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 عمل حول الحوار االجتماعىورقة 

 (4102) مشاركة المرأةودوره فى حماية المساواة وتعزيز 

 حمدى
 ط/ محمد

 

 الحوار االجتماعى

 المرأةودوره فى حماية المساواة وتعزيز مشاركة 
 

 : ةــــدمـقـم** 

 

هتمامرا  ااارا  مرب ق ر  ا المساواة ومشاركة المررةة ىرا التيميرةقضية  استحوذت
ميظمررة اللمرر   ومررب ق رر  ارر ة مامررة  الميظمررات اللالميررة الملييررة  حنررو  اإليسرراب 

 اللديرررد مرررب المتويررررات حيرررن ةب المي نرررة اللر يرررة تمرررر   اللر يرررة  اررر ة ااارررة
وضرع المررةة ىري السيا  ي رز واقع مرير ىيما ياص وىي هذا   واألزمات المتالحنة

ىرري  وإدماجعررامجتملاتيررا ومرردا مشرراركتعا وىامفيتعررا ىرري ارريع النرررار والترر  ير ىيرر  
كمرا ةب األ رراى التري   المررةة مسراهمة ومشراركةىعيرا  تر ار ىري   ممفيات التيمية

يمررا ىرري ك يررر مررب  اتررت ترىررع شررلار تمكرريب المرررةة وحمرر  لررواو الرردىا  مررب حنوقعررا إ
األحيرراب تحرراو  كسررا رةأ المرررةة ودممعررا لعررا ميررد الميل  ررات السياسررية العامررة 

 .كااليتاا ات وهيرها

دسراتير ةك ريرة ال فرداب اللر يرة تلتررى  مسراواة المررةة لفرجر  ىري  وكذل  ىإب
 الحنو  المديية والسياسية هير ةب مجرد وجود ضرمايات دسرتورية تك ر  حر  المررةة

 الضررررورة واقلرررا  تحنررر  ىيررر  المررررةة كامررر  حنوقعرررا المدييرررة والنايوييرررة  يتجسررردال
كمررا ةب ايا رراب يسرر ة تم يرر  المرررةة ايا اضررا  شررديدا  ىرري ةوسررا  اتارراذ   والسياسررية

قرد جلر  مرب حنرو  المررةة الدسرتورية ح ررا  مفرا   النرار ىي الك ير مب هذه ال فرداب
وىررا دىررع مجفررة  يرراة السياسرريةهيررر ىلالررة لترر ميب مشرراركتعا ىرري الح ويارروص  ور 

 . التيمية

ىرررا المجررراالت االقتارررادية المررررةة مامرررة و الااررروص  مشررراركةةب ممفيرررة 
والتادا لعا إيما هي ممفية  ويفة األمرد وتواجععرا تحرديات  واالجتمامية والسياسية

 .جمة تحتاج إلا همة مالية وي س  وي 

ولب تست يع المرةة وحدها دوب تكاتى وتلاضد كر  ة رراى المجتمرع ملعرا ةب 
التنفيديرة لردورها وهيرا ي ررز  االجتماميرةتوير الك ير مب واقلعا الذأ تؤ ره األيمرا  

 تلزيررز دورىرري  لميظمررات اللمررا  وةاررحاا األممررا الرردور المحررورأ والجرروهرأ 
وت يت  كتوج  استراتيجي ىري  الدورهذا المرةة إذا ما استوم ت هذه الميظمات م عوم 

يظررا لكروب الحروار  و رامجعرا وضمب ا   ممفعا موضومات الحوار االجتماما 
االجتماما ةحد الوساب  العامة ىا تلزيز دور المرةة واالست ادة  جعودها ىرا تحنير  

 التيمية المستدامة ىا ظ  المتويرات المتالحنة التا تشعدها المي نة اللر ية.
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 عمل حول الحوار االجتماعىورقة 

 (4102) مشاركة المرأةودوره فى حماية المساواة وتعزيز 

 حمدى
 ط/ محمد

وةسررالي   ليررا الحنرراب  التاريايررة ةب ت ررور هياكرر  الحرروار االجتمرراما تكشررى و
ومجاالت  قرد ارت  رت  األزمرات االقتارادية واالجتماميرة الترا شرعدتعا ماتفرى دو  

وإي  كاب ىا ك  مرحفة مب مراحر  ت رور هرذه األزمرات يردا  هرو ذاتر  ىرا   اللالم
ليم ر  هرذا الت رور مردا قردرة الحروار االجتمراما   مرحفة جديدة مب مراح  ت روره

 مفا االستجا ة لمت ف ات التلام  مع هذه األزمات.

