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حقوق الن�شر حمفوظة ملنظمة العمل الدولية 2009 

ال تنطوي الت�شميات امل�شتخدمة يف من�شورات مكتب العمل الدويل، التي تتفق مع تلك التي ت�شتخدمها االأمم املتحدة، وال العر�ض الوارد للمادة التي تت�شمنها، على التعبري عن 

اأي راأي من جانب مكتب العمل الدويل ب�شان املركز القانوين الأي بلد اأو منطقة اأو اإقليم، اأو ل�شلطات اأي منها، اأو ب�شان تعيني حدودها. 

وم�شوؤولية االآراء املعرب عنها يف املواد اأو الدرا�شات اأو امل�شاهمات االأخرى التي حتمل توقيعا هي م�شوؤولية موؤلفيها وحدهم، وال ميثل الن�شر م�شادقة من جانب مكتب العمل 

الدويل على االآراء الواردة بها. 

واالإ�شارة اإىل اأ�شماء ال�شركات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعني م�شادقة مكتب العمل الدويل عليها، كما اإن اإغفال ذكر �شركات ومنتجات اأو عمليات جتارية لي�ض عالمة 

على عدم اإقرارها.

وميكن احل�شول على مطبوعات مكتب العمل الدويل عن طريق املكتبات الكربى اأو مكاتب منظمة العمل الدولية املوجودة يف كثري من البلدان اأو مبا�شرة من ق�شم املطبوعات 

على العنوان التايل:

ILO Publications 

International Labour Office 
 Ch – 1211, Geneva 22 – Switzerland

ميكن طلب جمانًا قائمة باملن�شورات واملطبوعات اجلديدة من العنوان املذكور اأعاله اأو عن طريق الربيد االإلكرتوين:  pubvente@ilo.org ومن خالل �شبكة االإنرتنت:

www.ilo.org/publns 

وللمطبوعات باللغة العربية باالإمكان االت�شال باملكتب االإقليمي ملنظمة العمل الدولية على العنوان التايل:
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�شارع جو�شتينيان – القنطاري

�ض.ب. 11-4088 

ريا�ض ال�شلح بريوت 1107-2150
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  www.ilo.org/arabstates :شبكة االإنرتنت�
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أوراق عمل معّدة من أجل المنتدى العربي للتشغيل
العمل  بتكليٍف من مكتب منظمة  ر�شيد خدمي  الورقة  اأعّد هذه 

العربي  »املنتدى  يف  لتقدم  العربية  للدول  االإقليمي  الدولية 

للت�شغيل: ميثاق لفر�ض العمل من اجل اإعادة االنتعا�ض والنمو«، 

االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين   21 اإىل   19 من  ب��ريوت  يف  يعقد  ال��ذي 

كل  بها  قام  التي  التعليقات  من  الكثري  الورقة  واأخ��ذت   .2009

الدولية  العمل  ووليد حمدان من مكتب منظمة  من خولة مطر 

منظمة  مكتب  من  طرابل�شي  وحممد  العربية،  للدول  االإقليمي 

االجتماع  يف  امل�شاركني  عن  ف�شاًل  القاهرة،  يف  الدولية  العمل 

التح�شريي الذي ُعقد يف 28 متوز/يوليو 2009 يف بريوت.

ال�شّتة  العمل  اأوراق  ب��ني  م��ن  واح���دة  ه��ذه  العمل  ورق��ة  ُتُعترب 

يف  امل�شاركني  نقا�ض  اإط��ار  �شتحدد  والتي  حت�شريها  مت  التي 

للت�شغيل. وتتناول هذه االأوراق  خمتلف جل�شات املنتدى العربي 

املو�شوعات التالية:

النمو واالإ�شتخدام والعمل الالئق يف املنطقة العربية: ق�شايا  1 .

ال�شيا�شة الرئي�شية

العربية:  املنطقة  يف  والعمالة  الدولية  العاملة  اليد  هجرة  2 .

ن�شاأتها، نتائجها وم�شتقبلها 

االأزمة واإدارة �شوق العمل: احلوار االإجتماعي كاإ�شتجابة 3 .

العمل  معايري  خ��الل  من  االنتعا�ض  اإع��ادة  �شيا�شات  دع��م  4 .

الدولية واحرتام حقوق العّمال: ق�شايا وحتّديات للمنطقة 

العربية 

تطوير اأنظمة احلماية االجتماعّية املنا�شبة وحماية ال�شكان  5 .

يف املنطقة العربّية 

يف  الوظائف  وا�شتحداث  للموؤ�ش�شات  امل�شتدامة  التنمية  6 .

املنطقة العربية

يعك�ض اختيار املوا�شيع اأولويات وحتديات الت�شغيل التي تواجهها 

واملالّية  االقت�شادّية  االأزم��ة  غ��داة  �ّشيما  ال  العربّية،  املنطقة 

تتما�شى  التي  املرجعية  امل��ادة  البحوث  ه��ذه  ��ر  وت��وفِّ العاملّية. 

وبااللتزامات التي ُقطعت على امل�شتويني الدويل واالإقليمي ب�شاأن 

العمل الالئق وتطبيق امليثاق العاملي لفر�ض العمل. كما تكّمل هذه 

البحوث النهج الذي تعتمده منظمة العمل الدولّية لت�شاهم رفد 

اجلهود املبذولة لتحقيق العمل الالئق على امل�شتوى العاملي.

اأطلقوا مبنا�شبة انعقاد  هذا وكان مندوبو االأطراف الثالثة قد 

االجتماع االإقليمي الرابع ع�شر الآ�شيا يف بو�شان بجمهورّية كوريا 

يف �شهر اآب/اأغ�شط�ض – اأيلول/�شبتمرب 2006، العقد االآ�شيوي 

للعمل الالئق وتعّهدوا بتحقيق خمرجات خا�شة يف هذا املجال. 

واأو�شى االجتماع ب�شرورة التعاون على تطبيق مبادرات حمددة 

وتبادل  اجلهود  ت�شافر  ُي�شهم  حيث  االإقليمي،  امل�شتوى  على 

وت�شمنَّت  هذا  الالئق.  العمل  حتقيق  يف  واخل��ربات  املعلومات 

اإح�شائّيات  وو�شع  الت�شغيل  خدمات  لتعزيز  دع��وًة  التو�شيات 

اإقليمّية موثوٍق بها ت�شاعد على �شنع القرارات املالئمة وتوفري 

مرجعية  مقايي�ض  وو�شع  ال�شغرية  للمن�شاآت  الدعم  خدمات 

وممار�شات »جيدة« من اجل تو�شيع تغطية احلماية االجتماعية 

وتدعيم تفتي�ض العمل والوقاية من النزاعات وت�شويتها1.

االأفريقية ومبنا�شبة  العربّية  للدول  الثالثّية  الوفود  تعّهدت  كما 

انعقاد االجتماع االإقليمي احلادي ع�شر الإفريقيا يف اأدي�ض اأبابا 

لتطوير  اأهداف  �شل�شلة  بتحقيق   ،2007 ني�شان/اأبريل  �شهر  يف 

يف  اال�شتمرار  اإىل  تهدف  الالئق  للعمل  متكاملة  قطرية  برامج 

فيها  مبا  عليها،  املتفق  الدولّية  التنمية  اأهداف  لتطبيق  ال�شعي 

حول  االجتماع  نتائج  وت��رّك��زت  لالألفّية.  االإمن��ائ��ّي��ة  االأه���داف 

والدمج  املهارات،  يف  الهّوة  ردم  ذلك  يف  مبا  حم��ّددة  اأه��داف 

اآلّية  الثالثّية  واعتبار  العمل،  االجتماعي من خالل خلق فر�ض 

مبكافحة  كفيل  �شامل  منو  حتقيق  اأج��ل  من  للحوكمة  اأ�شا�شّية 

1  ملزيٍد من املعلومات مراجعة املوقع:

 http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/14arm/index.htm
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املهاجرين،  العّمال  ب�شان  عادلة  اإقليمّية  �شيا�شة  واإتباع  الفقر، 

وتعزيز احلرية النقابية، والق�شاء على عمل االأطفال والعبودية 

والتمييز، وتو�شيع نطاق احلماية االجتماعّية االأ�شا�شّية خلف�ض 

الفقر واالإفالت من فخ االقت�شاد غري النظامي. هذا والتزمت 

مع  متا�شيًا  الالئق  للعمل  االإفريقي  بالعقد  الثالثية  االأط��راف 

واآلّية  العمل  وخّطة  واإعالنها،  لعام 2004  واغادوغو  قّمة  نتائج 

يف  الفقر  من  والتخفيف  الت�شغيل  حول  اعتمدها  التي  املتابعة 

اإفريقيا2.

والثالثني  اخلام�ض  موؤمترها  يف  العربّية  العمل  منظمة  ودعت 

املنعقد يف ني�شان/اأبريل 2009 اإىل تعزيز التعاون االإقليمي يف 

و�شددت  االجتماعي.  واحلوار  الب�شرّية  واملوارد  الت�شغيل  حقول 

ذلك  يف  مبا  اإقليمّية  م��ب��ادرات  و�شع  على  امل��وؤمت��ر  خال�شات 

د واإن�شاء اآلّيات اإقليمّية من اأجل جمابهة  قانون عمل عربي موحَّ

ونظام  عربي  ثالثي  منتدى  وا�شتحداث  امل�شرتكة،  التحديات 

العربّية  العمل  منظمة  و�شّلطت  العربية.  العمل  �شوق  معلومات 

االإقليمي  والتن�شيق  التعاون  توطيد  اإىل  احلاجة  على  ال�شوء 

واملالّية.  االقت�شادّية  االأزمة  ملجابهة  الدولّية  العمل  منظمة  مع 

ونظّمت بالتعاون مع مكتب العمل الدويّل املنتدى العربي للتنمية 

اأف�شى  الذي   2008 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  �شهر  يف  والت�شغيل 

اأبرز جمموعة م�شرتكة من االأولوّيات  اإىل اإعالن الدوحة الذي 

االإقليمّية. اأّما القّمة العربّية االقت�شادّية والتنموية واالجتماعّية 

املنعقدة يف الكويت يف �شهر كانون الثاين/يناير 2009، فمّهدت 

اأه��داف��ًا  ح��ّدد  ال��ذي   )2020-2010( للت�شغيل  العربي  للعقد 

ن�شب  وخف�ض  البطالة،  معدالت  خف�ض  مثل  للمنظمة  وا�شحة 

العمال الفقراء اإىل الن�شف، وحت�شني االإنتاج، والنهو�ض بتدريب 

العّمال، ودعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم، ومتابعة 

عملّية امل�شادقة على معايري العمل الدولية والعربية يف املنطقة 

متهيدًا لالمتثال الكامل ملفاعيلها.

2  ملزيٍد من املعلومات مراجعة املوقع:

 http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/index.htm
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المقدمة
�شعيًا الإجراء تقييم عادل للم�شتوى الذي بلغه احلوار االجتماعي 

االأزمة،  ملواجهة  كاأداة مالئمة  وال�شتخدامه  العربية،  الدول  يف 

ال�شلبية  االآث��ار  ولتحّمل  العمل،  ل�شوق  اأف�شل  اإدارة  ول�شمان 

للعوملة، يبدو من ال�شائب اأن نذكر يف البداية وعلى التوايل ما 

يلي:

يغطيها،  ال��ت��ي  وامل��ج��االت  االج��ت��م��اع��ي،  احل���وار  تعريف  1 .

