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احملور األول

احلوار االجتماعي
"تعريفه ونشأته يف السلطنة"
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أوالً /التعريف باحلوار االجتماعي:
باإلمكان القول بأن احلوار االجتماعي هو وسيلة وغاية يف ذات الوقت ،كما إن للحوار االجتماعي تعاريف
متعدده ختتلف باختالف البلدان واألزمان ،وبالتالي قد يعتمد التعريف باحلوار إىل حد كبري على
الظروف السائدة يف األوطان وعلى التجارب بها ،إال إننا قد نرى بأن معظم هذه التعاريف تتفق على
أساسيات احلوار االجتماعي ومنها تبادل األفكار واالستعاد لإلصغاء واحرتام الرأي اآلخر.
كما أنه ال ميكننا القول بأن احلوار االجتماعي فكرة جديدة خاصة يف بلداننا اإلسالمية ،حيث أمرنا
جل عالهُ يف القرءان الكريم باحلوار احلسن حيث قال يف حمكم كتابه "ا ْدعُ ِإلَى سَبِي ِل رَبِّكَ بِالْ ِح ْك َمةِ
ك هُ َو أَ ْعلَ ُم ِبمَنْ ضَ َّل عَنْ سَبِي ِل ِه وَهُ َو أَ ْعلَمُ بِا ْلمُهْتَدِينَ"
ظةِ الْحَسَنَ ِة َوجَا ِدلْهُ ْم بِالَّتِي هِ َي َأحْسَ ُن إِ َّن رَبَّ َ
وَا ْل َموْعِ َ
(النحل .)021
عالوة على أن منظمة العمل الدولية أرست خيار احلوار االجتماعي منذ بداية نشأتها عام 0909م ،واليت
اختذت مفهوما أوسع لتعريف احلوار االجتماعي يتضمن كل أنواع التفاوض أو التشاور أو تبادل املعلومات
بني ممثلي احلكومات وأصحاب العمل والعمال ،بشأن القضايا ذات االهتمام املشرتك املتصلة بالسياسات
االقتصادية واالجتماعية.

ثانياً /تاريخ احلوار االجتماعي يف السلطنة:
يعد احلوار االجتماعي يف السلطنة أحد أبرز املمارسات اليومية ألفراد اجملتمع ،حبيث يرتجم هذا املفهوم يف
اجملالس العُمانية حني جيتمع كافة أفراد القبيلة أو املنطقة يف مكان واحد يتم التحاور فيه بكل شفافية
وحرية أمام احلضور ،والتوصل إىل آراء يتفق فيها األطراف لتسري كقاعدة ملزمة للجميع.ومن جانب
آخر ،جتد الدور الذي يقوم به الوالي يف تلك احلقبة هلو تفسري للمعنى احلقيقي للحوار حني جتتمع
األطراف أمامه ،وبدوره يرعى سري العملية التفاوضية من أجل الوصول إىل صيغة نهائية توافقية بينهم
للعمل مبوجبها.
ومع التطور االقتصادي والسياسي الذي شهدته البالد ،جند بأن احلوار االجتماعي حظي مبوفور واسع من
االهتمام ،وشُرعت القوانني والقرارات اليت تعزز من تنظيم احلوار االجتماعي مبا يتواكب مع النهضة
اليت تشهدها السلطنة على كافة األصعدة .حيث أشار قانون العمل السابق رقم  43لسنة 0994إ شارة غري
مباشرة إىل أهمية اللجوء إىل احلوار االجتماعي ،وذلك حني تكون لدى العامل شكوى ضد املنشأة اليت
يعمل بها ،حيث نصت املادة ( )39على اآلتي" :على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أوال النظام املعمول به
مع صاحب العمل ،فإذا مل يوجد مثل هذا النظام ،أو وجد ولكن مل جيد حال لشكواه فله أن يقدم طلبا إىل
اجلهة املختصة للسعي يف حسم النزاع القائم بينه وبني صاحب العمل .وعلى اجلهة املختصة أن حتاول
إ جراء تسوية ودية للنزاع القائم بني العامل وصاحب العمل ،يف ضوء ما يبديه كل منهما من إيضاحات
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وما يقدمه من مستندات ،"....وتعبِّر هذه املادة عن أسلوب من أساليب احلوار االجتماعي الذي يعنى حبل
الشكاوى الفردية للعمال.
إالّ أن احلوار االجتماعي أصبح يف اآلونة األخرية جزءً أساسياً من طريقة معاجلة النمو والتنمية
االقتصادية ،ودليل ذلك ليس جناحه يف الدول املتقدمة فحسب ،وإمنا أيضاً يف الدول اليت كانت تعاني
أوضاعاً صعبة جداً .ومتاشياً مع التسارع الذي يشهده العامل يف خمتلف امليادين ،كانت هناك حاجة إىل
تطوير ما مت تقنينه من أجل إعطاء مساحة أكرب للحوار ،مما دعى إىل إضافة بعض التعديالت ضمن
قانون العمل اجلديد الصادر باملرسوم السلطاني رقم ( )41لعام ( )2114حيث نصت املادة ( )019مكرر على:
"يصدر الوزير قراراً بتنظيم املفاوضة اجلماعية اليت تتم بهدف حسم النزاع العمالي اجلماعي أو حتسني
شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة اإلنتاجية"....
إن هذا التعديل فتح آفاقاً أرحب ملمارسة احلوار االجتماعي ،حيث مت بناءً عليه إصدار جمموعة من
القرارات الوزارية اليت تكفل التنفيذ احلقيقي هلذا املبدأ بني األطراف الثالثة ،ولعل من أبرز هذه القرارات
القرار الوزاري رقم ( )99لعام ( ) 2101الصادر بشأن تشكيل جلنة احلوار االجتماعي ،واليت ضمنت عدداً من
أساسيات عوامل جناح احلوار من أهمها تساوي متثيل األطراف.
يف عام 2102م دعت احلاجة إىل مراجعة القرار السابق وحتسني العمل به من خالل إدخال بعض التعديالت
اليت تكفل التماشي مع متطلبات سوق العمل وتطوراته ،وحتقيقاً لذلك مت إصدار القرار الوزاري رقم ()320
لعام  ،2102والذي أضاف عدد من املهام للّجنة.

