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  وصف منتدى الحلول

 مقدمة .1

 

( بأنه تعاون بين اثنين أو أكثر SSTC) المثلثيمكن تعريف التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

من البلدان النامية مسترشدين في ذلك بمبادئ التضامن وعدم فرض الشروط، بهدف تنفيذ نماذج 

تها. ويستند التعاون بين بلدان الجنوب التنمية الشاملة والتوزيعية التي يتولى الطلب إدارة دف  

على فرضية أساسية مفادها أن البلدان النامية يجب أن تحدد احتياجاتها الخاصة  المثلثوالتعاون 

وأن تقوم بتلبيتها جزئياً عن طريق اكتساب الخبرات الجديدة والمعارف والتكنولوجيا من البلدان 

ت الخبرة من مبادرات التعاون اإلنمائي المنتظمة األخرى في جنوب الكرة األرضية، التي اكتسب

بتمويل من المساعدة اإلنمائية الرسمية. وبذا، يكون التعاون بين بلدان الجنوب مكمالً للتعاون بين 

 بلدان الشمال والجنوب وداعماً للجهود الرامية إلى تعزيز فرص التنمية.
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ارسة موحدة، وذلك بتنفيذ مشاريع تتولى في العقد الماضي، أصبح التعاون بين بلدان الجنوب مم

تنسيقها وكاالت التعاون في البلدان النامية، وااللتزامات التي قُطعت على المستوى الدولي لتعزيز 

، 2015هذا النوع من التعاون. وتشمل هذه االلتزامات في اآلونة األخيرة جدول أعمال أديس أبابا 

المتحدة. ومن منظور منظمة العمل الدولية، يعتبر  فضالً عن التزامات الجمعية العامة لألمم

التعاون بين بلدان الجنوب وسيلة أفقية يحركها التضامن من أجل تعزيز برنامج العمل الالئق 

وأهداف التنمية المستدامة السابعة  2030وتنفيذه في سياق جدول أعمال التنمية المستدامة لسنة 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع وهو:  عشرة والتي تضم، تحديداً الهدف الثامن
والمستدام، والعمالة التامة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع، والهدف السابع عشر الذي 
تتضمن مقاصده بناء القدرات وهو: تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذًا 

من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية فعااًل ومحدد األهداف 
وحسبما ورد في  المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب.

، دعا األمين 2016مذكرة المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون بين بلدان الجنوب للعام 

ول التعاون بين بلدان الجنوب والمقدم إلى الدورة الثانية والستين للجمعية العامة العام في تقريره ح

(A/62/295 مجتمع التنمية الدولي، بما فيها منظومة األمم المتحدة، إلى المساعدة في توسيع ،)

ن نطاق أثر التعاون بين بلدان الجنوب من خالل: )أ( االستفادة المثلى من األساليب المتبعة في بلدا

الجنوب بغية تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً؛ )ب( تكثيف الدعم متعدد األطراف 

المقدم إلى مبادرات بلدان الجنوب لكي تتصدى للتحديات المشتركة  التي تواجه التنمية؛ )ج( 

اكات بين والشر المثلثةتعزيز الشراكات الشاملة للتعاون بين بلدان الجنوب، بما في ذلك الشراكات 

القطاعين العام والخاص؛ )د( تحسين ترابط الدعم الذي تخصصه منظومة األمم المتحدة للتعاون 

بين بلدان الجنوب؛ )هـ( مواصلة تطوير آليات تمويل مبتكرة لحشد الموارد لمبادرات التعاون بين 

 .المثلثبلدان الجنوب والتعاون 

 

الحتياجات الموظفين )أنظر أدناه(، تخطط منظمة العمل  في هذا الصدد، واستناداً إلى التقييم السابق

منتديات الحلول ضمن فعاليات المعرض حول مستقبل العمل والتعاون بين بلدان الدولية لتنظيم 

وستُكرس تلك المنتديات لموظفي منظمة العمل الدولية والشركاء. وتشمل األهداف الجنوب، 

لهيئات المكونة إلى األدوات والمنهجيات التي ضمان وصول موظفي منظمة العمل الدولية، وا

. وسيتمكن موظفو المنظمة المثلث تمكنهم من تنفيذ مشاريع جديدة بين بلدان الجنوب والتعاون

وهيئاتها المكونة من متابعة تجربتهم التعليمية حول التعاون بين بلدان الجنوب من خالل تبادل 

قاء االفتراضية للتعاون بين بلدان الجنوب" الخبرات وتعميق المعارف من خالل "نقطة الت

) www.southsouthpoint.net( .ودورات التدريب التي ُصممت خصيصاً لهذا الغرض 

 

 المعارض العالمية لتنمية قائمة على التعاون بين بلدان الجنوب ومنظمة العمل الدولية .2

 

بين بلدان الجنوب على مدى العقود الثالثة  المثلثعمل الدولية في دعم التعاون شاركت منظمة ال

، اعتمد الهيئة الحاكمة لمنظمة العمل الدولية استراتيجية المنظمة 2012ففي مارس  1 الماضية.

