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  مــــــديتقـأوال : 

خاصة بعد  ،ها العالم فى العقد األخير من القرن الماضيدتعتبر المتغيرات االقتصادية التى شه
انهيار منظومة الدول االشتراكية، وتعزز  دور النظزاا الرمازمالي ، وقيزاا منظمزة التازارل العالميزة        

( وتحرير التاارل العالمية، وما واكب ذلك من انعداا التوا ن  1994بعد اتفاقية الاات ) مراكش 
لززار مظلززة نحلعمززال واترا ززا الحقززوم المةتلززبة ل بززين التنميززة االقتصززادية والتنميززة اال تما يززة، و 

ت الخززو  كثيززرل مرززار مظززاهروالحمايززة اال تما يززةزز و يززادل الفقززر خاصززة فززى الززدول الناميززة زز    
ياب المظهر اإلنلاني للعولمزة الاديزدل فزى تركيزهزا  لزى البعزد االقتصزاد  ، ممزا         غنتياة  والفزع

مامهززا بسنلززانية اإلنلززان  لززنا العولمززة واهتنفةززرين ور ززال الليااززة للمنززادال ب  دفززا بززالةثير مززن الم 
 واحتراا مطالبة واحتيا اتا للعيش بةرامةز 

ومززا هززلظ الظززواهر يبززر  االهتمززاا بتحقيززن التززوا ن بززين قززول رم، المززال وقززول العمزز ، واخززل   
 لزم  والعبر مما حص  بعد الثزورل الصزنا ية وخاصزة البزدايات ومزا ومكبهزا مزن صزرا ات         ،الدرو

ا ن قول رم، المال ما قول العم  من خالل قياا التنظيمات النقابية تهدم اآل بالحوار اال تما ى وتو
هور قوانين العمز  واال تزرا  بزدور المفاوضزة الاما يزة و رازاا مازه التفزاهم بزدل التصزادا           ظو

واالحتززراا المتبززادل بززين نززر  اإلنتززا  واال تززرا  بززدور ال،ززريك لةزز  منهمززا، األمززر الززل   ززز  
ايدل التى شزةل   ة  متوا ن، ووفر  القات العم  الاال تما ية معًا ب، التنمية االقتصادية والتنمية

 ار ذلك بالتقدا فى كافة المااالتزرمالمناخ المالئم لالاتثمار، وقطف الاميا 

وما تباين اآلراا حول ملتقب  العم  النقابي فى ظز  تحريزر التازارل و ولمزة االقتصزاد، بزين       
لوب من النقابات فزى هزلظ المرحلزة، وكيزف تتعزز  الثقزة بزين        التفاؤل والت،اؤا، وما هو الدور المط

نرفي اإلنتا ، ودور الدولة فى ظ  هلظ المتغيرات، وللمزيد من البحز  والدراازة والحزوار حزول     
انعقزاد هزلظ النزدول القوميزة الهامزة فزى  نزار منظومزة مترابطزة مززن           يت يز هزلظ الموضزو ات الهامزة    

ة العمزز  العربيززة لخدمززة منززرا  اإلنتززا  الثالرززة فززى الززدول   التززى تنفززلها منظمزز  األن،ززطة والبززرام 
  زالعربية، اعيًا لتحقين األهدا  النبيلة التى نعم  من م   الوصول  ليها لخدمة وخير ممتنا العربية

  الندوةثانيًا : أهداف 

 ز بمفهوا تحرير التاارل و ولمة االقتصاد وآليات تحقيقهاالتعر   -1

تحريززر التاززارل و ولمززة االقتصززاد  لززى الززدول العربيززة     معززر  اآلرززار المترتبززة  لززى  -2
 وخاصة ماوام العم ز

 تحفيز النقابات  لى الملتو  الوننى والقومي العربى لموا هة اآلرار الللبية للعولمةز -3

تعزيز التعاون بين منرا  اإلنتا  الثالث لتوحيد الاهود حماية لالقتصزاد الزوننى مزن     -4
 واكب تحرير التاارلزالمنافلة غير المتةافئة التى ت