ثالثاً /احلوار االجتماعي والنقابات العمالية:
وبالتوازي مع احلراك الذي طرأ على مفهوم احلوار االجتماعي ظهرت النقابات العمالية  -وعرب التسلسل
التارخيي هلا -وأصبحت مهداً للممارسة الفعلية هلذا املفهوم ،وذلك من خالل ما يقوم به االحتاد العام لعمال
السلطنة من حوار يف كل ما من شأنه حتقيق املصاحل العمالية ضمن اإلطار الوطين.
ومع تبين االحتاد العام لفكر احلوار االجتماعي اهلادف البناء؛ تزايد االهتمام بهذا املفهوم لينتقل من
مرحلة التطبيق على مستوى القطاع ،إىل هدف وطين تعمل الدولة إلرسائه على كافة املستويات.
إن النظرة املستقبلية لالحتاد العام لعمال السلطنة الذي تندرج حتت لوائه النقابات العمالية ،تتوق إىل
إرساء قواعد احلوار االجتماعي داخل أروقة مؤسسات القطاع اخلاص ،ليصبح منهاج حتاور بني أطرافها،
مما سيساهم وبشكل ملحوظ يف تالشي العديد من العقبات ،وبالتالي حتقيق األهداف املنشودة من احلوار
االجتماعي مبا يكفل مصاحل كافة األطراف.
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احملور الثاني