اأ�شا�شها،  على  ُينظم  التي  وامل�شتويات  فيه،  وامل�شاركني 

واآليات وموؤ�ش�شات التطبيق والدعم.

حوار  اإىل  للتو�شل  ال��الزم��ة  وال�شروط  واأه��داف��ه  اأ�ش�شه  2 .

�شمان  م��ع  وم�شتدام  مثمر  ب�شكل  وتنظيمه  اجتماعي 

م�شداقيته.

ت�شم هذه الوثيقة ق�شمني يعك�شان كافة التطورات التي �شهدها 

احلوار االجتماعي خالل العقود املن�شرمة، على اأ�شا�ض معايري 

اأ�شا�ض  وعلى  الدولية،  العمل  منظمة  عن  ���ش��ادرة  �شلة  ذات 

واالأوروبية  العربية  ال��دول  بع�ض  يف  الوطنية  اللوائح  حمتويات 

املمار�شات  اإىل  باالإ�شافة  املتو�شطية،  االأوروبية  املنطقة  �شمن 

والتجارب امل�شجلة يف امليدان.

باملنطقة  خا�ض  م�شح  و�شع  �شيتم  ثالث،  ق�شم  و�شمن  والحقًا، 

العربية على اأ�شا�ض اجلوانب االأ�شا�شية التالية:

مدى م�شادقة الدول العربية على االتفاقيات ذات ال�شلة  1 .

االمتثال  ودرج��ة  الدولية،  العمل  منظمة  عن  ال�شادرة 

اللوائح  تطابق  ودرج��ة  ال��دول،  هذه  يف  العمل  لت�شريعات 

التزاماتها  مع  ال��دول  ه��ذه  يف  بالعمل  اخلا�شة  الوطنية 

الدولية، واحلاجات اإىل حوار اجتماعي حقيقي.

ممار�شة احلوار االجتماعي يف املنطقة. 2 .

ودرجة  وم�شداقيتهم  االجتماعيني  ال�شركاء  ا�شتقاللية  3 .

اجتماعي  ح��وار  يف  التفكري  ميكن  ال  )بدونهم  متثيلهم 

اجتماعي  جدّي( وقدرتهم ورغبتهم يف اخلو�ض يف حوار 

الهيئات  اإىل  باملنفعة  تعود  اأن  نتائجه  �شاأن  من  حقيقي 

املكونة.

اأما الق�شم الرابع في�شمح بتحديد وعر�ض اأهم التحديات التي 

تواجهها الدول العربية ب�شكل عام وال�شركاء االجتماعيون ب�شكل 

خا�ض.

للدرا�شة،  ا�شتنتاج  �شكل  ياأخذ  الذي  واالأخ��ري  اخلام�ض  الق�شم 

مكّر�ض ح�شريًا ل�شياغة وتعداد �شل�شلة من التو�شيات.

1. التعريفات وأشكال 
الحوار االجتماعي

1. 1 تعريف احلوار االجتماعي

اأن  يتبني  املو�شوع  ه��ذا  تعالج  التي  الن�شو�ض  يف  النظر  بعد 

)احلوار االجتماعي( هو م�شطلح عام يغطي كافة اأ�شكال تبادل 

االجتماعيني  ال�شركاء  بني  واملفاو�شات  وامل�شاورات  املعلومات 

باالإ�شافة اإىل االإجراءات واالآليات واملوؤ�ش�شات التي تنظم الوقاية 

من نزاعات العمل الفردية واجلماعية وحّلها.

1. 2 املجاالت التي يغطيها احلوار االجتماعي

امل�شائل  كافة  يغطي  اأن  يجب  اجتماعي  ح��وار  اأي  ع��ام،  ب�شكل 

االقت�شادية واالجتماعية وحتديدا �شروط العمالة والعمل، كما 

ميكنه اأن ي�شمل اأي�شا” امل�شائل الثقافية والبيئية3.

االأوروبية  ال��دول  معظم  يف  اال�شت�شارية  اأ�شكاله  يف  االجتماعي  احل��وار  يغطي    3

اجلوانب الثقافية والبيئية اأي�شا«.
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1. 3 امل�شاركون يف احلوار االجتماعي

ا�شم  عليهم  يطلق  ال��ذي��ن  االجتماعي  احل���وار  يف  امل�شاركون 

احلكومات  ممثلو  الواقع  يف  هم  ع��ادة  االجتماعيني  ال�شركاء 

واأي�شا” املنظمات التي متّثل اأ�شحاب العمل والعمال4.

1. 4 اأ�شكال احلوار االجتماعي

حوار  كل  اإن  يتبني  فيها،  النظر  مّت  التي  التجارب  معظم  يف 

اجتماعي ينطوي على ثالثة اأ�شكال كحد اأق�شى:

ممثلي  ���ش��واء  ي�شرك:  ه��و  احل��ال��ة  ه��ذه  ويف  ثنائيًا:  يكون  ق��د 

احلكومات وممثلي املنظمات املمثلة الأ�شحاب العمل، اأو ممثلي 

احلكومات وممثلي املنظمات املمثلة للعمال، اأو ممثلي املنظمات 

ممثليه  اأو  عمل  �شاحب  اأو  والعمال،  العمل  الأ�شحاب  املمثلة 

وممثلي العمال.

ال�شركاء  ي�شرك  احلالة  ه��ذه  ويف  االأط���راف:  ثالثي  يكون  قد 

االجتماعيني الثالثة وهم ممثلو احلكومة وممثلو املنظمات التي 

متثل اأ�شحاب العمل والعمال.

اأن يتخذ �شكل احلوار الثالثي زائد.  وميكنه يف بع�ض احلاالت 

الذين  املنظم  املدين  املجتمع  ي�شمل ممثلي  هو  احلالة  هذه  يف 

يهتمون بامل�شائل التي يغطيها احلوار االجتماعي5.

1. 5 امل�شتويات واالأطر والو�شع القانوين للحوار 

االجتماعي

ب�شكل عام حتدد اللوائح الوطنية والتنظيمات الو�شع القانوين6، 

يغطيها،  التي  واملجاالت  االجتماعي  احلوار  وم�شتويات  واالأطر 

وامل�شاركني واأ�شكال تعيينهم.

م�شتويات احلوار االجتماعي

احل��وار  تنظيم  يتم  فيها،  النظر  ج��رى  التي  ال��دول  معظم  يف 

امل�شتوى  وع��ل��ى  وال��ق��ط��اع  املن�شاأة7  م�شتوى  على  االجتماعي 

الوطني8.

النقابية وبتنظيم احلوار  والتنظيمات اخلا�شة باحلرية  الوطنية  اللوائح  4  حتدد 

اأو  الوطنية  اللوائح  والعمال. وحتدد هذه  العمل  اأ�شحاب  عملية متثيل منظمات 

التي  واالمتيازات  واحلماية  احلقوق  اإىل  باالإ�شافة  التمثيل  معايري  التنظيمات 

ترافقها.  

5  غالبا ما يو�شف احلوار الثالثي على انه حوار اأهلي مدين وهو يتخذ �شكل م�شاورة 

تنظم عامة يف اإطار جمال�ض اقت�شادية واجتماعية.

التي  هي  الوطنية  واللوائح  ونتائجه  احلوار  طبيعة  حتديد  على  امل�شاألة  تنطوي    6

حتدد ما اإذا كانت هذه م�شاورات اأو مفاو�شات وحتدد طبيعة الوثيقة اأو الوثائق 

التي تنظم هذه امل�شاورات اأو املفاو�شات.

7  يف كثري من الدول واحلاالت، وب�شغط من اأ�شحاب العمل، فاإن احلوار االجتماعي 

الذي يتخذ �شكل مفاو�شات،ال ينظم وال يهيكل اإال على م�شتوى املن�شاأة. وغالبًا ما 

تكون املفاو�شة غائبة على م�شتوى القطاعات وعلى امل�شتوى الوطني. 

اأو باآخر على امل�شتوى االإقليمي  8  يف بع�ض الدول ينظم احلوار االجتماعي ب�شكل 

واملهني الدويل، ومتى يكون موجودا« يتخذ عامة �شكل م�شاورات. 

الو�شع القانوين للحوار االجتماعي9

اأو ال ينظم  اأو غري ر�شمي، وقد ينظم  قد يكون احلوار ر�شميا« 

�شمن اأطر دائمة. ب�شكل عام، ولال�شتجابة ملحتويات االتفاقيات 

ذات ال�شلة ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية، حتدد اللوائح 

)امل�شاورات  االجتماعي  احلوار  اأ�شكال  من  �شكل  لكل  الوطنية 

تركيبته،  حتديد  اإىل  باالإ�شافة  اآلية،  اأو  اإط��ارًا  املفاو�شات(  اأو 

امل�شاركني  وع��دد  املفاو�شة،  اأو  للت�شاور  املفتوحة  وامل��ج��االت 

اللوائح  حت��دد  ال��دول،  بع�ض  يف  تعيينهم.  واأ�شكال  ونوعيتهم 

االجتماعي،  احل��وار  اأ�شكال  من  �شكل  اأو  م�شتوى  لكل  الوطنية 

وترية اللقاءات وانتظامها.

يتبنّي ما  النظر يف ممار�شة احلوار االجتماعي  مالحظة: عند 

يلي:

املن�شاأة  �شعيد  على  تنظيمها  ميكن  امل�شاورة،  حيث  من  • 

ال�شعيد  وعلى  الثالثية   - العمل  وق��ط��اع  الثنائية،   -

الوطني- الثالثية زائد.

 - املن�شاأة  م�شتوى  على  ُتنّظم  فهي  املفاو�شة،  من حيث  • 

وعلى  الثنائية،   - املهنية  والفروع  والقطاعات  الثنائية، 

ال�شعيد الوطني - الثالثية.

1. 6 اآليات وموؤ�ش�شات الدعم

كما ُذكر �شابقًا، يتطلب تنظيم اأي حوار اجتماعي حقيقي ودائم 

وذات م�شداقية، و�شع هيكليات وموؤ�ش�شات على م�شتوى املن�شاآت 

خالل  من  وذلك  الوطني،  امل�شتوى  على  واأي�شا”  والقطاعات، 

الطرق القانونية. وهكذا، وباالإ�شافة اإىل اأن اللوائح الوطنية قد 

ت على ت�شكيل  جلان املن�شاآت اأو الهيئات الثنائية اأو الثالثية  ن�شّ

االأطراف، اأو اللجان اأو املجال�ض االقت�شادية واالجتماعية التي 

تهدف اإىل �شمان تنظيم احلوار االجتماعي وهيكليته، فاإن هذا 

واآليات ت�شمح  اإج��راءات  اإىل  االأخري، ومن اجل تعزيزه، يحتاج 

وعند  واجلماعية،  الفردية  العمل  نزاعات  من  الوقاية  بتنظيم 

االقت�شاء، حلها قانونيًا.