ىرالمتويرات ك يررة    ىا و ييا اللر را يلريف ىرا زمرب المتويرراتةييا   والش
والمتويرات ىا ك  جوايا الحياة  رال اسرت ياو  ومرع تسرفيميا  ر ب الرزمب الرذا يلريف 

ي رح تساؤال جديا  ش ب الايارات المتاحرة األزمات ىإب ذل  ىي  هو زمب تتوالد ىي  
 لفتلام  ملعا  وهذه الايارات ال تلدو ةب تكوب واحدا مب  ال ة :

ز واقلرا  رروت: ةب تتر  هذه األزمات ت ل  ىلفعا وتافى يتابجعرا  الخيار األول
يرد و كر   ك  ما يترترا مفرا ذلر  مرب يترابي سرف ية و كر  ت كاجتماميا قا ال لالي جار 

 المناييس ىإب هذا ايار مرىوب .

: ةب تتادا الحكومة  ندراتعا الذاتية و  جعزتعا اإلدارية وال يية  الخيار الثانى
مي ردة لعرذه المشركالت وملالجتعرا  ومرع ةب هرذا الايرار ممكرب يظريرا ىإير    رت ةير  

 ةك ر مب ةب تست يع الحكومة تحمف  وحدها. وهير قا   لفتي يذ ممفيا ألب اللا

: ةب يشتر  ال رقراو جميلرا ىرا التاردا لعرذه األزمرات وال حرن  الخيار الثالث
مررب مررالج ه ارهررا يرروازب  رريب االمت ررارات االقتاررادية واالجتماميررة ويرروز  ةم رراو 

ا مرحفة التحو   يب هؤالو ال رقاو توزيلا مادال ويكوب الحوار االجتماما سر يال إلر
 هذا الايار .

و األاررذ  رر  يتحنرر  التحررو  ىررا   الوحيررد الررذا ال  رردي  لرر وي رردو هررذا الايررار 
ةسررفوا التلامرر  مررع األزمررات االقتاررادية مررب ةسررفوا العررروا مررب مواجعتعررا إلررا 

 تا يعما واالشترا  ىا تحم  ةم ابعا .ىا ةسفوا التلاوب 

 : ولكا يمكب تحني  ذل  ال د مب تواىر االشترا ات التالية

 إقرار ايوة الحوار مفا يحو مفزم ىا إ ار مؤسسا دابم ميظم  نايوب. -1

االيتنا   الحوار مرب اريوت  ال يابيرة حةارحاا ممر  وممرا ص إلرا اريوة  ال يرة  -2
 –مما ص ال  ر  إلرا اريوة مجتمليرة ححكومرات  –ةاحاا ةمما   –ححكومات 

 ميظمات المجتمع المدياص. –مما   –ةاحاا ةمما  

وامتمراده ميعجرا ىرا   ر االجتمراما مرب اإل رار المعيرا الاررىالاروج  الحوا -3
 مياقشة جميع النضايا الربيسية ىا السياسات االقتاادية واالجتمامية.

وةايررررا إذا كايرررت الررردو  اللر يرررة تاتفرررى ك يررررا ىرررا امتمادهرررا مررريعي الحررروار  -4
حفة تحولعا إلا اقتااد السو  مب ةج  اقتراح سياسات تروز  راالجتماما ىا م

ىإب حاجة هرذه الردو  إلرا   ىبات المجتمعةم او التحو  توزيلا مادال مفا جميع 
االجتمراما حاليرا ت ردو ةك رر لفوارو  إلرا حفرو  من ولرة مجتمليرا تيشي  الحوار 

 لفمشكالت التا يتجت مب التحو  إلا اقتااد السو .
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 حمدى
 ط/ محمد

 قع والتجارا اللمفية ةب الحوار االجتماما لدي  الندرة مفا :وقد ة  ت الوا

 واالجتمامية الك را.ح  النضايا االقتاادية  -1

 مفا مسار السفم واألمب االجتماما.تحني  تندم  -2

 دمم األداو االقتاادا واالجتماما مب ةج  تيمية شامفة ومستدامة. -3

 سو  اللم  واإليتاجية  اإلسعام ىا الاياهات ال لالة لفوابح والسياسات الاااة -4
 م ىا تي يذ تف  السياسات.ص اللم  والتدريا المعيا واإلسعاوتوىير ىر

 دور منظمة العمل العربية في دعم الحوار بين أطراف اإلنتاج : :  أوال

يلت ررر الحرروار  رريب ة ررراى اإليترراج األىضرر  ىرري  يرراو مالقررات ةك ررر تيظيمررا 
وةوىر استنرارا وتشركي  مؤسسرات و يراو ةجعرزة تيظيميرة قرادرة مفرا تحنير  المزيرد 
مررب االسررتنرار ىرري مالقررات اللمرر  وإيجرراد ميررار مالبررم لالسررت مار   نررة وةمرراب  ومررب 

ات ةارحاا األممرا  وينا رات ة رز هذه المؤسسرات إدارات اللمر  الحكوميرة واتحراد
 اللم .