ممارسات احلوار االجتماعي بني
أطراف اإلنتاج يف السلطنة
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أكد قانون العمل اجلديد الصادر يف عام 2114م على أهمية اللجوء إىل احلوار االجتماعي حني تكون لدى
العامل شكوى ضد املنشأة اليت يعمل بها ،حيث نصت املادة ( )019على اآلتي" :على العامل الذي لديه
شكوى أن يتبع أوالً النظام املعمول به مع صاحب العمل فإذا مل يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن مل
جيد حالً لشكواه فله أن يقدم طلباً إىل الدائرة املختصة للسعي يف حسم النزاع القائم بينه وبني صاحب
العمل وفقاً ألحكام املادة السابقة" ويعترب هذا من قبيل احلوار االجتماعي الذي يهدف إىل حل الشكاوى
الفردية للعمال قبل اللجوء إىل اجلهات الرمسية املختصة.
كما صدر القرار الوزاري  2101/19بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية
واالحتاد العام لعمال سلطنة عمان ،ومنحت النقابات العمالية الصالحية بتمثيل أعضائها على املستوى
الفردي وكذلك على املستوى اجلماعي.
ومن خالل القرارين الوزاريني رقم  2112/293ورقم  2119/09بشـأن تنظيم املفاوضة اجلماعية واإلضراب
السلمي واإلغالق جند بعض أساليب احلوار االجتماعي على املستوى املؤسسي .كما إن صدور القرار
الوزاري رقم  2101/99بتشكيل جلنة احلوار االجتماعي والقرار املعدل له نظّم أعلى أساليب احلوار
االجتماعي والذي يكون بني أطراف اإلنتاج على املستوى الوطين.

 -0ممارسة احلوار االجتماعي على مستوى املنشأة.
تتم ممارسة احلوار االجتماعي بني العمال وصاحب العمل من خالل ممثلني عن كل طرف من طر ّيف
اإلنتاج ،حيث يتم متثيل العمال من قبل النقابة العمالية واملتمثلة حتديداً يف أعضاء هيئتها اإلدارية ،ويف
املنشآت اليت ال توجد بها نقابة عمالية يتوىل متثيل العمال مخسة من العمال يتم اختيارهم من قبل
عمال املنشأة  .ويف املقابل يقوم صاحب العمل بتمثيل نفسه أو باختيار من ميثله يف احلوار االجتماعي مع
ممثلي العمال .حيث ميكن للطرفني القيام بإجراء مفاوضة مجاعية من أجل حتسني شروط وظروف
العمل أو رفع الكفاية اإلنتاجية وتسوية النزاعات ذات الصلة بالعمل .كما ميكن هلم أن يقوموا بإبرام
اتفاقية عمل مجاعية تهدف إىل تنظيم ظروف العمل وشروطه.
ويعد اإلضراب عن العمل أسلوباً مشروعاً من أساليب الدعوة إىل احلوار االجتماعي بني أطراف اإلنتاج ،إذ
يسبق اإلضراب إخطاراً كتابياً لصاحب العمل والوزارة املختصة قبل ثالثة أسابيع على األقل من التاريخ
احملدد لإلضراب ،واهلدف من وجود هذه املدة إعطاء الفرصة الكافية ألطراف النزاع للجلوس على طاولة
احلوار قبل الشروع يف اإلضراب.
ويف هذا السياق ينبغي التنويه إىل إن احلوار االجتماعي بني أطراف اإلنتاج ،يعترب صمام األمان ألي
مؤسسة من الوقوع يف اإلضرابات اليت تكبدها والعمال على السواء خسائر مادية .وال ينبغي اللجوء إىل
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اإلضراب عن العمل إال حني يتعذر احلوار االجتماعي .إذ يعترب وقوع اإلضراب إعالناً رمسياً عن فشل
احلوار االجتماعي بني طر ّيف اإلنتاج داخل املؤسسة.
وقد تدخل أطراف اإلنتاج على املستوى الوطين يف بعض هذه األساليب لتسوية النزاعات ،والوصول بهم
إىل اتفاقية عمل ينتهي على إثرها النزاع.