النزاعات الفردية

ت�شريعية  ملعاجلة  الفردية  النزاعات  تخ�شع  ال��دول،  بع�ض  يف 

خا�شة. ويف حماولة للوقاية من النزاعات الفردية، تن�ض اللوائح 

الوطنية على تنظيم اجتماعات دورية على م�شتوى املن�شاأة )و/اأو 

بطلب من االأطراف( وذلك لتقييم املناخ االجتماعي اإىل جانب 

اأمور اأخرى، وحماولة احلوؤول دون ن�شوب اأي نزاع فردي، وعند 

االقت�شاء، اإيجاد حل منا�شب له. يف حال ن�شوء خالف دائم بني 

االأطراف وبالتايل بروز نزاع فردي، فاإن معظم الت�شريعات التي 

اأو  العمل  اأواًل ملفت�شية  النظر فيها، تويل مهمة حل اخلالف  مت 

بطبيعة  يتعلق  وهو  الالتيني.  التقليد  ذات  الت�شريعات  يف  جنده  م�شطلح  هذا    9

احلوار )م�شاورات اأو مفاو�شات( واأ�شكال وحمتوى الوثائق التي تنقل نتائج هذه 

احلوارات واآثارها.
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للجان التي ت�شمى جلان امل�شاحلة. يف حال ف�شلت امل�شاحلة، 

يخ�شع النزاع ل�شلطة ق�شائية خمت�شة ل�شمان احلل ال�شريع اأو 

اإىل �شلطة ق�شائية عامة.

النزاعات اجلماعية 

اإىل  اأو  اتفاق  اإىل  �شواء  ت��وؤدي  مفاو�شة  كل  اأن  يجهل  اأح��د  ال 

خالف، ويف حال ا�شتمر هذا اخلالف يتحول اإىل نزاع. ومن اأجل 

امل�شاعدة على التو�شل اإىل اتفاق وجتنب اللجوء اإىل اإ�شراب10، 

ن�شت اللوائح الوطنية التي اأ�ش�شت للحوار االجتماعي ب�شكل اأو 

باآخر على و�شع اآليات م�شاحلة وو�شاطة وحتكيم.

امل�شاحلة 

غالبًا ما يكون اإجراء امل�شاحلة اإلزاميًا، وتوكل مهمة القيام به 

اإىل مفت�شية العمل اأو اإىل جلنة ت�شمن متثيل االأطراف يف النزاع، 

ويرتاأ�شه عامة ممثل عن وزارة العمل11. ال ميكن الأطراف النزاع 

�شوى حماولة  ت�شكل  ال  وهي  امل�شاحلة،  نتيجة  على  االعرتا�ض 

من اأجل التقريب بني املواقف من اأجل التو�شل اإىل اتفاق. ويف 

حال حققت امل�شاحلة النتيجة املرجوة، يتم توقيع اتفاق خطي 

من قبل االأطراف املعنية.

الو�شاطة

التي  ال�شلطة  ت�شتطيع  امل�شاحلة،  اإج���راءات  ف�شلت  ح��ال  يف 

حاولت التو�شل اإىل امل�شاحلة، دعوة االأطراف اإىل اللجوء اإىل 

الو�شاطة،  فاإن  الطلب،  يعرّب الطرفان عن هذا  الو�شاطة. حني 

وبح�شب الدول، توكل �شواء للجنة اأو ل�شخ�شية خمت�شة يف هذا 

املجال تكون معروفة وحمرتمة ومقبولة من الطرفني. علما” اأن 

الهدف من كل و�شاطة هو التو�شل اإىل ت�شوية ل�شالح الطرفني 

وهما لي�شا م�شطرين للقبول بها12. من خالل جعل اللجوء اإىل 

الو�شاطة اإجراًء اإلزاميًا، حتاول الدول املعنية �شواء تاأخري اللجوء 

اإىل االإ�شراب اأو اإىل جعل ممار�شته اأمرًا غري قانوين. وي�شبح 

حني  م�شتحياًل،  اأم��رًا  قانونية  بطريقة  االإ���ش��راب  اإىل  اللجوء 

ولكن  الو�شاطة.  ف�شل  بعد  اإلزاميًا  التحكيم  اإىل  اللجوء  ي�شبح 

اإلزامية،  نتائجه  تكون  وال  اختياريًا  الو�شاطة  اإجراء  يكون  حني 

، ويجب  ي�شبح اللجوء اإىل االإ�شراب بطريقة قانونية اأمرًا ممكنًاَ

اأن يكون دائمًا كذلك.

10  ب�شكل عام يتم االعرتاف باللجوء اإىل االإ�شراب على انه حق د�شتوري توكل مهمة 

تنفيذه اإىل قانون غالبًا ما يحد من ممار�شته ب�شكل قوي

11  يف بع�ض اللوائح الوطنية وزارة العمل نف�شها هي التي توؤدي هذه املهمة حني مي�ض 

اخلالف من�شاأة وقطاعًا مهمًا. 

اأن  للو�شيط  الو�شاطة، يحق  رف�شه القرتاحات  الطرفني عن  اأحد  12  يف حال عرّب 

ين�شر يف ال�شحافة ا�شتنتاجاته واأن يحدد اأ�شباب الف�شل اأو الطرف الذي رف�ض 

نتائج الو�شاطة. والهدف من هذا االإجراء هو ال�شماح للو�شاطة باللجوء اإىل الراأي 

العام وبالتايل ممار�شة �شيء من ال�شغط املعنوي على اأطراف النزاع. 

التحكيم

نتائجه  لكن  اختياريًا  التحكيم  اإىل  اللجوء  يكون  ع��ام،  ب�شكل 

اإخ�شاع  ميكن  وال  للتنفيذ  قابلة  وه��ي  االأط���راف  على  ُتفر�ض 

النقاط مو�شوع التحكيم الإعادة املفاو�شة اإال بعد مرور عام على 

اآلية  االأقل13. ب�شكل عام، ويف حاالت ا�شتثنائية ونادرة، يرتاأ�ض 

التحكيم )بع�ض الدول تعطيه ا�شمًا خمتلفًا مثل “جلنة التحكيم” 

اأو “الهيئة التحكيمية”...( قا�ض، وهي تتاألف من حمّكمني يتم 

تعيينهم باأعداد مت�شاوية من قبل كل من اأطراف النزاع )عامة 

�شالفًا،  ذكر  كما  الوطنية،  اللوائح  بع�ض  يف  حمّكمني(.  ثالثة 

تتتاىل مراحل امل�شاحلة والو�شاطة والتحكيم وت�شبح اإلزامية، 

وبالتايل ي�شبح اللجوء اإىل االإ�شراب ب�شكل قانوين م�شتحياًل، 

مما ي�شاوي �شكاًل من اأ�شكال منع ممار�شة حق االإ�شراب مع اأنه 

معرتف به يف بع�ض احلاالت من قبل د�شتور الدولة.

2. األسس واألهداف وشروط 
الحوار االجتماعي 

2. 1 اأ�ش�س احلوار االجتماعي واأهدافه

اأن  املجال  هذا  يف  املتخ�ش�شة  لالأدبيات  دقيقة  ق��راءة  تظهر 

اأ�شبح  الثانية،  العاملية  نهاية احلرب  احلوار االجتماعي، ومنذ 

عنها  التعبري  عن  يكف  مل  اإرادة  من  و�شرعيته  اأ�ش�شه  ينهل 

اآخرون  متخ�ش�شون  وجامعيون  االقت�شاد  وخرباء  ال�شيا�شيون 

يف عالقات العمل واأي�شًا املوؤ�ش�شات الدولية، وهدفها ب�شكل عام 

هو �شمان احلفاظ على ال�شالم وتوطيده مبا فيه م�شلحة كافة 

�شعوب العامل وذلك من خالل: 

و�شع حد لكافة اأ�شكال الهيمنة من خالل حترر ال�شعوب  • 

امل�شتعمرة وعرب ممار�شة حرة للحق يف تقرير امل�شري،

امل�شاهمة، وباأ�شكال مالئمة مرتبطة بحاجات كل �شعب  • 

وخ�شو�شياته، يف اإن�شاء وتوطيد املجتمعات الدميقراطية 

كافة  اإدارة  يف  ملواطنيها  منظمة  م�شاركة  ت�شمن  التي 

اأو  �شيا�شي  كانت ذات طابع  �شواء  تعنيهم  التي  ال�شوؤون 

اقت�شادي اأو اجتماعي اأو ثقايف اأو بيئي،

االيكال اإىل منظمة العمل الدولية مهمة الرتويج للعدالة  • 

االجتماعية للجميع، وحتديدًا من خالل االعرتاف بحق 

اأ�شحاب العمل والعمال باأن يكونوا اأ�شحاب م�شلحة اإىل 

جانب احلكومات يف �شياغة وتطبيق �شيا�شات اقت�شادية 

واجتماعية ومعايري العمل.

13  معظم اللوائح الوطنية حتدد القطاعات و/اأو املن�شاآت حيث اللجوء اإىل االإ�شراب 

حمّظر. ويف هذه احلالة ين�ض القانون على وجود �شلطة حتكيمية م�شتقلة تكون 

قدر  عادل  حل  �شمان  هو  والهدف  القانون.  يف  حمددة  عملها  وطرق  مهماتها 

امل�شتطاع للم�شائل وامل�شاكل التي يطرحها العمال.
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اإىل  اأن نلفت  اآن معًا  عند هذه املرحلة، من احلكيم واملفيد يف 

ت�شمح  الدولية  العمل  د�شتور منظمة  لديباجة  دقيقة  درا�شة  اأن 

اأردمت  »لو  يلي:  ما  على  ين�ض  الد�شتور  هذا  اأن  اإىل  باالإ�شارة 

ودائم  �شامل  �شالم  اإر�شاء  ميكن  و«ال  العدالة«  ازرع��وا  ال�شالم 

اإال اإذا ا�شتند اإىل العدالة االجتماعية«. وهكذا فاإن العالقة بني 

ال�شالم وال�شالم االجتماعي والعدالة االجتماعية هي يف الواقع 

وراء تاأ�شي�ض منظمة العمل الدولية وهي ت�شكل علة وجودها.

املنظمة،  موؤ�ش�شي  اأن  اإىل  نلفت  اأن  املفيد  من  اأخ��رى  جهة  من 

اأن دور  ولكي يروجوا الأهدافهم ويحققوها وينجزوها، اعتربوا 

احلكومات، وبالرغم من اأهميته، ال يكفي بحد ذاته وبالتايل ال 

بد من اإ�شراك اأ�شحاب العمل والعمال يف اإطار حوار اجتماعي 

منظم ومهيكل وذات م�شداقية.

االأدبيات اخلا�شة  تو�شعها  التي  املقاربة  الواقع، تهدف هذه  يف 

دميقراطية  اإر���ش��اء  يف  امل�شاهمة  اإىل  االج��ت��م��اع��ي  ب��احل��وار 

ت�شاركية واجتماعية وال�شماح لل�شركاء االجتماعيني ببناء توافق 

اآن معًا وبطريقة تدريجية  الت�شوية وي�شمن يف  اإىل  ي�شتند  اآراء 

االجتماعية  للحقوق  الرتويج  واملفاو�شة  امل��داوالت  خالل  من 

االأ�شا�شية وتعزيز املمار�شات الدميقراطية يف �شياغة عالقات 

العمل.

