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بحث منظمة العمل الدولية للحوار اإلجتماعي يقوم على  مفهومإن 

ات البعد االستراتيجي في التنمية المجتمعية ودراسة المسائل ذ

القضايا ذات اإلهتمام  المشترك المتعلقة بالسياسة من 

أو خالل المفاوضة  أو المشاورة ، اإلقتصادية واإلجتماعية  من 

ين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل بمجرد تبادل المعلومات 

 أحد ماعيتعزيز الهيكل الثالثي و الحوار االجتحيث يعد والعمال 

 .منظمةلاألهداف اإلستراتيجية ل

 نتاج الثالثةاإل الجماعية ألطرافالمسؤولية دور  على تأكيدا  و 

ممثلين بمجلس  أصحاب األعمال –)الحكومة ممثلة بوزارة العمل 

الوطنية  العمال ممثلين باللجنة – الغرف التجارية الصناعية

حققت ، فقد مواجهة تحديات سوق العملللجان العمالية( في 

في مجال الحوار االجتماعي تقدما   العربية السعودية المملكة

لى إالوصول و، العملسوق الثالثي كأداة هامة لمعالجة قضايا 

بيئة العمل  تحسينبهدف  ،طراف الثالثةاألبين  إلتقاءنقاط 

ال  حيث وجعلها أكثر جذبا  للعمالة الوطنية، بالقطاع الخاص

على مائدة  ةع المطروحيضامسبقا  من الموتتبنى الوزارة موقفا  

   .بل تقف الوزارة على مسافة واحدة مع كال الطرفين ،الحوار

 االجتماعيةتعزيز مفهوم الشراكة  حرصت الوزارة على ذال

رتقاء بأسلوب اتخاذ القرارات الصادرة من وزارة العمل، لإل

،  الدوليةورش العمل تحت إشراف منظمة العمل  وذلك من خالل:

الدراسات االكاديمية ، وجلسات الحوار بين اطراف االنتاج مع 

 التغطية االعالمية للمنتدى.

 

 ثانيًا: تفعيل الشراكة االجتماعية والدعم اإلعالمي

تم وبحمد هللا تنظيم منتديين للحوار االجتماعي، وفي صدد التحضير 

 للمنتدى الثالث وهي كالتالي:

منتدى الحوار االجتماعي األول " تحديد ساعات العمل في القطاع 

 الخاص " 

عقد منتدى الحوار االجتماعي األول "تحديد ساعات العمل في 

 71 – 71القطاع الخاص" بمدينة الرياض يومي الثالثاء واألربعاء 

 حوار جلسات المنتدى تضمنم، 2172 سبتمبر 5 – 3 الموافقهـ 7311 شوال

 أربعة المشاركون خاللها تناول الثالثةاالنتاج  أطراف بين يومية

 محاور:

 

 ونوع لحجم وفقا   المنشآت على العمل ساعات تأثير .1

 المنشاة.
 .قطاع الحكومة والقطاع الخاص بين العمل ساعات توحيد .2

 الجملة تجارة قطاعي في اليومية العمل ساعات .3

  والتجزئة. 

 اليومي. العمل ساعات توزيع .4
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 ساعات تحديد حول مستقلة دراسات أربع عرض الحوار شهد كما

 :وهي العمل

  الخاص بالقطاع وساعاته العمل أوقات تحديد" دراسة".  

 شرعي منظور من العمل ساعات تحديد" دراسة". 