 -2ممارسة احلوار االجتماعي على املستوى الوطين.
سبق وأن تطرقنا يف احملور األول من هذه الورقة إىل القرار الوزاري رقم  2101/99بتشكيل جلنة احلوار
االجتماعي والقرار الوزاري رقم  2102/320بإعادة تشكيل جلنة احلوار االجتماعي ،واليت تضم ممثلني من
أطراف اإلنتاج الثالثة (احلكومة وأصحاب األعمال والعمال) ،حيث تتضح معامل ممارسة احلوار
االجتماعي على هذا املستوى من خالل األعمال اليت تسعى هذه اللجنة إىل حتقيقها وهي كاآلتي:
دراسة املستجدات يف معايري العمل العربية والدولية لالستفادة منها يف تعزيز احلوار االجتماعي مبا خيدم
عالقات العمل بني أطراف اإلنتاج.
حيث يعقد سنوياً مؤمتراً للعمل العربي ومؤمتراً للعمل الدولي ،وتشارك سلطنة عمان يف هذه املؤمترات
ممثلة بأطراف اإلنتاج الثالثة .من خالل هذه املؤمترات يستجد الكثري مما يتعلق باالتفاقيات ومعايري
العمل العربية والدولية ،فتقوم جلنة احلوار االجتماعي بدراسة هذه املستجدات ،مما ينعكس إجيابياً على
عالقات العمل يف القطاع اخلاص.
التعاون املشرتك لتوجيه جهود الشركاء االجتماعيني يف سوق العمل من أجل زيادة اإلنتاج وتعزيز
التنافسية وحتقيق التوازن واالنسجام بني مصاحل العاملني وأصحاب األعمال على حنو يعزز اجلهد الوطين
لبلوغ التنمية الشاملة واملستدامة.
وتكون اجتماعات اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها ،وذلك من خالل سكرتاريا تقوم بتحديد املواعيد
بعد االتفاق مع األعضاء على جدول األعمال الذي سيتم مناقشته أثناء االجتماع .كما ترسل السكرتاريا
لألعضاء قبل االجتماع مجيع األوراق واملواضيع املراد مناقشتها ،وذلك ليتسنى لألطراف دراستها قبل
موعد االجتماع.
وينبغي أن جتتمع اللجنة أربع مرات على األقل يف السنة الواحدة ،كما ميكن أن جتتمع أكثر من مرة يف
املوضوع الواحد ،بغية التوصل إىل اتفاق بشأن القضايا العالقة ،كما حدث يف مشروع تعديل قانون العمل
العماني ،حيث أخذ مساحة كبرية من احلوار الساخن بني أطراف اإلنتاج ،والذي أفضى عن تعديل بعض
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مواد قانون العمل .وقد جتتمع اللجنة كذلك عند زيارات بعض الوفود للسلطنة املهتمة بقطاع العمل
وغريها من املواضيع ذات الصلة باختصاصات اللجنة.
كما ميارس االحتاد العام لعمال سلطنة عمان احلوار االجتماعي من خالل متثيل العاملني بالسلطنة يف
العديد من اجملالس واللجان ذات العالقة بقضايا العمل ،واليت يكون فيها التمثيل بأطراف اإلنتاج الثالثة
(احلكومة ،أصحاب العمل ،العمال) ،وذلك بهدف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بتطوير سياسات
سوق العمل والتشريعات والقوانني ذات الصلة .ومن أبرز هذه اجملالس واللجان جلنة احلوار االجتماعي،
اللجنة الوطنية حلقوق االنسان ،جلنة متابعة تنفيذ الربنامج الوطين للعمل الالئق ،اللجنة اإلشرافية
للجان القطاعية للتعمني واللجان املنبثقة منها ،جملس إدارة هيئة التأمينات االجتماعية ،وغريها.
جتدر اإلشارة إىل أن االحتاد العام لعمال سلطنة عمان قد تبنى أسلوباً جديداً من أساليب احلوار
االجتماعي ،وهو ما قام به خالل العام 2100م حني دعا مجيع النقابات العمالية بالسلطنة إىل لقاء حواري
مفتوح مع معالي وزير القوى العاملة حبضور ممثليّ غرفة جتارة وصناعة عمان ،وذلك لطرح مجيع
القضايا املتعلقة بالعمل بشكل عام واملتعلقة بالعمل النقابي بشكل خاص ،مما عزز احلوار االجتماعي
وأبرزه يف أبهى حلّة ،فكان اللقاء احلواري السنوي املفتوح األول .ويعزم االحتاد العام على عقد اللقاء احلواري
السنوي املفتوح الثاني خالل العام احلالي ،وهكذا..
وأخريًا فإن أشكال وأساليب احلوار االجتماعي قد تتعدد وتتنوع ،فالندوة اليت تقدم فيها هذه الورقة واليت
يشرتك فيها أطراف اإلنتاج ال شك أنها متثل أسلوبًا مميزاً مباشراً من أساليب احلوار االجتماعي.
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احملور الثالث