كذلك يبدو وا�شحًا اأن العدالة االجتماعية التي ت�شكل بالن�شبة 

لالأخ�شائيني،  ووفقًا  تبقى،  املرجو،  الهدف  كثرية  دول  اإىل 

منوطة باإقامة دولة القانون التي:

وتنظمها  االأ�شا�شية  احل��ق��وق  كافة  مبمار�شة  تعرتف  • 

)االإن�شانية وال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية(،

ت�شمن ا�شتقاللية تامة لل�شلطة الق�شائية، • 

ت�شاهم يف الرتويج لكافة احلريات وممار�شتها وحتديدًا  • 

ال�شحافة.14

ومن هذا املنظار الذي يت�شاطره اأ�شاًل كافة االأخ�شائيني، ي�شكل 

احلوار االجتماعي ال�شكل االأكرث تقدمًا واالأكرث مالءمة:

مع املمار�شة الدميقراطية املنظمة واملكيفة مع حاجات  • 

عامل العمل15،

دور  باأهمية  وال��ق��ان��وين  الر�شمي  االع���رتاف  حل��اج��ات  • 

التما�شك  بناء  يف  امل�شاركة  يف  والعمال  العمل  اأ�شحاب 

التفكري  اللذين بدونهما ال ميكن  وال�شالم االجتماعيني 

بتنمية م�شتدامة،

الوحيدة  الطريقة  باعتبارها  ت�شوية  على  التفاو�ض  مع  • 

اإىل احلد من اخلالفات  ب�شكل تدريجي وفّعال  للتو�شل 

االجتماعية ومن الت�شارب يف امل�شالح يف كل جمتمع،

اأن تتوقف ممار�شة الدميقراطية عند باب امل�شانع، وبالتايل ال  14  مل يعد مقبواًل 

ميكن للحوار االجتماعي اأن يقوم اإال يف اإطار دولة دميقراطية

الدميقراطية  مبمار�شة  اأ�شا�شي  ب�شكل  منوطا«  اجتماعي  حوار  اأي  قيام  يبقى    15

ومبمار�شة كافة احلريات االأ�شا�شية ب�شكل مطلق.

مع حل كافة النزاعات االقت�شادية واالجتماعية، • 

مع احلد من البطالة والفقر،  • 

مع حتقيق تنمية اقت�شادية واجتماعية اأكرث توازنًا. • 

اإىل  اأي�شًا  احلقيقي  االجتماعي  احل��وار  يهدف  اأخ��رى  بعبارة 

الرتويج ملا يلي، ملا فيه م�شلحة املجتمع بكامله:

اإع���ط���اء ال���ق���رار االق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي ط��اب��ع��ًا  • 

دميقراطيا«،

التخفيف من النزاعات االجتماعية، • 

التخفيف من التوترات االجتماعية خالل فرتات االأزمات  • 

االقت�شادية والعمليات االنتقالية.

اإن الهدف من كل حوار اجتماعي هو الرتويج ملا يلي:

ال�شراكة االجتماعية عو�شًا عن املواجهة االجتماعية، • 

التزام ال�شركاء االجتماعيني بالدميقراطية للتو�شل اإىل  • 

بناء توافق اآراء يف عامل العمل.  

اإن اأي حوار اجتماعي مثمر ي�شمح مبا يلي: • 

حل م�شائل اقت�شادية واجتماعية مهمة،  • 

ت�شجيع احلوكمة اجليدة، • 

يف  وامل�شاهمة  االجتماعيني  واال�شتقرار  ال�شالم  حتقيق  • 

التقدم االقت�شادي واالجتماعي.

الختتام هذا الف�شل، بدا �شروريًا اإبراز دور الدولة يف الرتويج 

العبًا  تكون  اأن  عليها  اأن��ه  علمًا  وتنظيمه،  االجتماعي  للحوار 

نا�شطًا وفاعاًل: 

يف اعتماد االآلية القانونية الالزمة لتنظيم حوار اجتماعي  • 

فعال ومثمر،

يف و�شع وتنفيذ اآليات و�شكوك وان�شاء موؤ�ش�شات اأ�شا�شية  • 

لتنظيم احلوار االجتماعي، 

يف الرتويج ملناخ �شيا�شي واجتماعي مالئم وتوطيده على  • 

اأن يكون قادرا« على ت�شجيع احلوار.

2. 2 �شروط احلوار االجتماعي 

االأدبيات  ويف  العاملية  املمار�شة  يف  النظر  ي�شمح  ع��ام،  ب�شكل 

املتخ�ش�شة، بتحديد نوعني من ال�شروط.

ال�شروط العامة

االجتماعي  للحوار  اأنه ال ميكن  التجارب  ملختلف  درا�شة  تظهر 

ذات امل�شداقية اأن يقوم ب�شكل فعال اإال اإذا قامت دولة القانون 

التي ت�شمن وحتمي التطبيق القانوين ملا يلي:
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التعددية ال�شيا�شية والثقافية والنقابية، وبالتايل ممار�شة  1 .

واالقت�شادية  وال�شيا�شية  االإن�شانية  احلقوق  لكافة  تامة 

الدولية  االتفاقيات  اأوردتها  كما  والثقافية  واالجتماعية 

ذات ال�شلة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار املمثلني بحرية 

وامل�شاركة يف الت�شويت،

املمار�شة التامة لكافة احلريات االأ�شا�شية وحتديدا« حرية  2 .

ال�شمري والفكر والكتابة والتظاهر.

ال�شروط املحددة 

الدويل، ال ميكن قيام حوار اجتماعي  العمل  من منظار مكتب 

فّعال وذات م�شداقية اإال اإذا توفرت ال�شروط التالية:

وجود منظمات خا�شة باأ�شحاب العمل والعمال م�شتقلة  •  
وقوية ومتثيلية وقادرة على الو�شول ب�شكل حر وجماين 

واالجتماعية  االقت�شادية  املوؤ�شرات  املعلومات واىل  اإىل 

الالزمة،

احل��وار  يف  بامل�شاركة  واالل���ت���زام  ال�شيا�شية  االإرادة  • 

االجتماعي من قبل كافة ال�شركاء االجتماعيني،

احل���وار  لتنظيم  ال��الزم��ة  املوؤ�ش�شية  ال��رك��ائ��ز  ت��وف��ر  • 

االجتماعي مبا فيها تلك التي حتول دون ن�شوب نزاعات 

عمل فردية واجتماعية وحّلها، 

اإ���ش��دار  ع��ن  م�شوؤولة  تكون  م�شتقلة  موؤ�ش�شة  ت�شكيل  • 

االإح�شاءات واملوؤ�شرات االقت�شادية املوثوق بها،

اعتماد لوائح وطنية خا�شة بالعمل ت�شمن تنفيذ وتطبيق  • 

حمتويات االتفاقيات والتو�شيات التالية:

اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، )رقم  - 

1948 )87

)رقم  اجلماعية،  واملفاو�شة  التنظيم  حق  اتفاقية  - 

 1949 )98

من  مببادرة  العمل  عالقة  بوقف  اخلا�شة  التو�شية  - 

اأ�شحاب العمل، )رقم 119( 1963

اتفاقية ممثلي العمال، )رقم 135( 1971 -

تو�شية ممثلي العمال )رقم 143( 1971 -

الدولية(  العمل  الثالثية )معايري  امل�شاورات  اتفاقية  - 

)رقم 144( 1976 

الدولية(  العمل  )معايري  الثالثية  امل�شاورات  تو�شية  - 

)رقم 152( 1976

 ) اتفاقية عالقات العمل يف اخلدمة العامة )رقم 151 -

1978

 ) تو�شية عالقات العمل يف اخلدمة العامة )رقم 159 -

1978

اتفاقية املفاو�شة اجلماعية )رقم 154( 1981 -

اجلماعية  للمفاو�شة  بالرتويج  اخلا�شة  التو�شية  - 

)رقم 163( 1981

الطوعيني  والتحكيم  بامل�شاحلة  اخلا�شة  التو�شية  - 

)رقم 92( 1951

3. وضع الحوار االجتماعي 
والممارسة في المنطقة العربية

متتالية  ا�شتعرا�شات  بعد  املعرو�شة  النتائج  اإىل  التو�شل  جرى 

حول امل�شائل التالية:

ن�شبة امل�شادقة على االتفاقيات ذات ال�شلة، • 

درجة تطابق لوائح العمل الوطنية يف الدول العربية مع  • 

احلاجات اإىل حوار اجتماعي حقيقي،

ممار�شة احلوار االجتماعي يف الدول العربية، • 

ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة وم�����ش��داق��ي��ة ودرج�����ة مت��ث��ي��ل ال�����ش��رك��اء  • 

االجتماعيني )بدونهم ال ميكن التفكري بحوار اجتماعي 

جّدي( وقدرتهم ورغبتهم يف اخلو�ض يف حوار اجتماعي 

الهيئات  اإىل  بالنفع  نتائجه  ت��ع��ود  اأن  ميكن  حقيقي 

املكّونة.

3. 1 ن�شبة اأو درجة امل�شادقة

قبل اخلو�ض يف عر�ض لو�شع امل�شادقة على االتفاقيات اخلا�شة 

وحمتويات  باأ�ش�ض  التذكري  املفيد  م��ن  االجتماعي،  ب��احل��وار 

االإعالن الذي اعتمدته الدول االأع�شاء يف منظمة العمل الدولية 

يف خالل موؤمتر العمل الدويل يف دورته للعام 1998، وذلك نظرًا 

الأهمية هذه االأ�ش�ض واملحتويات.

املفاو�شة  باحلق يف  الفعلي  واالع��رتاف  النقابية  احلرية  ت�شكل 

الواردة يف االإعالن،  االأربعة  االأ�شا�شية  اأوىل احلقوق  اجلماعية 

وقد كر�شها د�شتور منظمة العمل الدولية منذ العام 1919.

النقابية  احلرية  اأن  اإىل  االإ�شارة  على  االأخ�شائيني  كل  ُيجمع 

كانت وتبقى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحرية التعبري، وباحلق يف 

الو�شول اإىل املعلومات، وباحلق يف االجتماع، واحلق يف الت�شويت 

املبا�شر، وهي اأ�ش�ض التمثيل الدميقراطي واحلوكمة.

واجب  لديها  االأع�شاء  ال��دول  كل  اأن  اإىل  االإع��الن  هذا  وي�شري 

عليها  ين�ض  التي  االأ�شا�شية  واحلقوق  املبادئ  وتطبيق  احرتام 

االتفاقيات  على  ت�شادق  مل  اأو  �شادقت  �شواء  االإع���الن،  ه��ذا 

االأ�شا�شية.
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وهكذا، ووفقًا لبع�ض االأخ�شائيني، وكما متت االإ�شارة �شابقًا، ال 

ميكن التفكري يف اأي حوار اجتماعي جدي من قبل اأي بلد ما مل 

ي�شادق هذا االأخري وينفذ حمتويات االتفاقيات التالية: 87 و 98 

و135 و144 و152 و154 والتو�شيات ذات ال�شلة من جهة، وما 

مل تن�شاأ منظمات اأ�شحاب عمل وعمال م�شتقلة وقوية ومتثيلية 

و�شادقة وخمل�شة جتاه هيئاتها املكونة من جهة اأخرى.

3. 2 امل�شادقات

على  الت�شديق  م�شتوى  اأن  امللحق(  1 )يف  رقم  اجل��دول  يظهر 

االتفاقيات الثماين االأ�شا�شية16 الواردة يف االإعالن يبقى �شعيفًا 

ن�شبيًا وي�شري اإىل ما يلي:

االأ�شا�شية  االتفاقيات  على  �شادقت  دول  ثماين  وح��ده��ا  - 

الثماين،

�شت دول �شادقت على 7 - اتفاقيات اأ�شا�شية،

دولة واحدة �شادقت على 6 - اتفاقيات اأ�شا�شية،

�شادقت دولتان على 5 - اتفاقيات اأ�شا�شية،

�شادقت دولتان فقط على 4 - اتفاقيات اأ�شا�شية،

�شادقت دولة واحدة على 3 - اتفاقيات اأ�شا�شية فقط.