ولل  ما تنوم    ميظمة اللم  اللر يرة مرب ةيشر ة و ررامي يؤكرد كويعرا مي رر 
ة رراى اإليتراج ىرا الرو ب اللر را  وقرد توجرت  لفحوار والتناو وجعات اليظر  ريب 

هذه األيش ة مؤارا  إاردار تنريرر المردير اللرام لفمرؤتمر حرو  الحروار االجتمراما 
 قرار إمالب الم ادئ  ش ب الحوار االجتماما ىا ال فداب اللر ية.  وإ2010ىا 

 المقومات األساسية للحوار: 

 ةب يتم الحوار  يب ميظمات مشرومة وملترى  عا.  -1

 ةب يتم الحوار  يب ميظمات سفيمة التم ي .  -2

 ةب يتم الحوار  يب ميظمات تتمتع  ممارسة حرية التل ير.  -3

كما تميزت ات اقيات اللم  اللر ية  دممعا وتشرجيلعا لفحروار مرب ارال  مردة 
 مي فنات ميعا: 

 ق و  م دة الحوار ك ساس لفلالقة  يب ة راى اإليتاج.  -1

 إيجاد منومات الحوار  شك  ىلا  مب حين:  -2

 الت كيد مفا حرية التل ير والحوار أل راى اإليتاج.  - ة

 الت كيد مفا االمتراى  ميظمات اللما  وةاحاا األمما .   - ا

 توىير الوساب  ال لالة إلجراو الحوار أل راى اإليتاج.  -3

 الت كيد مفا شمو  الحوار لماتفى النضايا ومفا ك  المستويات.  -4

قررد حمفررت ميظمررة اللمرر  اللر يررة لررواو الحرروار الم مررر  رريب ة ررراى اإليترراج و
: كرست م دة التم ي  ال ال ري كر داة لفحروار  ريب ة رراى ماأواله  رينتيب متكامفتيب 

 اإليتاج وقامت  ت  ين  ىي  يابعا التيظيمي وىي ةجعزتعا وةدواتعا ال لالة. 
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 عمل حول الحوار االجتماعىورقة 

 (4102) مشاركة المرأةودوره فى حماية المساواة وتعزيز 

 حمدى
 ط/ محمد

: اسرررتادمت ات اقيرررات اللمررر  اللر يرررة مرررب ةجررر  الررردموة والررردىا  مرررب وثانيهماااا
قايوييررة  المنومررات األساسررية لفحرروار وترروىير مسررتفزمات   ررم تحويفعررا إلررا التزامررات

 مت ادلة  يب الدو  األمضاو. 

إضرراىة إلررا ذلرر  قامررت ميظمررة اللمرر  اللر يررة  إمررداد الدراسررات ومنررد اليرردوات 
والحفنات اليناشية حرو  موضرو  الحروار مرب جواي ر  الماتف رة  وكرذل  دمرم ةجعرزة 

إضراىة إلرا يجراح   ة راى اإليتاج ال ال ة  ما يسعم ىي تلمي  وتكريس الحوار  ييعرا
لجيرة الحريررات الينا يرة ولجيررة الا رراو النررايويييب ولجيرة ت  يرر  االت اقيرات ىرري ممر  

إيجاد الحوار ال لا   ريب ميظمرة اللمر  اللر يرة والردو  األمضراو  شر ب الحروار  ريب 
 ة راى اإليتاج  كما ةب الميظمة تلم  مب ةج : 

 ىعم ةمم  لفحوار  يب ة راى اإليتاج.  -

 ضمايات ةقوا لمنومات الحوار. -

 دور ةك ر ىامفية لميظمة اللم  اللر ية كمي ر قومي لفحوار. -

 : موقف الدول العربية من الحوار االجتماعيثانيا : 

 الممارسرة ةو  سرواو م دة حالحروار االجتمراميص  ارين ماتف رة  اللر ية الدو تنر
  ياوص التشريع.