منجزات احلوار االجتماعي
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منجزات احلوار االجتماعي يف قطاع العمل:
لقد رافق تطور احلوار االجتماعي بني أطراف اإلنتاج الثالثة يف السلطنة العديد من املنجزات اليت ساهمت
يف توفري بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة .وتتمثل منجزات احلوار االجتماعي يف اآلتي:

 -0التسويات الودية واتفاقيات العمل اجلماعية:
كفل التشريع يف السلطنة احلق ملمثلي العمال يف احلوار واملفاوضة اجلماعية مع صاحب العمل ،من أجل
حتسني شروط وظروف العمل باملنشأة ورعاية مصاحل العاملني واحلصول على امتيازات أفضل هلم.
وقد ساهم ذلك يف تعزيز العالقة بني أصحاب العمل والعمال ،وحصول العمال على العديد من االمتيازات
وبالتالي توفري بيئة عمل مناسبة هلم .ولقد بلغ عدد التسويات واتفاقيات العمل اجلماعية اليت مت
التوقيع عليها يف عام 2100م حسبما ورد يف التقرير السنوي األول لالحتاد ( )19تسوية واتفاقية عمل
مجاعية موزعة على كافة القطاعات ،أبرزها االتفاقية اجلماعية اليت مت التوقيع عليها بني العاملني
بقطاع النفط والغاز مبناطق االمتياز واملؤسسات اليت يعملون بها.

 -2التعديالت على قانون العمل:
تعترب التعديالت األخرية على قانون العمل واليت قدمت العديد من االمتيازات للعاملني يف مؤسسات
القطاع اخلاص من بينها :تقليص ساعات العمل وإجازة األمومة واإلجازة السنوية باألجر الشامل وتعديل
املادة رقم ( )012يف النص اخلاص بتقدير التعويض عن الفصل التعسفي ،وغريها من االمتيازات.

-4

برنامج العمل الالئق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (2104 – 2101م):

إن التدريب والتأهيل املستمر ملمثلي العمال يقع على رأس أولويات عمل االحتاد العام لعمال السلطنة ،ومن
أجل إرساء أسس للحوار االجتماعي للمنتسبني للنقابات العمالية؛ فقد نفذ االحتاد العام وبشراكة مع
منظمة العمل الدولية برناجما تدريبيا شامال متثل يف تقديم حلقات تدريبية للنقابات العمالية يف كافة
حمافظات السلطنة ،قدمها خرباء متخصصني من منظمة العمل الدولية.
إضافة إىل ذلك ،يقوم االحتاد بتنفيذ برنامج تدريب املدربني والذي يستهدف تأهيل عدد من املنتسبني
للهيئات اإلدارية للنقابات العمالية يف مهارات خمتلفة مثل االتصال الناجح ،وتقنيات التفاوض ومناهجه،
واحلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية .للوصول إىل حتقيق االكتفاء الوطين من القيادات يف جمال
العمل النقابي واليت ستضطلع مستقب ًال بأدوار تدريب وتأهيل الكوادر النقابية.
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 -3مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لدراسة املركز املالي للهيئة العامة للتأمينات
االجتماعية:
وكثمرة أخرى من مثار احلوار اإلجتماعي؛ فقد وقعت السلطنة ممثلة يف أطراف اإلنتاج الثالثة يف يونيو
2102م على مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية ،لدراسة املركز املالي للهيئة العامة للتأمينات
االجتماعية ،حيث نصت االتفاقية واليت تنفذ على مدى عشرة أشهر من تاريخ التوقيع على قيام املنظمة
بإجراء دراسة لتقييم املركز املالي للهيئة ،وتقديم املقرتحات الالزمة حول حتقيق مطالب العاملني يف
القطاع اخلاص اليت تضمنها خطاب االحتاد العام لعمال السلطنة املقدم إىل جملس إدارة اهليئة العامة
للتأمينات االجتماعية خالل شهر إبريل من نفس العام.
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احملور الرابع