والتي تعد جزءا ال يتجزأ من وثيقة: "التعاون بين بلدان  المثلثللتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

". وتمثلت نتائج اإلطار المقترح الستراتيجية التعاون 2: الطريق إلى األمامالمثلثلجنوب والتعاون ا

( قيام منظمة العمل الدولية بزيادة الوعي المؤسسي والقدرة على 1بين بلدان الجنوب بما يلي: 

الجنوب  تحديد التعاون بين بلدان الجنوب وتنفيذه، بهدف وضع مبادرة حول التعاون بين بلدان

( تعزيز برنامج العمل الالئق من خالل التعاون بين بلدان الجنوب مع إشراك عدد 2وتنفيذها. 

                                                 
1  http://www.ilo.org/pardev/partnerships-and-relations/south-south/lang--en/index.htm 
2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_172577.pdf 

http://www.southsouthpoint.net/
http://www.ilo.org/pardev/partnerships-and-relations/south-south/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/pardev/partnerships-and-relations/south-south/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_172577.pdf
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متزايد من الحكومات والشركاء االجتماعيين، ووكاالت األمم المتحدة والجهات الفاعلة غير 

مية القائمة للتنلذلك، كانت منظمة العمل الدولية مشاركاً فاعالً في المعارض العالمية  .الحكومية

 2016في مقرها بجنيف. أما معرض  2010بين بلدان الجنوب، واستضافت معرض على التعاون 

فيجمع رؤساء وممثلي منظمات األمم المتحدة والبلدان النامية، والشركاء من وكاالت التنمية، 

بلدان ومجموعات األعمال والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لعرض حلولهم للتنمية بين 

الجنوب على أساس شهاداتهم وتجاربهم. وسيسهم ذلك في تبادل ونشر المعلومات عن أفضل 

 . المثلثالممارسات واألمثلة الجيدة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

تالمس الحلول المطروحة في إطار الموضوع الرئيسي للمعرض مجموعة متنوعة من المجاالت 

رص العمل للشباب، والصحة، والتجارة، واالستثمار، والعمل، والزراعة مثل البيئة، والتنمية، وف

لمستدامة في وكذلك السياسات المالية واالقتصادية المحددة لها، والتي ستحدد تحقيق التنمية الشاملة ا

 .2030جدول أعمال عام 

 

  منتدى حلول منظمة العمل الدولية: مستقبل العمل والتعاون بين بلدان الجنوب .3
 ادرة مستقبل العمل: األهداف الرئيسية في ضوء التعاون بين بلدان الجنوب مب 

  

  تحقيق فهم أفضل للقوى التي تسهم في تحول عالم العمل واآلثار المترتبة على الحكومات

والعمال وأصحاب العمل، وكيف يمكن للتعاون بين بلدان الجنوب أن يدعم عمليات التغيير 

 نمائي الجديدة.هذه في ظل بيئة التعاون اإل

  المكونة، من  المثلثةتوفير منتدى بن اء من أجل تبادل األفكار والمعلومات بين الهيئات

النظراء، وكذلك أصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين في صياغة السياسات  خالل نهج

 واألساليب الجديدة.

  التي يمكن توضيح وتعزيز بدائل السياسات والشراكات المبتكرة والممارسات الجيدة

تكرارها من قبل الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وغيرهم من الشركاء الرئيسيين في 

 بلدان جنوب الكرة األرضية من خالل التعاون بين بلدان الجنوب.

 

  أربعة محادثات مئوية
 

تنظم منظمة العمل الدولية حوارات حول مستقبل العمل تدور حول أربعة من المحادثات المئوية 

( حوكمة العمل. 4( تنظيم العمل واإلنتاج؛ 3( وظائف الئقة للجميع. 2( العمل والمجتمع. 1ي: وه

ولكننا نقترح، خالل منتديات حلول منظمة العمل الدولية، التركيز على اثنين من الحوارات، وهما: 

لتعاون بين العمل الالئق للجميع والتعاون بين بلدان الجنوب، وحوكمة العمل والحوار االجتماعي وا

بلدان الجنوب. وباختصار، ستكون المجاالت )واألسئلة الرئيسية المصاحبة لها( لمنتدى الحلول 

 )الذي يركز بشكل رئيسي على اثنين من األحاديث األربعة( على النحو التالي:

 

  المثلثوظائف الئقة للجميع والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  .أ

، وكدددذلك معظدددم الحكومدددات، أن العمالدددة الكاملدددة هدددو هددددف ال يمكدددن تعتقددد منظمدددة العمدددل الدوليدددة

التندددازل عنددده. وعدددالوة علدددى ذلدددك، تلتدددزم منظمدددة العمدددل الدوليدددة بضدددمان إتاحدددة فدددرص العمدددل 

 .التي تلبي معايير جودة العمل الالئق
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لى هناك مصدران محددان بصفة عامة لنمو فرص العمل المستقبلية في البلدان النامية والصناعية ع