دول��ة عربية مل  اأي  اأن  اإىل  امللحق(  2 )يف  رقم  اجل��دول  ي�شري 

ت�شادق على االتفاقيات ال�شت ال�شرورية والالزمة الإقامة حوار 

اجتماعي حقيقي. بالفعل فاإن نظرة �شريعة اإىل اجلدول تظهر 

اأن:

4 دول �شادقت على 4 - اتفاقيات، 

6 دول �شادقت على 3 - اتفاقيات،

دولتان فقط �شادقتا على اتفاقيتني، - 

دولتان �شادقتا على اتفاقية واحدة، - 

5 - دول مل ت�شادق على اأي اتفاقية.

وعند هذه املرحلة، وحتى لو �شادقت 9 دول عربية على االتفاقيتني 

87 و98 فاإن نظرة �شريعة اإىل م�شتوى امل�شادقة على االتفاقيات 

اإىل  بالتو�شل  ت�شمح  اجتماعي  ح��وار  لتنظيم  الالزمة  ال�شت 

ا�شتنتاج وهو اأنه ال ميكن احلديث عن حوار اجتماعي يف اأغلبية 

هذه الدول17

التنفيذ  واأن  القانوين  التنفيذ  بامل�شادقة  يق�شد  ال  اأنه  اإىل  االإ�شارة  املهم  من    16

القانوين ال يعني دائما« التطبيق ولعل هذه املالحظة ت�شلح اأكرث ما ت�شلح عندما 

يتعلق االأمر بتنفيذ املبادئ واحلقوق املن�شو�ض عليها يف االتفاقية 87.

اإىل  عليها  امل�شادق  االتفاقيات  حمتوى  ينقل  مل  ما  التنفيذ  تعني  ال  امل�شادقة    17

اللوائح الوطنية ولالأ�شف ال تعني امل�شادقة والتنفيذ القانوين تطبيقا« الأن م�شكلة 

فعالية املعيار تطرح ب�شكل وا�شح يف بع�ض الدول وذلك الأ�شباب عديدة.

ي�شمح  العربية  ال��دول  يف  الوطنية  العمل  لوائح  يف  النظر  اإن 

بالتمييز بني فئتني من الدول، تلك التي �شادقت على االتفاقيات 

االأ�شا�شية اأو على اتفاقية واحدة على االأقل )اتفاقية رقم 98(، 

والدول االأخرى.

يف هذه الفئة االأوىل من الدول، ميكن القول اإن اللوائح الوطنية 

يف  يتمحور  اجتماعي  ح��وار  مبمار�شة  باآخر  اأو  ب�شكل  ت�شمح 

اآليات تنظم امل�شاحلة  جوهره حول املفاو�شة اجلماعية وحول 

والو�شاطة والتحكيم.

اجتماعي  االأخ��رى فال ميكن احلديث عن حوار  ال��دول  اأما يف 

فعلي.

ممار�شة احلوار االجتماعي 

اإن نظرة اإىل خمتلف الدرا�شات التي اأجريت يف اإطار االأن�شطة 

ثالث  ا�شتخال�ض  ن�شتطيع   اأننا  تظهر  املتو�شطية  االأوروب��ي��ة 

فئات:

بع�ض الدول القليلة جدًا حيث ميكن احلديث عن وجود  • 

اآليات وهيكليات  حوار اجتماعي �شادق نوعًا ما وي�شمل 

واملفاو�شة  االجتماعية  امل�����ش��اورات  تنظم  وموؤ�ش�شات 

اجلماعية والوقاية من نزاعات العمل الفردية واجلماعية 

وحلها.

املفاو�شة  خ��الل  من  االجتماعي  احل��وار  متار�ض  دول  • 

الفردية  العمل  نزاعات  من  والوقاية  وحدها  اجلماعية 

واجلماعية وحلها.

دول حيث احلوار االجتماعي غائب كليًا. • 

ال�شركاء االجتماعيون

بغياب  اجتماعي  ح��وار  ع��ن  احل��دي��ث  ميكن  ال  اأن��ه  الكل  يعلم 

وقوية  م�شتقلة  تكون  والعمال  العمل  باأ�شحاب  خا�شة  منظمات 

الدرا�شات  وتظهر  املكونة.  الهيئات  جت��اه  وخمل�شة  ومتثيلية 

املعنية باملو�شوع الوقائع والتعليقات املحددة التالية:

ب�شاأن احلرية النقابية، تربز كل الدرا�شات امل�شاكل التالية:

غ��ي��اب م��ن��ظ��م��ات اأ���ش��ح��اب ال��ع��م��ل اأو ���ش��ع��ف اه��ت��م��ام  1 .

االجتماعي  للحوار  بالرتويج  العمل  اأ�شحاب  منظمات 

 ب�����ش��ك��ل ع���ام وب��امل��ف��او���ش��ة اجل��م��اع��ي��ة ب�����ش��ك��ل خ��ا���ض.

ال��ت��ج��ارة  ال�������دول، غ����رف  ك��ث��ري م���ن  ال����واق����ع، ويف  يف 

وال�����ش��ن��اع��ة ه��ي ال��ت��ي ت����وؤدي ب�شكل ع���ام ال����دور ال��ذي 

الغرف،  وه��ذه  العمل،  اأ���ش��ح��اب  ملنظمات  ع��ادة  يعطى 

منظمات  ولي�شت  م��وؤ���ش�����ش��ات  ه��ي  اجل��م��ي��ع،  يعلم  ك��م��ا 

اإل��زام��ي��ة. اإل��ي��ه��ا واال����ش���رتاك���ات ف��ي��ه��ا   وان االن�����ش��م��ام 

وي�����ح�����دد ن���ظ���ام���ه���ا ال����داخ����ل����ي وط��������رق واأ�����ش����ك����ال 
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ال���ن���ظ���ام. ويف  ال����ق����ان����ون  يف  ق����ادت����ه����ا   ان����ت����خ����اب 

اأكرث منه باحلوار  وتهتم هذه املوؤ�ش�شات عامة باال�شتثمار 

االجتماعي.

اأو  الوطني  بالو�شع  تاريخية مرتبطة  والأ�شباب  ب�شكل عام  2 .

يف  العمال(  )منظمات  النقابي  امل�شهد  يتميز  بالقانون، 

عدد كبري من الدول العربية بالوحدة النقابية اأو يف بع�ض 

احلاالت بهيمنة النقابة التاريخية، بعد اأن ن�شاأت التعددية 

النقابية وفر�شت نف�شها.

العمال هي  نقابات  اأن  اإىل  االإ�شارة  االإطار، جتدر  ويف هذا 

القانوين  التطبيق  الدول على عملية  التي تعرت�ض يف بع�ض 

�شتوؤدي  االأخ����رية  ه��ذه  اأن  بحجة   ،87 االتفاقية  ملحتوى 

عمل  اأنها  على  اإليها  ينظر  نقابية  تعددية  اإىل  بال�شرورة 

)يف  النقابي  العمل  واإ�شعاف«  »تفكيك  اإىل  ي�شعى  خبيث 

اأ�شكال  اأي  منع  ل�شالح  تاأتي  كانت  اإن  حتى  ق��وة(  االحت��اد 

من التدخل يف ال�شوؤون النقابية )النظم االأ�شا�شية والنظم 

     .)
18

الداخلية والهيكليات

اأن  العامة  اخلدمة  يف  للعاملني  ي�شمح  ال  ال��دول  بع�ض  يف  3 .

اأخ��رى  دول  ويف  النقابية  العمال  منظمات  اإىل  ين�شموا 

نقابات العمال غري موجودة تقريبًا يف القطاع اخلا�ض.

تظهر الدرا�شات حول امل�شهد النقابي الذي مييز الدول العربية 

اأن التنفيذ الفعلي للمبادئ االأ�شا�شية املرتبطة باحلرية النقابية 

على  امل�شبقة  للم�شادقة  خا�شعًا  يبقى  اجلماعية  واملفاو�شة 

االتفاقيتني 87 و98 واإدراج حمتوياتهما يف اللوائح الوطنية.

اإمنا  التحركات �شرورية  اأن هذه  اأي�شًا  الدرا�شات  وتظهر هذه 

غري كافية يف حال مل يتم �شمان ما يلي بالن�شبة اإىل منظمات 

اأ�شحاب العمل والعمال:

تعمل  وان  الدولية  العمل  منظمة  ملبادئ  وفقًا  تت�شكل  اأن  1 .

بطريقة دميقراطية بدون اأي �شكل من اأ�شكال التدخل من 

اأي م�شدر مهما كان19. 

الداخلية  واأنظمتها  وهيكلياتها  العامة  اأنظمتها  ت�شع  اأن  2 .

وبرامج عملها با�شتقاللية تامة وبطريقة م�شتقلة ذاتيًا.

مع  فقط  اإليها  املنت�شبني  مل�شالح  وفقًا  قراراتها  تتخذ  اأن  3 .

احرتام �شارم للقوانني قيد التنفيذ.

ويحاربونها  النقابية  التعددية  على  العرب  النقابيني  من  كبري  ع��دد  يعرت�ض    18

بالرغم من اأنها فر�شت نف�شها يف نهاية املطاف يف 4 دول عربية على االأقل. وعلى 

اإال بانتماء  CISA ال ت�شمح  و   USTMA ل�  ال�شعيد االإقليمي فان النظام االأ�شا�شي 

نقابة واحدة فقط من الدولة نف�شها.

19  تاأتي التعددية النقابية نتيجة ملمار�شة غري دميقراطية و/اأو عدم متاثل الهيكليات 

االأحزاب  جتاه  اال�شتقاللية  غياب  و/اأو  الت�شغيل  تنظم  التي  الداخلية  واالأنظمة 

ال�شيا�شية.

4. التطورات األخيرة والتحديات 
باالإ�شافة اإىل امل�شائل اخلا�شة بعدم تطابق لوائح العمل الوطنية، 

يف  تنظيمه  اأن  االجتماعي  احلوار  حول  الدرا�شات  كافة  تظهر 

الدول العربية يواجه التحديات التالية:

عجز دميقراطي مهم يف عدد كبري من الدول العربية التي  1 .

الدولية  التزاماتها  الوطنية،  لوائحها  اإط��ار  يف  تنفذ،  مل 

كما ين�ض االإعالن. فهذه الدول، وكما ذكر �شابقًا، ملجرد 

انتمائها اإىل منظمة العمل الدولية، كان ويفرت�ض بها، اإن 

الواردة  املبادئ  تطبيق  ومعنويًا،  اأخالقيًا  جمربة  تكن  مل 

باحلرية  اخلا�شة  واحلقوق  املبادئ  االإعالن وحتديدا«  يف 

النقابية واملفاو�شة اجلامعية التي بدونها ال ميكن التفكري 

االجتماعية  للحقوق  ال��رتوي��ج  يف  اأو  اجتماعي  ح��وار  يف 

ومعايري العمل الدولية وتنفيذها.

من  ذلك  ويف�شر  املنت�شبني  وعدد  النقابي  التمثيل  �شعف  2 .

خالل �شبب اأو اأكرث من االأ�شباب التالية:

عدم مالءمة االأنظمة العامة وقواعد ت�شغيل النقابات • 

�شعف م�شداقية القادة وعدم كفاية اال�شتقاللية الذاتية  • 

يف �شفوف منظمات العمل والعمال.

جمرد  اإىل  العمال  نقابات  حتويل  احل���االت  بع�ض  يف  • 

اأجهزة لتاأطري العمال اأو اإىل م�شاعد للرتقية االجتماعية 

ل�شالح املنتخبني والقادة والزعماء.

املمنوحة  والو�شائل  للمنتخبني  اأو غياب احلماية  �شعف  • 

للمنظمات القانونية مبوجب القانون.

