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 :مــتقدي

عقدت منظمة العمل العربية ) ادارة الحماية االجتماعية بالشرراةة م  المرة  العرب  الدارة 

ــة العما ية مي معايير العمل  العمل والتشررر يل بتون  ل الدورة التدريبية حول   " المفاوضـ

ممثل  أطراف االنتاج الثالثة    مشرارةا  م  79وحضرور   وذلك بمشرارةة   العربية والدولية "

عربيرة )اررد   االمرارات  البحري   تون   الج ا،ر   الورررررعوديرة  العرا      دولرة  14ف   

انعقاد هذه الدورة  جاءالم رب  مصر  موريتانيال  لبنا    ولطنة عما   فلوطي    الةويت   

ــتعابة  التدريبية   للتطورات والمت يرات الت  عاشرر ا العالج جراء تداعيات جا،حة ةورونا  اس

وارنظمة االقتصررررادية      والصررررحية      والمالية     والبي،ية      وحتى  على ةافة البنى  

الورياورية  وامتد بالطب  تيثيرها على أوروا  العمل العربية وذلك على العديد م  المورتويات   

على موررتوا المسورروررات وقدرت ا على االوررتمرار واالوررتدامة  ثج على موررتوا شررروط  

القرات العمرل  ممرا طرل على أطراف االنتراج الثالثرة وأنمراط وأشرررررةرال وبرالترال  ع  وظروف

تحديات عديدة لمواج ة تداعيات هذه الت يرات على أوضرررال العمال والمسورررورررات  لذلك 

جديدة ف  الحفاظ على الحقو    بيدوارظ رت الحراجة ملحة لتطوير دداء هذه ارطراف للقياج 

 م  ج ة أخرا      المةتوبة للعمال م  ج ة والمحافظة على ديمومة المسووات

 

وانطالقا م  ايما  منظمة العمل العربية الراورررد بدور الحوار والتفاوي ف  اروررراء 

عالقرات عمرل متوا نرة والحرد م  ن اعرات العمرل وصررررروال الى تحقيا العردالرة والورررررلج 

االجتمراعيي   ونظرا  لةو  المفراوضرررررة الجمراعيرة تعرد أحرد أهج رةرا،  ودليرات الحوار 

ارها ووررريلة فعالة ف  صرررياهة الن ا التشرررارة  بي  أطراف االنتاج  وف   االجتماع  باعتب 

عقردت هرذه الردورة    االنتراج الثالثرة  أطرافات ممثل   موررررر،وليرة المنظمرة ف  دعج قردر  اطرار

تطوير دداء هذه ارطراف للقياج بدورها ف  صرريانة شررروط العمل الال،ا وحقو   لالتدريبية  

 المسووات  مةاوتداالعمال والمحافظة على  
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 امتتاح أ مال الدورة التدريبية:

المدير العام لمنظمة   –اســــتالد الدورة أ مالاا ب لمة معالي اذســــتال مايي الم ير  

الماـر   ل  ددارة المماية    –ألقاها نيابة  نه المسـتاـارا اسـسم سـنا     - العمل العربية

وأةد في ا على دور المنظمة    والت  رحب خالل ا بالمشررارةي  والوررادة الخبراء االعتما ية  

الر،يورررر  ف  دعج قدرات أطراف االنتاج الثالثة ف  تةري  مبادلء الحوار والتفاوي ف  

ةافة قضرررايا العمل خاصرررة ف  ظل اال مات   وهو ما يجعل المفاوضرررة الجماعية م  أهج 

متوا نرة ف  ظرل  خصرررررا،ل مختلفرة القرار عالقرات عمرل  مرا ل را م   ب دليرات الحوار الفعرالر   

اورتقرار أوروا  العمل العربية    المت يرات االقتصرادية واالجتماعية والصرحية مما يعمل على

    

 

  رئيـسة ومدة المرأة والفئاد الخاـةة  –  رانيا ماروق اذـستالة اقدمت ةلمة اثر هذه ال

