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الحوار املجتمعي هو املصطلح التقني للتفاوض
أو التشاور أو مجرد تبادل املعلومات بني ممثيل
الحكومات واملشغلني والعامل.

أهداف التنمية املستدامة

التصميم الجرافييك:
 ,EN:60سان ستوفيلبيك
صورة الغالف ،األمامية :ياسني غايدي
وكالة األناضول عرب صور غيتي
الصورة الخلفية :إميان هالل
تم اإلنتاج بدعم من الوكالة الدامناركية للتنمية الدولية
وبرنامج الرشاكة الدمناركية العربية
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تأمني السالمة يف قطاع جمع النفايات

الصورة :محمد حسن

سيستفيد العاملون يف رشكة ECOTI
قري ًبا من التدريب اإللزامي عىل
الصحة والسالمة املهنية.
هذا جزء من اتفاقية املفاوضة
الجامعية لقطاع التخلص من
النفايات .هذا االتفاق يف انتظار
موافقة الحكومة حاليا.

ت ُظهر األبحاث التي أجرتها الجمعية الدولية
للضامن االجتامعي أن تحسني الصحة والسالمة
املهنية هو عمل جيد .مقابل كل دوالر يتم
استثامره يف الصحة والسالمة املهنية ،ميكن
للرشكات توقع زيادة اإلنتاجية مبقدار  2.2دوالر.
وذلك ألن بيئة العمل اآلمنة تقلل الوقت الذي
يتم قضاؤه يف االضطرابات وتجعل من السهل
االحتفاظ باملوظفني املهرة وجذب املواهب
الجديدة.

الحوار املجتمعي

األردن

الحوار املجتمعي

الصورة :إميان هالل

التصدي للعنف والتحرش ضد املرأة عن طريق
الحوار املجتمعي طريق الحوار املجتمعي

إن لدى كل من صاحب العمل والعامل أسباب
وجيهة للرضا ،فعندما يتم إبرام اتفاقيات مفاوضة
جامعية يف الرشكة ،عادة ما ترفع االتفاقات
الجامعية أجور العامل .بالنسبة لصاحب العمل،
يتم تعويض التكلفة اإلضافية من خالل زيادة
اإلنتاجية نتيجة زيادة تحفيز العامل وتحسني
التواصل بني العامل وأرباب العمل.

تقول برشى السلامن" :تخاف النساء من رفع أصواتهن،
لكنهن يعرفن اآلن أنه ال يجب عليهن الشعور بالخجل".

مرص
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الحوار املجتمعي

صورة :مكتب االلتزام البيئي والتنمية املستدامة – اتحاد الصناعات املرصية

يساعد تدريب الفتيات الصغريات عىل السعي
لتحقيق أحالم ريادة األعامل

أسست مدرسة القطن الوردي عام 2015
بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
) .(USAIDوقد استفادت أكرث من  600فتاة
من التدريب املهني .بعد التخرج 75٪ ،من
الطالب يعملون يف املصنع .ميتلك اآلخرون
مهارات مطلوبة ميكن أن تساعدهم يف
العثور عىل عمل يف مكان آخر.

األردن

التجهيز باألدوات ،والتمكني باملعرفة

صورة :مجلس الالجئني الدمناريك

مسار  E -عبارة عن منصة عىل اإلنرتنت تحتوي
عىل معلومات ومبادرات وعروض تتعلق بعالقة
املستخدمني بسوق الشغل .قد تكون مشورة
قانونية وخدمات تشغيل والتدريب وبرامج
تشغيل من كل من السلطات العامة واملنظامت
غري الحكومية والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص.
بتمويل من برنامج الرشاكة الدمناركية العربية
) ،(DAPPفإنه يسمح بتحديد الخدمة املناسبة
مع املستفيدين األفراد ،عىل سبيل املثال الالجئون
السوريون أو األردنيون املترضرين .وحتى اآلن،
شخصا ،غالبيتهم من
متت إحالة ما مجموعه ً 953
النساء ،إىل الخدمات املتعلقة بسبل العيش.

يتلقى املستفيدون تدريباً فنياً يف مجال
الرتكيبات الكهربائية.