فرة  حد سواء، وهما: االقتصاد األخضر، نظراً للحاجة إلى االستثمار بكثافة في البنية التحتية الموِّ

 .للطاقة واإلنتاج، واقتصاد الرعاية، نظراً لشيخوخة السكان في كثير من بلدان العالم

 

ة بحلول مليون فرصة عمل جديد 600ومع ذلك، تقدر منظمة العمل الدولية أن العالم سيحتاج إلى 

لتحقيق األهداف والمقاصد الواردة في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. وقد  2030عام 

أثارت تلك التجربة األخيرة األسئلة األساسية حول فعالية أدوات السياسات تقع اآلن تحت تصرف 

 .صانعي السياسات الوطنية والدولية

 

 اسة الوظائف الالئقة والتعاون بين بلدان الجنوب:فيما يلي القضايا التي يجب النظر فيها عند در

 

هل نحن بحاجة الستخدام أدوات السياسة التي تحت أيدينا بصورة أفضل ومع تحسين أوجه  .1

التعاون والتنسيق الدوليين، أم أننا بحاجة إلى اتباع أساليب وسياسات جديدة تماماً ومبتكرة؟ 

ن بلدان الجنوب نهجاً جديداً مفيداً في عملية بي المثلثوفي هذه الحالة، هل سيكون التعاون 

 التنمية؟

تتمثدددل بعدددا القضدددايا التدددي ينبغدددي عليندددا النظدددر فيهدددا ضدددمن جهودندددا لتدددوفير وظدددائف  .2

الئقدددددة فدددددي جندددددوب الكدددددرة األرضدددددية فيمدددددا يلدددددي: مواءمدددددة المهدددددارات والتددددددريب مدددددع 

ين؛ االحتياجدددددات؛ واسدددددتهداف االخدددددتالالت البنيويدددددة لددددددى الشدددددباب والنسددددداء والمعدددددوق

وإدارة الهجدددرة العادلدددة بحيدددث تتدددوفر الوظدددائف إلدددى مدددن هدددم فدددي حاجدددة إليهدددا. وفدددي هدددذا 

الصدددددد، يعتبددددر النظددددر فددددي تقاسددددم الممارسددددات الجيدددددة فددددي تشددددغيل الشددددباب وتنميددددة 

إحدددى بددؤر تركيزنددا  المثلددثالمهددارات مددن خددالل التعدداون بددين بلدددان الجنددوب والتعدداون 

 في منتدى الحلول.

 المثلثون بين بلدان الجنوب والتعاون حوكمة العمل والتعا

يمكدددن الكشدددف عدددن ثدددالن مواضددديع كامندددة وراء المنطدددق فدددي تلدددك المنظومدددة وهدددي: الحاجدددة 

إلدددى تأسددديس أرضدددية مشدددتركة متكافئدددة بدددين الددددول األعضددداء علدددى أسددداس معدددايير مشدددتركة؛ 

مدددل وإن الهددددف المشدددترك هدددو ترسددديع االحتدددرام العدددالمي للمبدددادئ والحقدددوق األساسدددية فدددي الع

بشدددأن المبدددادئ والحقدددوق  1998علدددى النحدددو المبدددين فدددي إعدددالن منظمدددة العمدددل الدوليدددة عدددام 

بمددددا فددددي ذلددددك التوصدددديات غيددددر  -األساسددددية فددددي العمددددل؛ وفكددددرة أن معددددايير العمددددل الدوليددددة 

ينبغدددي أن تدددوفر إطددداراً توجيهيددداً للددددول األعضددداء أثنددداء سدددعيهم للددددمج بدددين النمدددو  -الملزمدددة 

 جتماعي.االقتصادي والتقدم اال

 :في العمل الحوكمة بشأن مستقبلهذا يقودنا إلى قضايا 

 

كيدددف نحددددد دور منظمدددة العمدددل الدوليدددة فيمدددا يتعلدددق بدددالنمو الهائدددل لمجموعدددة واسدددعة مدددن  .1

المبددددددادرات المجمعددددددة فددددددي العددددددادة تحددددددت عنددددددوان المسددددددؤولية االجتماعيددددددة للشددددددركات 

(CSR)؟المثلثون ؟ هل هناك أي دور للتعاون بين بلدان الجنوب والتعا 

والحدددددوار االجتمددددداعي، وكيدددددف يمكدددددن للتعددددداون بدددددين بلددددددان  المثلثدددددةمدددددا دور الحوكمدددددة  .2

 الجنوب أن يدعم هذه العمليات؟

مدددا الجدددزء التدددي سددديتوافق عليددده العدددالم فدددي المسدددتقبل مدددع هدددذه المنظمدددات، وكيدددف ستسددداهم  .3

 في صياغة ذلك المستقبل؟
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مات أصحاب العمل جزءاً من هذه )لذلك، يجب أن يكون مستقبل النقابات العمالية ومنظ

المحادثة المئوية. ومن المعلوم أن المنظمات القوية والديمقراطية والمستقلة التي تتفاعل في 