اخل�شخ�شة  �شيا�شات  متار�شها  التي  ال�شلبية  االآث��ار  • 

واإعادة الهيكلة على قدرات نقابات العمال.

ن�شوء قطاع غري نظامي يزداد اأهمية وقطاع خا�ض وطني  • 

ال�شغرية  املن�شاآت  من  تقريبًا  ح�شري  وب�شكل  يتاألف 

واملتو�شطة حيث ال وجود لتمركز نقابي.

حواجز مقّنعة وقانونية غالبًا تعيق التمركز النقابي يف  • 

االإدارات العامة.

�شوء التح�ش�ض والتقدير ال�شلبي  يف غالب االأحيان لدور  • 

النقابات يف حت�شني ظروف احلياة و�شروط العمل.

واإع��ادة  االأج��ور  �شيا�شات  يف  متنام  وظلم  عالية  بطالة  • 

توزيع املداخيل مع تنامي الفقر.

يهيمن عليها عقد  اأ�شبح  التي  العمل  حتول يف عالقات  • 

واأحيانًا  ي�شجع  ال  عقد  وهو  املحددة  املهلة  ذات  العمل 

اخلا�ض  القطاع  يف  وحتديدا«  املعنيني  للعمال  ي�شمح  ال 

باالن�شمام اإىل منظمات نقابية عمالية.

ح�شور مهم لالأجانب يف بع�ض الدول وي�شتخدم كحجة  • 

لعدم امل�شادقة على االتفاقية 87.
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5. التوصيات 
عالقات  وت�شحيح  للعوملة  ال�شلبية  واالآث��ار  االأزم��ة  مواجهة  اإن 

للحوار  الرئي�شية  االأه���داف  هي  العمل  اإدارة  وحت�شني  العمل 

يعتمد  اجتماعية  وم�شاورات  م��داوالت  �شكل  على  االجتماعي 

تنظيمها على اعرتاف كامل باحلق يف ممار�شة احلرية النقابية 

يف الدول العربية وتنفيذ احلقوق االجتماعية االأ�شا�شية بطريقة 

ملمو�شة.

كافة  قبل  من  اأك��رب  اهتمامًا  االأول��وي��ة  م�شائل  تلقى  اأن  يجب 

املدين  املجتمع  وممثلي  االإع���الم  وو�شائل  املعنية  املوؤ�ش�شات 

ال��دول  خمتلف  يف  العامة  وال�شلطات  االجتماعية  واملنظمات 

املعنية التي عليها اأن تهتم اأكرث ب�شورتها ومب�شداقية التزاماتها 

على امل�شتوى الدويل.

ولهذا نقرتح ما يلي:

اأن يتم االإعداد بتمعن وانتباه حلملة �شحافية تنظم وتنفذ  1 .

يف كافة الدول العربية على اأن حتّدد حمتوياتها واأهدافها 

ال��راأي  لتوعية  ال�شحافيني  جمعيات  مع  م�شرتك  ب�شكل 

�شرورة  على  والربملانيني  املنّظم  امل��دين  واملجتمع  العام 

االتفاقيات  كافة  بامل�شادقة على  العربية  قيام احلكومات 

ال�شرورية  تلك  واأي�شًا  االإع���الن،  تكّون  التي  االأ�شا�شية 

لتنظيم حوار اجتماعي فعلي وتنفيذه.

�شريع  ب�شكل  حم��ّدد  تقني  ت��ع��اون  برنامج  و�شع  يتم  اأن  2 .

ل�شالح الدول العربية املعنية لل�شماح لها با�شتيعاب احلوار 

االجتماعي الذي:

االأكرث  االأداة  الدولية  اخلربة  اأثبتت  وكما  وبحق  ي�شّكل  • 

العدالة  وحتقيق  االجتماعي  التما�شك  لتعزيز  مالءمة 

ركائز  اأنها  باعتبار  االقت�شادية،  والفعالية  االجتماعية 

اال�شتثمارات  جل��ذب  و���ش��روط  م�شتدامة  تنمية  الأي 

الوطنية واالأجنبية؛

ال ميكن اأن يقوم اإال اإذا �شمحت ت�شريعات العمل بتنفيذه  • 

واإذا تطابق مع املعايري والتو�شيات ال�شادرة عن منظمة 

العمل الدولية يف هذا املجال، ولن يحّقق اأهدافه اإال اإذا 

عرّب ال�شركاء االجتماعيون الذين يعتمد عليهم يف اإطار 

منظمات م�شتقلة وقوية و�شادقة ومتثيلية.

�شرورة اتخاذ حتّرك تقني دقيق ب�شكل �شريع ي�شمن حيث  3 .

يجب بروز و/اأو تعزيز قدرات ال�شركاء االجتماعيني على 

اخلو�ض يف حوار اجتماعي دائم وفعال من خالل:  

وتوطيد  متثيلهم  درج��ة  وحت�شني  ا�شتقالليتهم  تعزيز  • 

م�شداقيتهم.

االأ�شا�شية  املعايري  مع  الوطنية  العمل  لوائح  م��واءم��ة  • 

�شمان  اأج��ل  من  الدولية  العمل  منظمة  عن  ال�شادرة 

تنفيذ احلقوق الفردية واجلماعية االأ�شا�شية.

ماأ�ش�شة احلوار االجتماعي يف كافة جوانبه )امل�شاورات  • 

نزاعات  من  والوقاية  اجلماعية  واملفاو�شة  االجتماعية 

العمل وحلها( وعلى كافة امل�شتويات املطلوبة.

حت�شني ملمو�ض وتعزيز قدرات ال�شركاء االجتماعيني يف  • 

اخلو�ض ويف امل�شاركة يف اإقامة حوار اجتماعي حقيقي.
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الملحق

اجلدول رقم 1: ت�شديق الدول العربية على االتفاقيات الثماين االأ�شا�شية

Countries Convention 

87

Convention 

98

Convention 

29

Convention 

105

Convention 

100

Convention 

111

Convention 

138

Convention 

182

Algeria 19-10-1962 19-10-1962 19-10-1962 12-06-1969 18-10-1962 12-06-1969 30-04-1984 19-02-2001

Bahrain --------------- --------------- 11-06-1981 14-07-1998 --------------- 26-09-2000 --------------- 23-03-2001

Djibouti 03-08-1978 03-08-1978 03-081-978 03-08-1978 03-08-1978 28-02-2005 14-06-2005 18-01-2005

Egypt 06-11-1957 03-07-1954 19-11-1955 23-10-1958 26-07-1960 10-05-1960 09-06-1999 06-05-2002

Iraq --------------- 27-11-1962 27-11-1962 15-06-1959 28-08-1963 15-06-1959 13-02-1985 09-07-2001

Jordan 12-12-1968 06-06-1966 31-03-1958 22-09-1966 04-07-1963 23-03-1998 20-04-2000

Kuwait 29-09-1961 09-08-2007 23-09-1968 21-09-1961 --------------- 01-12-1966 15-11-1999 15-08-2000

Lebanon --------------- 01-06-1977 01-06-1977 01-06-1977 01-06-1977 01-06-1977 10-06-2003 11-09-2001

Libya 04-10-2000 20-06-1962 13-06-1961 13-06-1961 20-06-1962 13-06-1961 19-06-1975 04-10-2000

Mauritania 20-06-1961 13-12-2001 20-06-1961 13-04-1997 03-12-2001 08-11-1963 03-12-2001 03-12-2001

Morocco --------------- 20-05-1957 20-05-1957 01-12-1966 11-05-1979 27-03-1963 06-01-2000 26-01-2001

Oman --------------- --------------- 30-10-1998 21-07-2005 --------------- 21-07-2005 11-06-2001

Qatar --------------- --------------- 12-03-1998 02-02-2007 --------------- 18-08-1976 03-01-2006 30-05-2000

Saudi Arabia --------------- --------------- 15-06-1978 15-06-1978 15-06-1978 15-06-1978 --------------- 18-10-2001

Somalia --------------- --------------- 18-11-1960 18-12-1961 --------------- 18-12-1061 --------------- ---------------

Sudan --------------- 18-06-1957 18-06-1957 22-10-1970 22-10-1970 22-10-1970 07-03-2002 07-03-2003

Syria 26-07-1960 07-06-1957 26-07-1960 23-10-1958 07-06-1957 10-05-1960 18-09-2001 22-05-2001

Tunisia 18-06-1957 15-05-1957 17-12-1962 12-01-1959 11-10-1968 14-09-1959 19-10-1995 28-02-2000

UAE --------------- --------------- 27-05-1982 24-02-1997 24-02-1997 28-06-2001 02-10-1998 28-06-2001

Yemen 29-07-1976 14-04-1969 14-04-1969 14-04-1969 29-07-1976 22-08-1969 15-06-2000 15-06-2000
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اجلدول رقم 2: ت�شديق الدول العربية على االتفاقيات اخلا�شة باحلوار االجتماعي

Countries
Convention 

87

Convention 

98

Convention 

135

Convention 

144

Convention 

151

Convention 

154

Algeria 19-10-1962 19-10-1962 06-06-2006 12-07-1993 ----------------- ---------------

Bahrain ----------------- ---------------- ----------------- --------------- ----------------- ---------------

Djibouti 03-08-1978 03-08-1978 ------------------ 28-02-2005 ----------------- ---------------

Egypt 06-11-1957 03-07-1954 25-03-1982 25-03-1982 ----------------- ---------------

Iraq ----------------- 27-11-1962 27-07-1972 11-09-1978 ----------------- ---------------

Jordan ----------------- 12-12-1968 23-07-1979 05-08-2003 ----------------- ---------------

Kuwait 29-09-1961 09-08-2007 --------------- 15-08-2000 ----------------- ---------------

Lebanon ----------------- 01-06-1977 ------------------ --------------- ----------------- ---------------

Libya 04-10-2000 20-06-1962 ------------------ ----------------- ----------------- ---------------

Mauritania 20-06-1961 13-12-2001 ------------------ ---------------- ----------------- ---------------

Morocco ----------------- 20-05-1957 05-04-2002 ----------------- ----------------- 03-04-2009

Oman ----------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------

Qatar ----------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------

Saudi Arabia ----------------- ---------------- ----------------- ---------------- ----------------- ---------------

Somalia ----------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------

Sudan ----------------- 18-06-1957 ----------------- ----------------- ----------------- ---------------

Syria 26-07-1960 07-06-1957 06-03-1975 25-05-1985 ----------------- ---------------

Tunisia 18-06-1957 15-05-1957 25-05-2007 ----------------- ----------------- ---------------

UAE ----------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------

Yemen 29-07-1976 14-04-1969 29-07-1976 15-06-2000 ----------------- ---------------
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الورقة االأوىل: املجل�س االقت�شادي واالجتماعي 

التون�شي

يعود اإىل حوايل خم�شون عامًا ولعله االأقدم يف املنطقة العربية 

وهو فريد من نوعه يف بع�ض من جوانبه.

منذ تاأ�شي�شه �شّمم ليكون م�شاحة ت�شمح للمجتمع املدين املنظم 

باأن ي�شاهم يف اإثراء احلوار االجتماعي الدميقراطي ويف تعزيز 

التنمية االقت�شادية واالجتماعية.

االقت�شادي  املجل�ض  ه��ذا  ت�شكيل  ك��ون  ن��وع��ه  م��ن  ف��ري��د  ه��و 

ا�شتقالل  اإع��الن  خ��الل  عنه  اأعلن  قد  التون�شي  واالجتماعي 

مب�شاهمة  ذلك  ربط  )يجب   1956 اآذار/م��ار���ض   20 يف  تون�ض 

االحتاد العام للعمال التون�شيني يف حتقيق اال�شتقالل وحجمه يف 

اخلالفات ال�شيا�شية اآنذاك(.