التحديات والرؤية والتوصيات

12

 أوال  /التحديات:
على الرغم من حتقيق العديد من االجنازات على مستوى سياسات وتشريعات سوق العمل خالل الفرتة
املاضية ،واليت كان للحوار االجتماعي دورا كبري يف حتقيقها مثلما أشرنا يف احملاور السابقة ،األمر الذي
ساهم يف حتسني شروط وظروف العاملني يف القطاع اخلاص ،وتنامي أعداد النقابات العمالية ،إال أن هناك
عدد من التحديات اليت ال تزال قائمة وحتد من الوصول إىل مستوى طموح العاملني .وميكننا تقسيم هذه
التحديات كالتالي:

أ -يف جمال التشريعات:
 -0التفرغ النقابي:
ال يزال هناك قصور يف التشريعات اخلاصة بالعمل النقابي واليت تدعم احلوار االجتماعي ،فطاملا ظل
العضو النقابي غري مفرغ ولو بشكل جزئي؛ قلل ذلك من فرص احلوار بني العمال والنقابة من ناحية
وبني النقابة العمالية وإدارة املنشأة من ناحية أخرى.

 -2احلماية القانونية:
بالرغم من أن قانون العمل قد نصّ يف املادة رقم ( )002على أنه":يعاقب صاحب العمل أو من ميثله ...أو
يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه يف ممارسة نشاطه النقابي ،أو عرقلة تشكيل النقابات
العمالية أو االحتاد العام لعمال السلطنة ،بالسجن ملدة ال تزيد عن شهر وبغرامة ال تزيد على مخسمائة
ريال أو بأحد هاتني العقوبتني" ،إال أننا جند أن أغلب القضايا املتعلقة بالعمل النقابي يتم حفظها من قبل
االدعاء العام ويتم تأييد قرارات احلفظ من قبل احملاكم املختصة ،وذلك بسبب حداثة هذه القضايا وقلة
تداوهلا من قبل هذه اجلهات ،األمر الذي يؤدي إىل عدم تكييف األفعال اليت يقوم بها صاحب العمل أو من
ميثله ضد النقابيني على أنها تلك األفعال اجملرّمة واليت من شأنها حرمان العامل من حقه يف ممارسة
العمل النقابي.

 -4حماكم عمالية:
يف ظل غياب مثل هذه احملاكم املتخصصة؛ يظل اهلاجس كبريا لدى العامل يف حال وصل احلوار إىل
طريق مسدود ،وجلوئه إىل الدوائر العمالية يف احملاكم العادية واليت يطول فيها التقاضي والبت يف
القضايا.
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االتفاقيات الدولية:

ال تزال السلطنة غري موقعة على اتفاقييت العمل اجلماعية رقم " "89و " "98بشأن احلرية النقابية
ومحاية حق التنظيم النقابي واحلق يف املفاوضة اجلماعية.

ب -يف جمال تطبيق التشريعات:
هناك قصور كبري يف تطبيق التشريعات النقابية املوجودة ،فبالرغم من نص قانون العمل يف املادتني
( )001و( 001مكررا) على استقاللية النقابة وحرية ممارسة عملها النقابي بدون تدخل أو تأثري عليها،
وعدم جواز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال يف النقابات العمالية بسبب
ممارستهم عملهم النقابي ،إال أنه يف الواقع تتم ممارسة الضغوطات على األعضاء النقابيني من قبل
بعض أصحاب األعمال وممثليهم ،كالنقل التعسفي واحلرمان من املزايا والرتقيات وغريها ،أو حرمان
العضو من حق ممارسة عمله النقابي ،أو فصله تعسفيا .حيث مت فصل الكثري من العمال النقابيني
بسبب مارستهم حلقوقهم املشروعة وتطبيق عقوبات أخرى حتت مربرات خمتلفة.
ال يزال متابعة تطبيق التشريعات العمالية والنقابية من اجلهات املعنية دون مستوى الطموح وحيتاج إىل
تكثيف لدور فرق التفتيش.