ظروف من الثقة المتبادلة واالحترام هي شروط مسبقة للحوار االجتماعي الجدير بالثقة 

 واالعتماد.(
 

 ومستقبل التعاون بين بلدان الجنوب الممارسة الجيدة األولى: الحوار االجتماعي في تونس

تتددددألف اللجنددددة الرباعيددددة للحددددوار الددددوطني فددددي تددددونس مددددن الهيئددددات المكونددددة لمنظمددددة العمددددل 

(، واالتحددددداد التونسدددددي للصدددددناعة UGTTالدوليدددددة وهدددددي: االتحددددداد العدددددام التونسدددددي للشدددددغل )

ان (، والرابطدددة التونسدددية للددددفاع عدددن حقدددوق االنسدددUTICAوالحدددرف والصدددناعات اليدويدددة )

(LTDH ونقابدددة المحدددامين التونسددديين، وقدددد فدددازت اللجندددة الرباعيدددة بجدددائزة نوبدددل للسدددالم ،)

عندددما كانددت الجهددود التددي تبددذلها تددونس  2013، علمدداً بأنهددا تشددكلت فددي عددام 2014فددي عددام 

إلدخددددددال الديمقراطيددددددة تواجدددددده مخدددددداطر الفشددددددل فددددددي ظددددددل االغتيدددددداالت واالضددددددطرابات 

 االجتماعية.
 

، وخدددددالل االحتفدددددال بالدددددذكرى السدددددنوية الثانيدددددة لثدددددورة 2013الثددددداني  وفدددددي ينددددداير   كدددددانون

الياسددددمين، ُوجهددددت الدددددعوة للمدددددير العددددام لمنظمددددة العمددددل الدوليددددة لحضددددور مراسددددم توقيددددع 

"العقدددددد االجتمددددداعي" بدددددين الحكومدددددة واالتحددددداد العدددددام التونسدددددي للشدددددغل واالتحددددداد التونسدددددي 

قدددد االجتمددداعي، الدددذي اسدددتفاد خدددالل للصدددناعة والحدددرف والصدددناعات اليدويدددة. وكدددان هدددذا الع

جميدددع مراحدددل تطدددوره مدددن دعدددم منظمدددة العمدددل الدوليدددة وخبراتهدددا، عدددامالً رئيسدددياً فدددي تمهيدددد 

الطريدددق إلدخدددال تحسدددينات فدددي مجددداالت قدددانون العمدددل وعالقدددات العمدددل، وسياسدددات العمالدددة 

 والحماية االجتماعية والتدريب المهني، وكذلك التنمية اإلقليمية المتوازنة.
 

، والتعددددداون بدددددين الحكومدددددة ومنظمدددددات العمدددددال ومنظمدددددات أصدددددحاب المثلدددددثيمثدددددل الهيكدددددل 

العمددددل، حجددددر الزاويددددة فددددي منظمددددة العمددددل الدوليددددة، وهددددي وكالددددة األمددددم المتحدددددة الملتزمددددة 

بتعزيدددز العدالدددة االجتماعيدددة والعمدددل الالئدددق للجميدددع. ويثبدددت نمدددوذج تدددونس بقدددوة، أن الحدددوار 

زمددددات ومددددا بعددددد األزمددددات، فددددي تعزيددددز السددددلم المدددددني االجتمدددداعي يسدددداهم، فددددي حدددداالت األ

والديمقراطيدددة، ويمكدددن أن يكدددون النمدددوذج التونسدددي مثددداال رائعدددا للبلددددان التدددي تعدددي  ظروفدددا 

 هشة ويمكن تكراره من خالل التعاون بين بلدان الجنوب.
 

تواصددددل منظمددددة العمددددل الدوليددددة العمددددل مددددع تددددونس لتعزيددددز الحددددوار االجتمدددداعي وتعزيددددز 

 عمل. أعضاء الهيئة المقترحة لهذا الجزء هم:حوكمة ال
 

  السددديد فدددؤاد بدددن عبدددد ع، المددددير العدددام لمفتشدددية العمدددل والمصدددالحة لدددوزارة الشدددؤون

  foued.benabdallah@social.gov.tn بريد إلكتروني:  االجتماعية.

  +216 71 842 920+ 216 98 801 375هاتف:  
 

 لمسددددؤول عددددن الدراسددددات وعضددددو المكتددددب السدددديد أنددددور قدددددور، نائددددب األمددددين العددددام ا

 . التنفيذي لالتحاد العام التونسي للشغل

  anouar.kaddour@enit.rnu.tnبريد إلكتروني:

 + 216 71 354 793+ أو 216 98 592 881هاتف:  
  

  السددديد خليدددل الغريددداني، رئددديس اللجندددة االجتماعيدددة وعضدددو المكتدددب التنفيدددذي لالتحددداد

 صناعات اليدويةالتونسي للصناعة والحرف وال

cofine.ind@hotmail.com؛ cofine.kg@topnet.tn  

 +21628  047 812+ أو 216 20 20 36 48هاتف:  

mailto:cofine.ind@hotmail.com؛
mailto:cofine.kg@topnet.tn
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ار االجتماعي والحماية الممارسة الجيدة الثانية: تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في الحو

 االجتماعية: ممارسات جيدة من الجزائر
 

 وصف الممارسات الجيدة للتعاون بين بلدان الجنوب

 

مشروعاً يهدف إلى  2016دشنت منظمة العمل الدولية وحكومة الجزائر في يناير   كانون الثاني 

اكلها والشركاء دعم الجزائر، وال سيما وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي وهي

في جهودها الرامية إلى تعزيز ما تم إنجازه على المستوى  -أصحاب العمل والعمال  -االجتماعيين 

الوطني في مجاالت الحوار االجتماعي والحماية االجتماعية، وتبادل خبراتها مع الدول الشركاء في 

 أفريقيا.