لقد كان هذا الت�شكيل مو�شع نقا�شات حادة حلواىل ثالثة اأ�شهر 

تون�ض  يف  برملاين  جمل�ض  اأول  )وه��ي  التاأ�شي�شية  الهيئة  داخ��ل 

امل�شتقلة( وقد اختتم هذا النقا�ض اأخريًا باعتماد املادة 70 التي 

االقت�شادية  امل�شائل  حول  ا�شت�شارية  كموؤ�ش�شة  املجل�ض  كّر�شت 

عن  بالتعبري  ي�شمح  الأن���ه  ن��وع��ه  م��ن  ف��ري��د  ه��و  واالجتماعية. 

االنتماءات ال�شيا�شية ب�شكل اأو باآخر.

منذ تاأ�شي�شه يف العام 1961 مل تكف �شالحياته وتركيبته تتقدم. 

يف الواقع اأ�شبحت عملية ا�شت�شارته اإلزامية عندما يتعلق االأمر 

حتّولت  وقد  واجتماعي  اقت�شادي  طابع  ذات  قانون  مب�شاريع 

تركيبته من 30 ع�شوًا عند ت�شكيله اإىل 68 ليبلغ 118 من اأجل 

�شمان متثيل املناطق.

1. الت�شكيل والوظائف اأو املهمات

واالجتماعي  االقت�شادي  املجل�ض  ي�شّكل  العربية  املنطقة  يف 

ن�ّض  وقد  ا�شت�شاري.  طابع  ذات  هو  اإذ  موؤ�ش�شة  اأقدم  التون�شي 

مر�شوم  مبوجب  اأ�ّش�ض  وقد  ت�شكيله  على   1959 العام  د�شتور 

قانون �شدر يف 16 قانون الثاين/يناير 1961.

وظيفة  ويوؤمن  امل��دين  املجتمع  عن  ممثلني  من  املجل�ض  يتاألف 

اإلزامي  ب�شكل  املجل�ض  ا�شت�شارة  وتتم  احلكومة.  لدى  امل�شت�شار 

ب�شاأن كافة م�شاريع القوانني ذات الطابع االقت�شادي واالجتماعي 

والثقايف. وتتم ا�شت�شارته اأي�شًا حول خطط التنمية االقت�شادية 

واالجتماعية وتقارير تنفيذ اخلطط وتقدم الو�شع االقت�شادي 

واملوازنة االقت�شادية.

وميكنه اأن ياأخذ بنف�شه مبادرة و�شع التقارير حول ق�شايا مهمة 

يف اإطار �شالحيات االإحالة الذاتية. 

اإذا« ي�شارك املجل�ض االقت�شادي واالجتماعي ب�شكل نا�شط ومن 

منتدًا  ي�شّكل  الأنه  البالد  تنمية  �شيا�شة  �شياغة  يف  اآرائه  خالل 

ويف  املدين  املجتمع  يف  املختلفة  املكونات  ممثلو  ي�شتطيع  حيث 

اإطار حوار مفتوح اإعطاء راأيهم و�شياغة تو�شياتهم.

2. تركيبة املجل�ض

يتاألف املجل�ض من 118 ع�شوًا.

26. 1 ممثاًل عن املنظمات املهنية:

10 • ممثلني عن نقابات العمال

ال�شناعة  جم���ال  يف  ال��ع��م��ل  اأ���ش��ح��اب  ع��ن  ممثلني   • 8

والتجارة واأي�شا« يف جمال االأعمال احلرفية واخلدمات 

وامل�شارف و�شركات التاأمني

8 • ممثلني عن املزارعني

20. 2 ممثاًل عن خمتلف اجلمعيات واملهن احلرة:

6 • للمنظمات الن�شائية

6 • للمنظمات ال�شبابية

4 • للجمعيات ذات الطابع االقت�شادي والتقني واالجتماعي 

والثقايف واالأ�شري

4 • ممثلني عن نقابات املهن احلّرة )االأطباء، املحامون 

الخ...(

24. 3 ممثاًل عن املناطق

18. 4 ممثاًل عن االإدارات واملن�شاآت العامة

واملعّينة  امل��خ��ت��ارة  الوطنية  لالخت�شا�شات  مم��ث��اًل   5 .30

االقت�شادية  املجاالت  يف  والخت�شا�شها  لنوعيتها  نظرًا 

واالجتماعية مع اأخذ متثيل االنتماءات ال�شيا�شية املختلفة 

بعني االعتبار.

عند   30 من  حتولت  التي  تركيبته  يف  يتقدم  املجل�ض  يكف  مل 

ت�شكيله يف العام 1961 اإىل 118 يف العام 1988. 

3. تعيني االأع�شاء

�شنوات  على  �شت  متتد  لوالية  مبر�شوم  املجل�ض  اأع�شاء  يعنّي 

قابلة للتجديد باقرتاح من الهيكلية االأ�شلية. اأما االخت�شا�شات 

الوطنية فيختارها مبا�شرة رئي�ض اجلمهورية.

ال  الرئي�ض.  من  بدعوة  املجل�ض  اأع��م��ال  يف  االأع�شاء  ي�شارك 

يتقا�شون اأجرًا لكنهم يح�شلون على تعوي�شات مقابل ح�شورهم 

وانتقالهم.
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4. طريقة عمل املجل�ض

اأع�شاء  اأعمال املجل�ض رئي�ض ي�شاعده مكتب موؤلف من 8  يقود 

ويتوزع اأع�شاء املجل�ض على خم�ض جلان:

اللجنة االقت�شادية واملالية 1 .

جلنة الزراعة والتنمية االإقليمية 2 .

جلنة ال�شحة يف العمل وال�شوؤون االجتماعية 3 .

جلنة التعليم وال�شباب والثقافة 4 .

جلنة التعاون والعالقات اخلارجية 5 .

القوانني  م�شاريع  اخت�شا�شها  ح�شب  كل  اللجان  هذه  تدر�ض 

املرفوعة اإىل املجل�ض وتعد التقارير.

حتكم اجلمعية العامة يف التقارير واالآراء يف جل�شة عامة.

الوزراء  ورئي�ض  اجلمهورية  رئي�ض  اإىل  باآرائه  املجل�ض  يبعث  ثم 

ورئي�ض جمل�ض النواب ورئي�ض غرفة امل�شت�شارين.

5. القيمة امل�شافة التي يقدمها املجل�ض

من املفرت�ض اأن ي�شّكل م�شاحة ت�شمح بجمع كل ما ت�شمه  • 

وخربة  اخت�شا�ض  اأ�شحاب  ورج��ال  ن�شاء  من  البالد 

وجتربة.

نوعه  من  الفريد  املوقع  ي�شّكل  اأن  اأي�شا«  به  يفرت�ض  • 

الذي ي�شمح بتنظيم حوار �شادق ومثمر بني �شخ�شيات 

وم�شالح  خمتلفة  واآراء  ان��ت��م��اءات  ذات  وج��م��ع��ي��ات 

خا�شة  وت�شاوؤالت  م�شائل  حول  وذلك  اأحيانًا  مت�شاربة 

بالتنمية االقت�شادية واالجتماعية والثقافية يف البالد.

كافة  يف  تهدف  اأن  يفرت�ض  التي  امل�شاحة  هو  اأخ���ريا«  • 

اآراء  توافق  واىل  ت�شويات  اإىل  التو�شل  اإىل  ال��ظ��روف 

واأن  مفيدًا  يكون  واأن  االآراء  ي�شدر  ب��اأن  له  لي�شمحوا 

ي�شطلع مب�شوؤوليته. 

هو ي�شّكل وال �شك منتدًا ي�شمح للمجتمع املدين بالتعبري  • 

عن اآرائه وتطلعاته وبا�شت�شارته بطريقة منتظمة ومنظمة 

ال�شيا�شة  و�شع  عملية  من  يتجزاأ  ال  ج��زءًا  يتحول  لكي 

االقت�شادية واالجتماعية والثقافية يف البالد.

هو ي�شّكل من خالل االخت�شا�شات واخلربات التي يتاألف  • 

منها و�شيلة فعالة ت�شمح بتوعية الراأي العام الذي يرتجم 

ي�شمح  القرار طاملا  ويوؤثر على �شانعي  تطلعاته،  اأحيانًا 

لهم باأن يطلعوا على تطلعات وروؤى املجتمع املدين.

للمجتمع  به  امل��وث��وق  الطريق  يكون  بحيث  م�شّمم  هو  • 

املدين واالأداة للدميقراطية الت�شاركية.
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ويوؤلف املجل�س يف كنفه جلاناً دائمة منها:

جلنة التقييم التي ت�شع ب�شكل دوري التقارير حول الو�شع  1 .

االقت�شادي واالجتماعي يف البالد،

جلنة منظورات التنمية االقت�شادية واالجتماعية التي حتّلل  2 .

كل وثيقة اأو تقرير خا�ض ب�شيا�شات التنمية املطبقة واآثارها 

من  وانطالقًا  االجتماعي  والتقّدم  االقت�شادي  النمو  على 

هنا تنظر يف م�شروع اخلطة الوطنية،

جلنة عالقات العمل تقّيم وحتّلل ال�شكوك القانونية التي  3 .

حتّدد تقّدم احلوار االجتماعي بني ال�شركاء االجتماعيني 

وحت�شني العالقات االجتماعية املهنية،

جلنة ا�شت�شالح االأرا�شي والبيئة حتّلل وتقّيم نتائج واآثار  4 .

االإقليمية  التوازنات  على  املطبقة  وال��ربام��ج  ال�شيا�شات 

الداخلية واالإقليمية الدولية وعلى البيئة،

حتديد  ومهمتها  االجتماعية،  واحل��اج��ات  ال�شكان  جلنة  5 .

بال�شيا�شات  املرتبطة  والربامج  ال�شيا�شات  نتائج  وتقييم 

الدميغرافية والعمالة والتدريب واملداخيل وتوزيع الرثوات، 

وتعطي راأيها ب�شاأن �شروط تنفيذ موازنة البالد.

ميكن للمجل�ض اأي�شًا اأن ي�شّكل جلانًا خا�شة كلما برزت احلاجة 

اإىل النظر يف م�شاألة خا�شة بامل�شلحة الوطنية.

وتكون النقا�شات يف املجل�ض واللجان علنية ما مل يتخذ املكتب 

قرارًا بعك�ض ذلك. ويجتمع املجل�ض يف دورته العادية ثالث مرات 

�ض دورة لدرا�شة برامج التنمية وتقييم اآثارها  يف ال�شنة وتخ�شّ

ميكن  العادية  ال��دورات  اإىل  وباالإ�شافة  تفر�شها.  التي  والقيود 

للمجل�ض اأن يجتمع يف دورة ا�شتثنائية.

اأو  اآراء  اأو  التو�شيات  خالل  من  للحاالت،  ووفقًا  املجل�ض،  يعرّب 

قابلة  اأعماله  عن  الناجتة  الوثائق  وتكون  درا�شات  اأو  تقارير 

راأيًا معاك�شًا. وي�شع املجل�ض  للن�شر ما مل يعط رئي�ض احلكومة 

تقريرًا �شنويًا عن اأن�شطته ويحر�ض على ن�شره.