 الواقع بين العمل لساعات القانوني التنظيم" دراسة 

 ."والمقترح

 الواحدة الفترة بنظام العمل ساعات تحديد أثر" دراسة 

 ". الوطني االقتصاد على التجزئة بقطاع
 

سياسات ومستويات األجور في  منتدى الحوار االجتماعي الثاني "

 القطاع الخاص":

"سياسات ومستويات األجور  الثانيعقد منتدى الحوار االجتماعي 

 رجب 71 – 71في القطاع الخاص" بمدينة جدة يومي األحد واالثنين 

 يومية حوار جلسات المنتدى تضمنم، 2171 مايو 21 – 21 الموافقهـ 7313

 أربعة المشاركون خاللها تناول الثالثة االنتاج أطراف بين

 محاور:

 أهمية دراسة األجور. .1

 عالقة األجر بالمستوى المعيشي. .2
 سياسات التعامل مع فروقات األجور. .3
 الحد األدنى لألجور كتطبيق فعلي. .4

الخاصة بالحد األدنى  وتم خالل المنتدى عرض بعض الدراسات

 لألجور:

  ورقة تعريفية عن الحد األدنى لألجور في معايير العمل

 الدولية.

  دراسة الحد األدنى لألجور للقطاع الخاص بالمملكة

 العربية السعودية.

 .عرض مستويات األجور في المملكة العربية السعودية 

بمؤتمر العمل مشاركة الدولية للحوار االجتماعي ثم كانت ال

م التي امتدت إلحدى عشرة جلسة، بمشاركة 2113الدولي بجنيف 

الثالثة، بهدف تصميم وإدارة وتنفيذ السياسات  اإلنتاجأطراف 

ية االجتماعية على جميع االقتصادية وسياسات العمالة والحما

 الوطنية واإلقليمية والدولية.األصعدة 

 

 ثالثًا: اإلعالم والترويج

العمل تلك المشاركات بدعم إعالمي كبير تمثل رة لقد عززت وزا

رية لكافة فعاليات اخبالصحفية، والتغطية اإلفي المؤتمرات 

التي تمت، إيمانا  منها بأهمية الدور اإلعالمي في المنتديات 

الترويج لمبادئ الحوار االجتماعي، لنشر ثقافة الحوار عن طريق 

ؤسسات الوطنية سواء وسائل اإلعالم وبالتعاون مع الهيئات والم
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مع وزارات التجارة والصناعة أو التربية والتعليم، و التعليم 

 العالي، وكذلك التدريب المهني.

عقد  الثالثة اإلنتاجكما أتاحت الوزارة الفرصة ألطراف 

المؤتمرات الصحفية، واللقاءات التليفزيونية، خاصة في 

ور حيوي في المحافل الدولية، وذلك لما لإلعالم التنموي من د

فعة العامة، تسليط الضوء على القضايا المجتمعية ذات المن

على المجتمع، إليجاد التوازن المنشود بين  وتأثيراتها اإليجابي

االعتبارات االقتصادية وانعكاس ذلك على طبقات المجتمع 

 العاملة.

في بداية لقد حرص معالي الوزير على عقد مؤتمر صحفي موسع 

، إللقاء الضوء على ماهية الحوار االجتماعي ودوره  المنتدى

الفاعل في مواجهة تحديات سوق العمل، وأبعاد ذلك على المجتمع 

المنتدى  آخر في نهاية صحفي مؤتمرأيضا   يعقد كما بشكل كامل

-بحضور كال  من أمين عام منتدى الحوار اإلجتماعي كممثل للحكومة

و  لغرف التجارية الصناعيةمجلس اوزارة العمل وكال  من ممثل 

الوزارة على  و تحرص.  اللجنة الوطنية للجان العماليةممثل 

مثل  ر من خالل النوافذ اإلعالمية المختلفةالتواصل مع الجماهي

التي  و لتواجد في أكثر البرامج شعبيةل اإلذاعة والتليفزيون 

ستضافت العديد من مسؤولي الوزارة للحديث عن الحوار بدورها إ

اإلعالم  بوسائل و لم تغفل الوزارة عن اإلستعانةالجتماعي، ا

و الصحف  التواصل االجتماعيوقنوات نترنت إلكاالحديثة 

إضافة للتغطية الصحفية من أخبار وتقارير، اإللكترونية 

 وتحقيقات ومقاالت موجهة لدعم رسالة الحوار االجتماعي.

 

 

 

  

 

 