 

 ين بلدان الجنوب:وفيما يلي األهداف الرئيسية الثالثة لبرنامج التعاون ب

 

   مشدددداركة تجربددددة الجزائددددر فددددي مجددددال الحمايددددة االجتماعيددددة مددددع الدددددول : 1الهدددددف

 ؛المثلثاالفريقية من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

  مشاركة تجربة الجزائر في الحوار االجتماعي مع الدول االفريقية؛: 2 دفـاله 

  دعدددددم المعهدددددد الدددددوطني للدراسدددددات والبحدددددون النقابيدددددة للسدددددماح بتبدددددادل : 3 الهددددددف

الخبددددرات الجزائريددددة فددددي الحددددوار االجتمدددداعي تجدددداه الدددددول األفريقيددددة مددددن خددددالل 

 .التبادل بين بلدان الجنوب

 

يعتبر الحوار االجتماعي في منظمة العمل الدولية أنسب وسيلة لتحسين ظروف الحياة والعمل 

الة االجتماعية، فالحوار االجتماعي أداة لتعزيز فعالية الحوكمة في العديد وتحقيق المزيد من العد

من المجاالت، ويساهم بشكل كبير في جميع الجهود الرامية إلى ترسيع اقتصاد أكثر كفاءة وأكثر 

 عدالً. 

 

الحوار أداة أساسية إلحراز أي تقدم نحو تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في مكان العمل. 

التالي فإنه يساهم في إرساء مجتمع أكثر استقراراً وإنصافاً وتكييفاً بشكل خاص مع عملية وب

 العولمة.

 

ترتكز ممارسة الحوار االجتماعي في الجزائر على اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها 

زائرية في الجزائر. وتعمل الحكومة والشركاء االجتماعيين معا بشكل وثيق. وأسفرت التجربة الج

هذا المجال عن التوقيع على الميثاق الوطني االقتصادي واالجتماعي من أجل تحقيق النمو، على 

ويوفر الميثاق إطاراً للتعاون بين الحكومة والشركاء  2014في فبراير  شباط  مثلثأساس 

األعمال االجتماعيين بهدف تسريع عملية اإلصالح االقتصادي، والتنمية الصناعية، وتحسين مناخ 

 والنظام الصحي والحماية االجتماعية، والحصول على فرص العمل وتحسين القوة الشرائية.

 

يرتبط الحوار االجتماعي بالضمان االجتماعي ارتباطاً وثيقاً ويدعما بعضهما بعضاً. ويجب أن 

ت الصلبة، ومشاركة منظما المثلثةيستند أي نظام ضمان اجتماعي فعال ومستدام على الحوكمة 

العمال وأصحاب العمل، وكذلك المساءلة عن المسؤولية الخاصة. وتنطوي هذه المشاركة على 

التزام الشركاء االجتماعيين بوضع سياسات وإصالحات الضمان االجتماعي وكذلك بإدارة نظام 

الضمان االجتماعي. ويندرج ذلك في معايير الضمان االجتماعي لمنظمة العمل الدولية والمبادئ، 

بشأن الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا( على وجوب إدارة النظام  102تنص االتفاقية رقم إذ 

، مما يضمن ويعزز الحوار االجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال. مثلثعلى أساس 
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في  المثلثوبخالف هذه االتفاقية، تتمثل صكوك منظمة العمل الدولية األخرى التي تعزز الهيكل 

 مان االجتماعي فيما يلي:الض

 

بشدددأن النهدددوض بالعمالدددة والحمايدددة مدددن البطالدددة  168اتفاقيدددة منظمدددة العمدددل الدوليدددة رقدددم  •  

(1988) 

بشدددأن المشددداورات علدددى المسدددتويين الصدددناعي  113توصدددية منظمدددة العمدددل الدوليدددة رقدددم  •  

 (1960والوطني )

أجددددل عولمددددة عادلددددة  إعددددالن منظمددددة العمددددل الدوليددددة بشددددأن العدالددددة االجتماعيددددة مددددن •  

(2008) 

 (2009)الميثاق العالمي لفرص العمل  •  

بشددددددأن األرضدددددديات الوطنيددددددة للحمايددددددة  202توصددددددية منظمددددددة العمددددددل الدوليددددددة رقددددددم  •  

 (2012االجتماعية )