ميكن للمجل�ض اأن ي�شت�شري واأن ي�شتمع اأو اأن ي�شرك يف اأعماله اأي 

�شخ�ض يعتربه مفيدًا نظرًا الخت�شا�شاته.

�ض الدولة للمجل�ض موازنة �شنوية وت�شع يف متناوله كافة  تخ�شّ

الو�شائل الالزمة لكي يوؤدي مهماته.

الورقة الثانية: املجل�س االقت�شادي واالجتماعي 

اجلزائري

جرى ت�شكيل املجل�ض االقت�شادي واالجتماعي اجلزائري مبوجب 

وهي   1993 االأول/اأكتوبر  ت�شرين   5 يف  �شدر  ت�شريعي  مر�شوم 

االقت�شادية  املجاالت  يف  وامل�شاورات  للحوار  ا�شت�شارية  هيئة 

واالجتماعية والثقافية ومهمته هي:

ال�شركاء  بني  وامل�����ش��اورات  احل��وار  ا�شتمرارية  �شمان  • 

االقت�شاديني واالجتماعيني

تقييم ودرا�شة الق�شايا اخلا�شة بامل�شلحة الوطنية التي  • 

تتعلق بالتنمية االقت�شادية واالجتماعية

�شاأن  يف  االآراء  وتقدمي  وتو�شيات  باقرتاحات  املجيء  • 

م�شائل تدخل �شمن �شالحياته واخت�شا�شه

املجال  يف  وم��وؤه��اًل  متثيليًا  ع�شوًا   180 م��ن  املجل�ض  يتاألف 

االقت�شادي واالجتماعي والثقايف بينهم:

% للقطاعات االقت�شادية واالجتماعية والثقافية • 50

% لالإدارات وموؤ�ش�شات الدولة • 25

% �شخ�شيات اختريت مبوجب اخت�شا�شاتها • 25

قبل  من  والثقايف  واالجتماعي  االقت�شادي  القطاع  ممثلو  يعنّي 

اأو  جمعياتهم  التمثيلي  و�شعهم  تر�ّشخ  حني  اأو  املكّونة  هيئاتهم 

منظماتهم املهنية اأو نقاباتهم وذلك �شمن احلدود التالية:

9 • ممثلني عن املن�شاآت واملوؤ�ش�شات العامة

و�شغار  واحل��رف��ي��ني  اخلا�شة  املن�شاآت  ع��ن  ممثلني   • 9

التجار

9 • ممثلني عن امل�شتثمرين والتعاونيات الزراعية

9 • ممثلني عن الكوادر االإدارية يف القطاع العام

االجتماعي  ال��ط��اب��ع  ذات  اجل��م��ع��ي��ات  ع��ن  ممثلني   • 9

والثقايف

9 • ممثلني عن الرعايا اجلزائريني يف اخلارج

30 • ممثاًل عن املاأجورين

6 • ممثلني عن املهن احلرة

45 • ممثاًل عن االإدارات وموؤ�ش�شات الدولة

45 • �شخ�شية يتم اختيارها الخت�شا�شاتها وتعنّي ن�شفها 

من رئي�ض الدولة والن�شف االآخر من رئي�ض احلكومة

يتم جتديد اأع�شاء املجل�ض بن�شبة الثلث كل عام ويقود اأعمالهم 

اأع�شاء   9 اإىل   6 من  ويتاألف  عامة  جل�شة  يف  ينتخبونه  مكتب 

بينهم رئي�ض و3 نواب رئي�ض ومقرران.
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العمل  منظمة  م�شروع  برنامج  اإطار  يف  مراجعة  عملية  وجرت 

اأع�شاء  مل�شلحة  االجتماعي  للحوار  بالرتويج  اخلا�ض  الدولية 

اللجنة الوطنية الثالثية امل�شوؤولة عن الرتويج للحوار االجتماعي. 

الوطني  املوؤمتر  خالل  اعتمدت  التي  ا�شتنتاجاتها  اأو�شت  وقد 

جمل�ض  بت�شكيل   2005 االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف  عقد  ال��ذي 

بني  االجتماعية  امل�شاورات  تنظيم  هدفه  واجتماعي  اقت�شادي 

كل االأطراف املعنية وحتديدا« ممثلي احلكومة واأ�شحاب العمل 

والعمال وممثلي املجتمع املدين املنّظم. 

1- تركيبة املجل�ض

املوجودة  امل�شالح  لكافة  ال��الزم  التمثيل  بني  التناغم  ل�شمان 

بينهم  ع�شوًا  ب45  العدد  حتديد  مّت  املجل�ض،  اأع�شاء  ونوعية 

و11  العمل  الأ�شحاب  و11  للحكومة  ممثال«   11 مع  الرئي�ض، 

للعمال و11 للمجتمع املدين.

2- دور املجل�ض

واالجتماعية  االقت�شادية  ال�شيا�شات  حول  اآراء  و�شع  • 

والثقافية والبيئية املعّدة للتنفيذ من خالل توافق اآراء،

الوطنية يف املجالني  للوائح  �شمان �شيء من اال�شتقرار  • 

امل�شتثمرين  جلذب  وحتديدًا  واالجتماعي  االقت�شادي 

وامل�شاهمة يف خلق الوظائف الدائمة،

اأع�شاء املجل�ض االقت�شادي واالجتماعي،  • 

والإعطاء االأهمية الالزمة ملوؤ�ش�شة من هذا النوع مّت اإيالء  • 

اهتمام خا�ض باختيار رئي�ض املجل�ض،

االإدارات  قبل  وتعيينهم من  املجل�ض  اأع�شاء  اختيار  يتم  • 

اأ�شا�ض  على  ميثلونها  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وامل��ن��ظ��م��ات 

واالح��رتام  التمثيل  وقابلية  وجتاربهم  اخت�شا�شاتهم 

وامل�شداقية،

متتد والية اأع�شاء املجل�ض على اأربع �شنوات ويتم توزيعهم  • 

اأن املجل�ض ي�شتطيع، كلما  على خم�ض جلان دائمة علمًا 

واللجوء  خا�شة  جلان  ت�شكيل  ذلك،  اإىل  احلاجة  برزت 

اإىل اخلربة اخلارجية. 

جمموعة(  كل  )ربع  جزئيًا  املجل�ض  اأع�شاء  جتديد  يتم  • 

كل �شنة بعد والية 4 �شنوات.

تن�شر قائمة اأع�شاء املجل�ض بينهم الرئي�ض واالأمني العام  • 

يف اجلريدة الر�شمية.

3- تتاألف هيكليات املجل�ض االقت�شادي واالجتماعي 

مما يلي:

اجلمعية العامة التي ت�شم كافة االأع�شاء بينهم االأمني  • 

العام الذي لي�ض لديه حق الت�شويت.

الورقة الثالثة: املجل�س االقت�شادي واالجتماعي 

االأردين

وبعد  االأردين،  واالجتماعي  االقت�شادي  املجل�ض  ت�شكيل  يعترب 

لعمل  االأب��رز  النتائج  كاإحدى  الثالثية،  الوطنية  اللجنة  اإن�شاء 

منظمة العمل الدولية يف املنطقة. يف الواقع، االأردن هي الدولة 

مبوؤ�ش�شة  نف�شها  ت��زّود  التي  العربي  االأو�شط  ال�شرق  يف  االأوىل 

مماثلة هدفها املعلن هو تنظيم م�شاركة ال�شركاء االجتماعيني 

�شيا�شات  �شياغة  يف  امل��ن��ّظ��م  امل���دين  املجتمع  ع��ن  وممثلني 

اقت�شادية واجتماعية وثقافية تخ�شهم.

وي�شّكل املجل�ض االإطار ال�شروري للرتويج ولتعزيز حوار اجتماعي 

دائم ي�شاهم يف تعزيز �شيادة القانون. 

كافة  من  ملمثلني  ي�شمح  الذي  االأن�شب  االإطار  ليكون  �شّمم  لقد 

االآراء  وتبادل  احلوار  اإىل  بالو�شول  املعنية  االجتماعية  القوى 

ي�شمح  التي  والربامج  ال�شيا�شات  و�شياغة  التحاليل  واإج��راء 

االجتماعي  التناغم  بتحقيق  امل�شاورات  اأ�شا�ض  على  تنفيذها 

والفعالية االقت�شادية والعدالة االجتماعية وال�شالم االجتماعي 

ب�شكل تدريجي. 

من هذا املنطلق، فاإن املروجني للمجل�ض االقت�شادي واالجتماعي 

كافة  توفري  على  ق��ادرة  موؤ�ش�شة  اإق��ام��ة  اإىل  يهدفون  االأردين 

تناف�شية  ولتح�شني  العمل  اإنتاجية  ل��زي��ادة  ال��الزم��ة  ال�شروط 

البالد وبالتايل خلق املناخ والبيئة الالزمني جلذب اال�شتثمارات 

الوظائف  على  احلفاظ  من  اأي�شًا  وللتمّكن  واالأجنبية  الوطنية 

حقيقية  نا�شطة  عامة  ل�شيا�شات  وال��رتوي��ج  وخلقها  ال��الزم��ة 

للعمالة وحت�شني اإدارة �شوق العمل.

ال�شالم  وحتقيق  االجتماعي  التناغم  ع��ن  البحث  اإط���ار  ويف 

واالجتماعي  االقت�شادي  للمجل�ض  املروجني  فاإن  االجتماعي، 

خا�شة  �شلبية  �شيا�شات  تطبيق  �شمان  اإىل  ي�شعون  االأردين 

بالعمالة مل�شلحة العاطلني عن العمل ولل�شماح الأع�شاء املجل�ض 

بو�شع اأدوات اإدارة اأكرث توازنًا ل�شوق العمل.

االأردين  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت�����ش��ادي  املجل�ض  ت�شكيل  وي�شمح 

الأع�شائه باإطالع اأ�شحاب القرار على اآرائهم وتطلعاتهم.

يف  امل�شاركة  اإرادتهم يف  العملية  هذه  ترتجم  اأخ��رى،  جهة  من 

احلياة الدميقراطية يف البالد وامل�شاهمة يف اإر�شاء الدميقراطية 

التي ت�شمح  الوحيدة  االأداة  اأنه  الت�شاركية واعتماد احلوار على 

على  وال��رتّف��ع  م�شتمر  ب�شكل  متغرّي  ع��امل  يف  الدائم  بالتكّيف 

التما�شك  تعّزز  ت�شوية  عن  البحث  خالل  من  االأنانية  امل�شالح 

فيه  ملا  امل�شتدامة  للتنمية  ال�شلب  االأ�شا�ض  اأنه  االجتماعي على 

م�شلحة اأكرب عدد ممكن من النا�ض.

بعد  االأردن  واجتماعي يف  اقت�شادي  اإن�شاء جمل�ض  فكرة  واأتت 

النظر ب�شكل دقيق يف عدة جتارب �شواء عربية اأو اأوروبية.
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العام ومن  يتاألف من الرئي�ض ومن االأمني  املكتب الذي  • 

ع�شوين  وم��ن  وع��ام��ل(  عمل  )���ش��اح��ب  رئي�ض  نائبي 

اآخرين.

خم�ض جلان دائمة. • 

جلان خا�شة • 

ولل�شماح للمجل�ض بتحقيق اأهدافه واال�شطالع مبهماته، متنحه 

ت�شمن  �شنوية  موازنة  �شمن  واملادية  الب�شرية  الو�شائل  الدولة 

وحرية  ا�شتقالليتهم  ت�شمن  التي  الالزمة  احلماية  الأع�شائه 

التعبري عن اآرائهم. 
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