تطوير قدرات أطراف االنتاج ف    عقد الدورة التدريبية وهو     ال دف الر،يورر  م ع  خلفية

الممرارورررررات ف  مجرال    أحرد مجرال م رارات وتقنيرات التفراوي الجمراع   والتعرف على  

المفاوضرة الجماعية مما يسدل الى تع ي  عالقات العمل بي  أطراف االنتاج وفقا للمت يرات  

 المتوارعة الت  تش دها أووا  العمل العربية   

 

 سير أ مال الدورة التدريبية: 

 جلوات عمل تفاعلية خالل يومي    أرب تضمنت الدورة التدريبية 

 

 " المفاوضة العما ية مي معايير العمل العربية:  الممور االول:  •

دـمه ة    ـق ل العربـي ايير العـم ا ي ومـع دير الخبير مي الموار االعتـم د ا رابش مـق الســــــي

 مدير المر ي العربي الدارة العمل والتاغيل مي تونس ...والدولية و

 م  حي    القانون  للمفاوضة الجماعية  اإلطارالمعايير الت  تنظج  حي  عري خالل ا      

 حا أصحاب العمل والعمال ف  التفاوي الجماع    •
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 الصب ة االختيارية للمفاوضة الجماعية    •

 أطراف المفاوضة الجماعية    •

 والمة التمثيل النقاب    •

 القطاعات الت  تشمل ا المفاوضة الجماعية  و عات  و موتويات وموض •

العمرال ف  ةمرا تنراول برالشررررررل التوررررر يالت وبراما الحمرايرة الممنوحر  لممثل   

المفاوضررررات الجماعية  ةما اوررررتعري تصررررديقات الدول العربية على االتفاقيات 

توصررررريرات لجنرة الخبراء   وأبر   العربيرة والدوليرة الخراصرررررة بالمفراوضرررررة الجمراعيرة

   القانونيي  المتعلقة بالمفاوضة الجماعية

 

 التوعااد المديثة مي معال المفاوضة العما ية:  الممور الثاني: 

تال الد تور ا أممد الـاواب ة الخبير مي  سقاد العمل والموار  قدم هلا الممور االـس

     اذردناالعتما ي، ومستاار لستماد العام لنقاباد  مال  

دار النقرا  التفراعل  م  خالل التوررررراسالت الت  طرح را الوررررريرد الخبير على  حير   

ات المطروحة لعالقات المشررارةي  حول موررتقبل عالقات العمل  وماه  الورريناريوه

العمل ف  ظل ةافة المت يرات  ودور المفاوضررررة الجماعية ف  تجاو  ةافة التحديات  

  ةرذلرك تج تردريرب الورررررادة  وادارة اال مرات  العوامرل المسثرة على التفراوي الجمراع 

 المشارةي  على أفضل المماروات ف  مجال المفاوضات الجماعية  

 

 :  وتقنياد التفاوض آلياد : الثالثالممور 

له خبره و  استاار   سقاد ةنا ية   –مممد أممد مة ف     االسيدعري هذا المحور  

العمل   معايير  ومق  العمل  آلياد  من  وتم يناا  النقابية  المنظماد  قدراد  تعييي  مي   بيره 

   ...الدولية والو نية

عمليات قدج    قدو  النجال  الال مة  والتقنيات  الم ارات  م   العديد  تدريبية  مادة  خالل  م  

 التفاوي وم  أهم ا  
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 المبادلء الر،يوية ف  العملية التفاوضية    •

 الم ارات الضرورية والال مة لفر  لتفاوي    •

 تةتيةات التفاوي وبعي النماذج م  التةتيةات ف  مجال المفاوضة    •

 للمفاوضي     الشا،عةاالنماط  •

   اختبارات ذاتية ف  مجال القيادة •

 

 :  دور أ را  االنتاج مي الناوض بالمفاوضة العما يةالممور الرابع: 

سـامي السـليني الخبير مي معال الموار االعتما ي والمفاوضـة  قدم هلا الممور االسـتال ا 