 

 -من بين األولويات االستراتيجية لحكومة الجزائر  المثلثيأتي التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

ولمنظمة العمل الدولية في واقع األمر  -ليا للضمان االجتماعي في الجزائر مثاالً وتعد المدرسة الع

وسيلةً لتحقيق أهدافها. ويمكن أن يكون التعاون بين بلدان الجنوب أداةً مفيدةً لتشجيع الحكومة 

والشركاء االجتماعيين في البلدان النامية على تعزيز جدول أعمال منظمة العمل الدولية للعمل 

الئق. وتتطابق المبادئ التوجيهية للتعاون بين بلدان الجنوب، بما في ذلك احترام أولويات ال

االستقاللية واحترام األولويات الوطنية، وتنوع الحاالت والحلول، وأخيراً التضامن بين الدول، مع 

احداً من محاور نهج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية. وأخيراً، يعتبر التعاون بين بلدان الجنوب و

إطار التعاون بين الحكومة ومنظومة األمم المتحدة في الجزائر، وتهدف الحكومة الجزائرية إلى 

تعزيز التعاون األفقي لتبادل المعارف بين بلدان الجنوب، وال سيما التجربة الجزائرية في مجال 

ة بالفرنسية، وتشجيع المدرسة، الحماية االجتماعية والحوار االجتماعي، مع البلدان األفريقية الناطق

التي تتيح فرصة للطالب األفارقة الناطقين بالفرنسية لالستفادة من التدريب في مجال الضمان 

 االجتماعي مع تعزيز التعلم ونشر المعلومات عن الممارسات الجيدة.

 

 

 بركاتي يالسيد عل: 4 المتحدن

 وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، مدير

 

 ، منظمة العمل الدوليةالخاصة والناشئةشراكات ال، ةرئيس، أنيتا أموريم: نسقالم

 

 روابط عبر اإلنترنت

 

ضمن إدارة الدعم  المثلثالجنوب والتعاون  بين بلدانالتعاون صفحة منظمة العمل الدولية بشأن 

 الشراكاتوالميداني 

en/index.htm--south/lang-http://www.ilo.org/pardev/south 

 

http://www.ilo.org/pardev/south-south/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/pardev/south-south/lang--en/index.htm
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الجنوب  بين بلدانمشاركة منظمة العمل الدولية في المعرض الدولي للتنمية القائمة على التعاون 

 :2012لسنة 

en/index.htm--south/WCMS_193410/lang-http://www.ilo.org/pardev/south 

الجنوب  بين بلدانمشاركة منظمة العمل الدولية في المعرض الدولي للتنمية القائمة على التعاون 

 :2013لسنة 

en/index.htm--south/WCMS_220453/lang-http://www.ilo.org/pardev/south  

Academy Gateway 

Collective Brain (useful resources and knowledge sharing platform) 

Potential and Limits to the Social and Solidarity Economy 

Brazil-ting ILOAnnual Review Mee 

South and Triangular Cooperation: The Way Forward-South 

Decent Work: Good PracticesSouth Cooperation and -South 

 

 :الجنوب بين بلدانلمعرض الدولي للتنمية القائمة على التعاون مساحات مخصصة ل

/www.southsouthpoint.net/southsouthexpo2016.htmlhttp:/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/pardev/south-south/WCMS_193410/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/pardev/south-south/WCMS_193410/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/pardev/south-south/WCMS_220453/lang--en/index.htm
http://socialeconomy.itcilo.org/en
http://socialeconomy.itcilo.org/en
http://www.sseacb.net/3rd_edition
http://www.sseacb.net/3rd_edition
http://www.unrisd.org/80256B3C005BD6AB/%28httpEvents%29/513E84D6BA2D56EEC1257AFA00469157?OpenDocument
http://www.unrisd.org/80256B3C005BD6AB/%28httpEvents%29/513E84D6BA2D56EEC1257AFA00469157?OpenDocument
http://www.oitbrasil.org.br/node/834
http://www.oitbrasil.org.br/node/834
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_172577.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_172577.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_211770.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_211770.pdf
http://www.southsouthpoint.net/southsouthexpo2016.html
http://www.southsouthpoint.net/southsouthexpo2016.html
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االسم الصورة   المسؤول   االنتساب  :نيقائمة المتحدث

 المؤسسي   عنوان البريد اإللكتروني 

 .باختصار ووصفنبذة مختصرة من السيرة الذاتية وعنوان العرض 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  أنيتا أموريم

 منسقة

 

الشراكات الخاصة  وحدة ،ةرئيس

 والناشئة،

, PARDEV, 

  منظمة العمل الدولية
(amorim@ilo.org) 

 

التابعة  الشراكات الخاصة والناشئةوحدة  ةرئيس هي أنيتا أموريمالسيدة  

 وتشمل، منظمة العمل الدوليةفي  كاتااني والشرإلدارة الدعم الميد

 بين بلدانالشراكات  متضمنة  وحدة في التنسيق يتها أعمال المسؤول

 20ألكثر من  أنيتا بخبرة طويلة وتحظى الجنوب وقضايا األمم المتحدة.