اهود منظمة العم  العربية فى متابعة المتغيرات االقتصادية ومظاهر  ولمة التعريف ب -5
 االقتصاد،
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االقتصززاد  ي وخاصززة النظززاا التعززاوني فززى حمايززة معرفززة دور منظمززات الماتمززا المززدن  -6
 الوننىز

 الندوةثالثًا : محاور 

 الدوافا واألهدا  وآليات التنفيلزوالمفاهيم تحرير التاارل و ولمة االقتصاد،  -1

 آرار تحرير التاارل و ولمة االقتصاد  لى الدول العربية وخاصة ماوام العم ز -2

آلرزار  لدور النقابات العمالية فى مواكبة المتغيزرات االقتصزادية واال تما يزة والتصزد       -3
 الللبيةز

ى مززن اآلرززار دور الحززوار اال تمززا ى بززين منززرا  اإلنتززا  فززى حمايززة االقتصززاد الززونن -4
 الللبية لتحرير التاارل و ولمة االقتصادز ) ندول رالرية (ز

دور منظمة العم  العربية فى تعزيز دور منرا  اإلنتا  الثالرة للتةيف ما المتغيرات  -5
 وموا هة آرارها لللبيةز

دور منظمات الماتما المدني وخاصة النظزاا التعزاوني للملزاهمة فزى حمايزة االقتصزاد        -6
 الوننيز

  للندوة المنظمة: الجهات  بعًارا

 ز األردناالتحاد العاا لنقابات العمال في منظمة العم  العربية بالتعاون ما  -

 الندوةفي  المشــاركون:  خامسًا

 لاهات التالية :ممثلوا ا

 العم  في الدول العربية ز و ارات دد من  -

 منظمات مصحاب األ مال في الدول العربية ز دد من  -

 ات نقابات العمال في الدول العربية زاتحاد دد من  -

 ز امعة الدول العربية  -

 االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ز -

 االتحاد العاا لغر  التاارل والصنا ة والزرا ة للبالد العربية ز -

اون لزدول  ال،ئون اال تما ية بدول مالزه التعز  لماله و راا العم  والمةتب التنفيل   -
 الخلي  العربية ز
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 العم  الدولية ز منظمة -

 : مكان وزمان عقد الندوة سادسا

/ 27 – 25الل الفتزززرل مزززن خززز المملةزززة األردنيزززة الهاشزززمية/   مزززانفزززي  النزززدولعقزززد ت -
  )فندم القد،(ز 5/2010

 تكاليف المشاركة:  سابعًا

 تتحم  منظمة العم  العربية نفقات  قامة الوفود األ ضاا فى الندولز 

 ت اللفرزات الم،اركة نفقاهتتحم  الا 

 يتمتا المراقبون والملت،ارون بالخصم المتفن  ليا ما  دارل فندم القد،ز 

 االاتقبال والوداع واالنتقال من المطار للفندم ، ومن الفندم للمطار مؤمنةز 

  تاشيرات الدخول:  ثامنًا

     الحصزول  لزى ت شزيرل     المملةزة األردنيزة الهاشزمية   ،  يمةن لللادل الم،زاركين مزن خزار
المملةززة اززفارات مززن خززالل  فززي حالززة اشززترا( ذلززك (    )  األردنيززة  لألراضززي الززدخول

في  ملا دلومنظمة العم  العربية  لى ااتعداد لتقديم مية ، في بلدانهم  األردنية الهاشمية
 زهلا الماال  

 ـــالت المراس:  تاسعًا

 :وعالقات العمل إدارة الحماية االجتماعية  –** منظمة العمل العربية 

 ( القاهرل /  مهورية مصر العربية ز814ص ز ب )   نوان : الع

 ( ز 00202)  33362719/  21/  31   ف : ـــهات

 ( ز 00202)  37484902    س :ـــفاك

* * * * 

 خليل
 هـــدىطـ / 