   .سنة 20ذ ثر من   مي تونسالعما ية وهو مفاوض  ن أةماب العمل 

حي  عري لدور منظمات أصرررحاب االعمال والعمال ف  المفاوضرررة الجماعية على  

 العديد م  الموتويات   

    المفاوضة الجماعية اطارموتوا  •

    على موتوا االعداد المشترك للتفاوي •

   ت ي،ة واوتعداد االطراف للمفاوضة •

   قيادة المفاوضة الجماعية •

    تقييج ومتابعة نتا،ا المفاوضة الجماعية •

 

وقد ةانت هناك مشارةة فعالة وتفاعل بي  الويدات والوادة المشارةي  م  خالل النقا   

وتممورد مناقااد الدورة  التفاعل  والتمرينات التطبيقية والمداخالت والعروي التقديمية 

 : مول

 أهمية تدريب المنخرطي  ف  المنظمات النقابية على دليات المفاوضة الجماعية  -1

  الوطن  على ةيفية تنظيج المفاوضرررة الجماعية واجراءات ا  أهمية شرررمول التشرررري  -2

 والتوو  ف  المفاوضة الجماعية على ةافة الموتويات 

وربل مد شرمول االتفاقيات الجماعية على هير المنخرطي  ف  النقابات لالورتفادة م    -3



 5 

 الم ايا الواردة في ا 

وارةثر ضرعفا  والت  تضرررت  أهمية اورت داف المفاوضرة الجماعية للف،ات الم مشرة   -4

 م  اال مات 

الت  يل ج معرالجت را بعرد ةرل عمليرة    المفراوضرررررات للوقوف على الث راتأهميرة تقييج    -5

 مفاوضة جماعية لتالفي ا موتقبال  

تثمي  دور المرأة ف  مجال المفاوضررة الجماعية واهمية اشررراة ا ف  فر  التفاوي   -6

 ت التفاوي وادراج قضايا المرأة العاملة ضم  موضوعا

 أهمية توافر البيانات واررقاج والمعلومات ف  نجال المفاوضة الجماعية  -7

أهمية التصرررديا على معايير العمل العربية والدولية المتعلقة بالمفاوضرررة الجماعية    -8

وشررةول التشررريعات الوطنية على احةاج تتعلا بورربل واجراءات تنظيج المفاوضررة 

 الجماعية 

أطراف اإلنتاج الثالثة ف  اعداد فر  تفاوي متجانورررة م   التعاو  والتنوررريا بي    -9

 أبر  عوامل نجال العملية التفاوضية 

لرذلرك يجرب االعرداد والتحضرررررير الجيرد والواع  والردقيا لةرل     وف   جالتفراوي عل -10

 هداف وعناصر ومواقف واوتراتيجيات وتةتيةات التفاوي أقضايا و 

المـار   ل  ادارة    –المـستـاار ا اـسسم ـسنا     الدورة التدريبية  وج  وف  ختاج أعمال 

تلبية الدعوة والمشرارةة ف   الحضرور علىالشرةر للوريدات والورادة    ،المماية االعتما ية

منوهرا  الى اصررررردار المنظمرة     مالحظرات جاثرا، را ب ال رامرة و   التردريبيرةالردورة  أعمرال هرذه  

تقدج  ةما    شر ادات تدريب للوريدات والورادة المشرارةي  تورلج ل ج عبر البريد االلةترون  

  لمعالي الســـيد ا مايي  لي الم ير  المدير العام لمنظمة العمل العربية  بخالل الشررةر

اف توجي راتر  بوضررررر  ةرافرة امةرانيرات المنظمرة لخردمرة أطرمترابعتر  رعمرال الردورة و على  

لةافة   بالشرررةر أيضرررا   وج  اإلنتاج الثالثة وقضرررايا العمل والعمال ف  وطننا العرب   وت 

ف    بذولةبمةتب العمل العرب  لج ودهج المالوريدات والورادة أعضراء الورةرتارية الفنية 

 قد حققت أهداف ا المرجوة   التدريبية   متمنيا  أ  تةو  هذه الدورةعداد والتحضيراإل

 
 حنا 

 مصطفى عمر 
 