، وال سيما منظومة األمم المتحدةفي إطار  قضايا التماسكعاماً في 

 النوع االجتماعي.  حقوقالتعليم وعمالة األطفال و

 

ستطرح بعا المحاورة في منتدى الحلول، إذ  أنيتاستكون السيدة 

الضوء على  وستركزاألسئلة والتحديات الرئيسية على المشاركين 

الجنوب  بين بلداناستراتيجية منظمة العمل الدولية الخاصة بالتعاون 

منظمة  – دةاألمم المتح مكتبالعمل وكذلك  مجالفي  المثلثوالتعاون 

 الجنوب.  بين بلدانالعمل الدولية للمشروع المشترك حول التعاون 

 

رؤى حول لمنتدى، تولي رئاسة اكما ستقدم السيدة أنيتا، فضال  عن 

الجنوب والتعاون  بين بلدانمشاركة منظمة العمل الدولية في التعاون 

 ن بلدانبي، ضمن إطار استراتيجية منظمة العمل الدولية للتعاون المثلث

 ألمام: الطريق إلى االمثلثلجنوب والتعاون ا

 
(http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB313/pol/WCMS_172577/l

ang--en/index.htm Governing Body, 2012).  

 

الجنوب  بين بلدانالتعاون استراتيجيات وآليات  يامزاسيبرز العرض 

 المثلثمكانيات الهيكل إفي سياق التنمية المستدامة و المثلثوالتعاون 

 د.لمنظمة العمل الدولية في هذا الصد

 

 

 
 

 السيد فؤاد بن عبد هللا 

الحة المدير العام لمفتشية العمل والمص

 لوزارة الشؤون االجتماعية

foued.benabdallah@social.gov.tn 

 

المدير العام لمفتشية العمل والمصالحة  هو السيد فؤاد بن عبد هللا

الجيدة وهو ممثل الحكومة بشأن الممارسات  لوزارة الشؤون االجتماعية

 وار االجتماعي في تونس.للح

لوطني في تونس من الهيئات المكونة تتألف اللجنة الرباعية للحوار ا

(، UGTT: االتحاد العام التونسي للشغل )وهي لمنظمة العمل الدولية

(، UTICAواالتحاد التونسي للصناعة والحرف والصناعات اليدوية )

(، ونقابة LTDHوالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان )

جائزة نوبل للسالم في وقد فازت اللجنة الرباعية ب ،المحامين التونسيين

عندما كانت الجهود  2013عام التشكلت في ، علماً بأنها 2014عام ال

التي تبذلها تونس إلدخال الديمقراطية تواجه مخاطر الفشل في ظل 

 االغتياالت واالضطرابات االجتماعية.

 

http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB313/pol/WCMS_172577/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB313/pol/WCMS_172577/lang--en/index.htm
mailto:foued.benabdallah@social.gov.tn
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 السيد أنور قدور

 

نائب األمين العام المسؤول عن 

ي يذالدراسات وعضو المكتب التنف

 لالتحاد العام التونسي للشغل

 
anouar.kaddour@enit.rnu.tn 

 

نائب األمين العام المسؤول لالتحاد  يشغل حالياً منصب السيد أنور قدور

وقد شغل قبل . والتوثيق المسؤول عن الدراسات العام التونسي للشغل

ولة لدى وزير النقل والتجهيز، السيد صالح الدين كاتب د منصب  ذلك

ترأس التحقيقات الشهيرة في قضية الحريق الذي استهدف مالوش و

"حزب النهضة"، حزب  مسؤولية تأثبت والتي ،االتحاد العام للشغل

 اإلسالم السياسي التونسي المعتدل، عن حرق وثائق االتحاد العام للشغل.

 

ون بين الحكومة ومنظمات العمال ومنظمات ، والتعاالمثلثيمثل الهيكل 

كالة هي وأصحاب العمل، حجر الزاوية في منظمة العمل الدولية، و

األمم المتحدة الملتزمة بتعزيز العدالة االجتماعية والعمل الالئق للجميع. 

هم، في حاالت اويثبت نموذج تونس بقوة، أن الحوار االجتماعي يس

عزيز السلم المدني والديمقراطية، األزمات وما بعد األزمات، في ت

مثاال رائعا للبلدان التي تعي  ظروفا  النموذج التونسيويمكن أن يكون 

 ويمكن تكراره من خالل التعاون بين بلدان الجنوب. ،هشة

 

 

 
 

 السيد خليل الغرياني 

 

رئيس اللجنة االجتماعية وعضو 

سي المكتب التنفيذي لالتحاد التون

ويةلصناعات اليدللصناعة والحرف وا  
 

cofine.ind@hotmail.com ; 

 cofine.kg@topnet.tn 

 هو المسؤول المعني بكافة القضايا االجتماعية في السيد خليل الغرياني

االتفاقات مثل:  ات اليدويةالتحاد التونسي للصناعة والحرف والصناعا

. ونظراً لتدريبه الجماعية واألجور والصراعات االجتماعية والحماية

االحترام والثقة بفضل طريقة  على الفورسب تكافي المحاماة،  بداية

وكذلك من  ،والحكوماتاالتحاد العام للشغل تنسيقه وإدارته للملفات من 

( MEDEFعمال الفرنسي )واتحاد األ ،منظمة العمل الدولية في جنيف

التحاد التونسي للصناعة والحرف والصناعات اواستخدمه في باريس. 