الحوار املجتمعي

تونس
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سيساعد نظام الوساطة الجديد عىل معالجة
النزاعات العاملية

الصورة :محمد حسن

يقول الهادي دحامن" :هناك تهديد للسلم
االجتامعي ،لذلك آمل أن تتمكن املجتمعات
النقابية واملدربني التجاريني من استعادة
املزيد من السلطة وأن يكون لهم دور أكرث
فاعلية يف عملية منع النزاعات".

يعد نظام الوساطة الفعال يف النزاعات ذا قيمة كبرية
للمجتمع ألنه ينزع فتيل النزاعات ويجد الحلول.
أظهر تحليل دفعته أكرب نقابة عاملية يف الدمنارك،
االتحاد املتحد للعامل يف الدمنارك ،أن  2يف املائة
فقط من النزاعات العاملية يف القطاعات التي
ينظمها االتحاد املتحد للعامل يف الدمنارك تم حلها
يف املحكمة .توفر الوساطة الفعالة من قبل االتحاد
املتحد للعامل يف الدمنارك ومنظامت املشغلني
وأرباب العمل عىل املجتمع الدمناريك ما بني 100
مليون و  142مليون يورو من تكاليف التقايض
واملحامي.

حل النزاعات وتجنبها

مينا

ايقاف ال ُعنف والتحرش

الصورة :جويل هريل هانسن

ما هو العنف والتحرش يف مكان العمل حسب
منظمة العمل الدولية؟ ت ُع ِّرف منظمة العمل
الدولية يف االتفاقية " 190العنف والتحرش" يف
قطاع العمل عىل أنه سلسلة من السلوكيات
واملامرسات أو التهديدات غري املقبولة  ،سواء
كانت حدث ًا واح ًدا أو أحداث ًا متكررة تؤدي إىل
إحداث أرضار جسدية أو نفسية أو جنسية أو
مالية ضد األفراد بسبب الجنس.

الشبكة الدمناركية العربية للمساواة تجتمع يف ورشة عمل عرب
اإلنرتنت حول  C190يف نوفمرب.

املنارصة

املغرب
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القواعد الجديدة للعقود محددة املدة
ستغري قواعد اللعبة
الصورة :محمد توزاين

"املرونة هي مفتاح الرس "كام يقول توفيق
الرشادي ،الذي يعتقد أن القواعد الجديدة
ستفيد العامل واملشغلني عىل ٍ
حد سواء

يف  16يوليو  ،2020صادقت الحكومة املغربية
عىل املرسوم التنفيذي املنصوص عليه يف املادة
 16من قانون الشغل املغريب )القانون .(65.99
يحدد املرسوم مجموعة من القطاعات واألحداث،
حيث ميكن استخدام العقود قصرية األجل من
اآلن فصاع ًدا ملشاريع محدودة املدة بني قطاعات
الصناعة والزراعة والبناء.

تحسني الترشيعات

مينا

كوفيد 19 -

الصورة :سيمون

مساعدة أرباب العمل والعامل خالل فرتة الوباء

يقول الدكتور كامل ،الرئيس التنفيذي ملنظمة املشغلني" :لقد كانت
اللجنة املشرتكة الدولية عىل اتصال وثيق بأعضائنا أكرث من املعتاد .لقد
عملنا عن كثب مع آالف الرشكات ملساعدتهم عىل إنشاء أماكن عمل
آمنة وجمع أموال كافية لالستمرار يف مزاولة عملها ،من خالل تعزيز
التجارة اإللكرتونية والتصدير واستخدام حزم املساعدات الحكومية عىل
سبيل املثال ".
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الصورة :احمد هاميان
من خالل املشاركة النشطة مع الحكومات
واألعضاء ،لعبت منظامت سوق الشغل يف
مهام يف التخفيف
جميع أنحاء العامل دو ًرا ً
من جائحة كوفيد – .19

تونس

ائتالف ثاليث األطراف
يُؤمن األجور يف خضم وباء كوفيد – 19

كوفيد 19 -
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وكالة النقابات الدمناركية للتنمية DTDA -
اتحاد الصناعة الدمناركية DI -
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