإلنتاج الثالثة وقضايا العمل وال

 العربي.

 

 حنان
 مصطفى عمر 

 