وقد عمل  ،االجتماعية ةجل االرتقاء باإلدارأل 1989في عام  اليدوية

إلى جانب شخصيات بارزة في تونس، فتعززت لديه  عاماً  14خالل 

عات مهارات التفاوض، وحضر االجتماعات الدولية وأبرزها االجتما

. وقد شارك أصحاب العمل واتحاداتالخاصة بمنظمة العمل الدولية 

الذي تشكل بعد  الجديد بصفته قائد لالتحاد التونسي للصناعة في الفريق

 بقيادةاللجنة الوطنية االنتقالية واللجنة العليا، وشارك في  2011ثورة 

 جتماعي والعدالة االجتماعية.االحوار ال لتعزيزعياض بن عاشور، 

 

لقد كان منظور أصحاب العمل ركيزة أساسية في الممارسات التونسية 

 أيضا مصدر إلهام لبلدان أخرى في جنوب الكرة األرضية.الجيدة: وكان 

 

 
 

 بركاتي يالسيد عل

وزارة العمل والتشغيل ، مدير

 والضمان االجتماعي

 
aberkfr@gmail.com 

 

ل والتشددددغيل والضددددمان وزارة العمدددد مددددديرهددددو  بركدددداتي يالسدددديد علدددد

وسدددديعرض الممارسددددات الجيدددددة مددددن تجربددددة الجزائددددر  ،االجتمدددداعي

الجنددوب مددع منظمددة العمددل الدوليددة بشددأن الحددوار  بددين بلدددانللتعدداون 

 الضمان االجتماعي.كذلك و ،االجتماعي
 

خارجها ممثالً الندوات في الجزائر وشارك السيد علي في الكثير من 

، وتحديداً في مجاالت مان االجتماعيالعمل والتشغيل والضعن قطاع 

ذ ويساهم في الوقت الراهن في تنفي ،تفتي  العمل والحوار االجتماعي

الجنوب حول الضمان االجتماعي والحوار  بين بلدانبرنامج التعاون 

 االجتماعي.

 

mailto:anouar.kaddour@enit.rnu.tn
mailto:cofine.ind@hotmail.com
mailto:cofine.kg@topnet.tn
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 : ما يلي تتضمن بعا عناصر الممارسات الجيدة

 مع جتماعيةالحماية االالتجربة الجزائرية في مجال  مشاركة ،

الجنوب والتعاون  بين بلدانمن خالل التعاون البلدان األفريقية 

 ؛ المثلث

  مشاركة تجربة الجزائر في الحوار االجتماعي مع الدول

 ؛ االفريقية

  دعم المعهد الوطني للدراسات والبحون النقابية للسماح بتبادل

ية الدول األفريق معالخبرات الجزائرية في الحوار االجتماعي 

 .من خالل التبادل بين بلدان الجنوب

 

 
 

  ماريا لوز فيجا

 

 مستقبل العمل

 منظمة العمل الدولية 

 

 
vega@ilo.org 

 

 

منظمة العمل الدولية منذ عام  لدىماريا لوز فيجا أخصائية  تعمل

في مجاالت قانون العمل، منشوراً  40لها أكثر من  ، وقد نُشر1989

وهي حاصلة على  ،وتفتي  العمل ،وإدارة العمل ،وحقوق اإلنسان

ة ليسانس في العمل ودبلوم الدراسات العليا في قانون العمل من جامع

. عملت أثناء دراستها كمفت  للعمل والضمان االجتماعي لدى جنيف

. 1989إلى  1986للفترة وزارة العمل والضمان االجتماعي في إسبانيا 

خبيرة ومتخصصة في العديد من مجاالت العمل بعد ذلك عملت 

مبادرة مستقبل منصب منسقة  2016وتشغل منذ أغسطس  ،المختلفة

 . دوليةالعمل في منظمة العمل ال

العمل في  مجالعلى  افيجا مبادرة مستقبل العمل وآثارهستستعرض و

  جنوب الكرة األرضية.

 

 اتصال آخرين مسؤولو

 

 
 في االقتصاد هدكتورايوردانكا تسفيتكوفا، 

 البريكس، مدير برنامج 

 و )إيطاليا(تورين، منظمة العمل الدوليةالتابع ل مركز التدريب الدولي
y.tzvetkova@itcilo.org 

 

 مسؤول االتصال بشأن وسائل االعالم االجتماعية:

 .southsouthpoint.netwww: فرناندو بابتيستا، مستشار منظمة العمل الدولية

mailto:y.tzvetkova@itcilo.org
mailto:y.tzvetkova@itcilo.org
http://www.southsouthpoint.net/