ج -يف جمال الوعي بأهمية احلوار االجتماعي
من خالل برنامج الزيارات امليدانية الي ينفذها االحتاد العام لعمال السلطنة لكافة النقابات العمالية
مبحافظات السلطنة ،تبني أن هناك إدارات يف بعض منشآت القطاع اخلاص ال تولي احلوار االجتماعي أية
أهمية ،وتعمل بكل السبل إىل عرقة أي نشاط نقابي للعمال باملنشأة ،األمر الذي يتطلب أن تقوم غرفة
جتارة وصناعة عمان بدور أكرب يف غرس الوعي بأهمية احلوار االجتماعي لدى أوساط أصحاب العمال،
والـتأكيد على أن احلوار هو السبيل األمثل حلل كافة القضايا العمالية.

 ثانيا /الرؤية املستقبلية لالحتاد العام:
سيواصل االحتاد العام الدور املنوط به يف حتسني شروط وظروف العاملني يف القطاع اخلاص من خالل
االستمرار يف مراجعة القوانني والتشريعات املتعلقة بالعمل والعمال بالتعاون مع اجلهات املختصة ،مبا
خيدم العاملني يف القطاع اخلاص ويؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وحيقق التوازن واالستقرار االقتصادي
واالجتماعي املنشود يف سوق العمل.
كما أن االحتاد العام ملتزم برصد املؤسسات اليت مل تلتزم بتطبيق تعديالت قانون العمل والتنسيق مع
اجلهات املختصة الختاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها مبا حيفظ حقوق العاملني وتطلعاتهم.
ومن منطلق إميانه حبق أي إنسان يف معرفة حقوقة وواجباته التى أقرها القانون ،قام االحتاد العام  -وال
يزال -يف سبيل ذلك بتنفيذ العديد من الربامج من أهمها:
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عقد حلقات عمل ودورات تدريبة بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ،ومبشاركة فعالة من
العاملني والعامالت يف مؤسسات القطاع اخلاص.
ابتعاث عدد من النقابيني لدورات تدريبية خارج السلطنة.
تنفيذ زيارات ميدانية متكررة بالتعاون  -مع وزارة القوى العاملة  -للنقابات العمالية يف منشآت القطاع
اخلاص ،بغرض إطالعها على مستجدات العمل النقابي ،والتعرف على أبرز التحديات التى تواجه
النقابات العمالية يف ممارسة أنشطتها داخل املؤسسات وإجياد احللول املناسبة هلا بالتنسيق مع إدارات
املنشآت.

 ثالثا /اخلالصة والتوصيات:
تناولت هذه الورقة عدد من احملاور أهمها :تعريف احلوار االجتماعي ونشأته ودوره يف حل القضايا
العمالية ،كما تطرقت يف احملور الثاني ممارسات احلوار على خمتلف املستويات يف السلطنة .ويف احملور
الثالث تناولت ما حتقق من مثرات احلوار ،ويف حمورها الرابع أبرزت التحديات اليت تواجه احلوار
االجتماعي والرؤية املستقبلية لالحتاد العام لعمال السلطنة .وخلصت الورقة إىل التوصيات التالية:
 -0تطوير القوانني والتشريعات املنظمة للحوار االجتماعي والعمل النقابي ،واإلسراع يف إصدار القرار
الوزاري اخلاص بالتفرغ النقابي.
 -2ضرورة إنشاء حماكم متخصصة للنظر والبت يف القضايا العمالية.
 -4تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل واحلد من خمالفة قانون العمل والقرارات الوزارية املنفذة
له.
 -3تكثيف التوعية بالتشريعات العمالية والتشريعات الداخلية للمنشأة ونظام العمل من قبل كافة
أطراف اإلنتاج.
 -1توعية أصحاب العمل بأهمية النقابات العمالية واحلوار االجتماعي ودوره يف تعزيز االستقرار يف سوق
العمل وزيادة اإلنتاجية.
 -2توعية أصحاب العمل بواجباتهم جتاه العاملني لديهم وتعزيز انتماء العاملني للمؤسسات اليت يعملون
بها.
 -9حث مؤسسات القطاع اخلاص على أن تساهم يف بناء الكفاءات الوطنية العاملة لديها ،وإتاحة الفرصة
للمواطن يف التدرج بالسلم الوظيفي ،من خالل تأهيلهم وتدريبهم إلبراز إمكاناتهم وقدراتهم املهنية
واإلبداعية ،وتوفري بيئة عمل صحية وجاذبة هلذه الكفاءات.

***نهاية الورقة***

15

16