 الدو  اللر ية ق فت  الحوار االجتمامي. ةبيمكب استيتاج و

وذل  مب اال  مضوية هذه الدو  ىري ميظمرة اللمر  اللر يرة التري تنررر المرادة 
 -الاامسة مشرة مب المي ا  اللر ي لفلم  ـ وهو ةحد الاكيب الدسرتورييب لفميظمرة 

ةب حتواى  الدو  اللر ية مفا ايشاو ميظمة مم  مر يةص ت    يظام التم ير  ال ال ري 
ممررا  واللمررا  مررع الحكومررات ىرري كرر  الررذأ ينرروم مفررا ةسرراس اشررترا  ةاررحاا األ

 .يشا  الميظمة

ةقرت حةهفاص الدو  اللر ية الحوار االجتمامي  مع ااتالى  رينب ىيمرا  ييعرا قد و
وجرراو هررذا االقرررار ىرري ا ررار يارروص دسررتورية ةو   ىرري اهداىرر  وهياكفرر  و لياترر 

 قايويية  وىي ةحياب قفيفة ىي ا ار الممارسة الو يية.

يي لكرر  دولررة مر يررة مررب الحرروار االجتمررامي مفررا مرردا ويتوقررى الموقررى الررو 
اقرارها لموا ييعا  الح  ىي المشاركة ىي الحياة اللامة  وىي ممفيرات اريع النررار 
 ش ب السياسرات الو ييرة ىري المجراالت االقتارادية واالجتماميرة  ىكفمرا اتسرع ي را  

ىر  ومجاالتر   هذه المشراركة  اتسرع ي را  الحروار االجتمرامي وتلرددت هياكفر  واهدا
وار ومفا اللكس مب ذل   اذا ضا  ي ا  هذه المشاركة  اات رت كفيرة ممارسرة الحر

للررا الحرروار دورا  هامشرريا  ىرري تنريررر السياسررات مفررا ةأ مسررتوا وألأ هرردى  و
 االقتاادية واالجتمامية لفدولة.

 : في الدول العربية التنظيم القانوني للحوار االجتماعيثالثا : 

يمارس الحوار االجتمامي   شكا  ماتف ة  ىعو يكروب حروارا  رسرميا حريب تكروب 
ميرردما يمررارس دوب     ويكرروب حرروارا  هيررر رسررميميظمررة  نوامررد قايوييررة ممارسررت 
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 عمل حول الحوار االجتماعىورقة 

 (4102) مشاركة المرأةودوره فى حماية المساواة وتعزيز 

 حمدى
 ط/ محمد

و الشرك    وجود ا ار قايويي ااص لممارست   حين تتم هذه الممارسة ميرد الحاجرة
 والمستوا المياس يب لتف  الحاجة.

وار هيررر الرسررمي حرر  لكرر  المظمررات الينا يررة  تمارسرر   يابيررا واألارر   ةب الحرر
حميظمات مما  وميظمات ةارحاا ممر ص  ةو  ال يرا ح مشراركة الحكومرةص  امت راره 
احرردا الوسرراب  الترري تل ررر  عررا مررب ارادة ةمضررابعا  وتررداىع  واسرر تعا مررب حنرروقعم 

 وماالحعم.

ا ةب يتر  ر  إ رار هير ةب الحوار لكري يرؤتي  مرارا  تاردم مارالح ا راىر   يجر
مؤسسرري يضرر ي مفررا هياكفرر   ررا ع الديمومررة  ومفررا النرررارات الاررادرة مررب هررذه 

 العياك  قدرا  مب ال امفية.

ولعررذا ىررإب اللديررد مررب الرردو  اللر يررة وضررلت ا ررارا  تشررريليا  لممارسررة الحرروار 
 ألهراب ماتف ة.

 :قات العمل والمسالل المتعلقة ب  الحوار بشأن عال األول :المحور 

الحوار االجتمرامي ـ ال يرابي وال ال ري ـ  شر ب مالقرات اللمر  والمسراب  المتلفنرة 
 رر   تنررره اللديررد مررب النررواييب اللر يررة مفررا ااررتالى ك يررر ىيمررا  ييعررا ىرري ت اارريف   

 :ماتف ة ويمارس الحوار  ش ب هذه المساب  مفا مستويات

المساب  المتلفنة  : يجرأ الحوار مفا هذا المستوا لمياقشةـ مستوى المنشأة 5
 لالقات اللم  وشرو  وظروى اللم  ىي ميشر ة واحردة  ويجررأ هرذا الحروار  ريب 
مم فرريب مررب ارراحا اللمرر  ومم فرريب مررب اللمررا  ىرري ا ررار الارريوة الترري يحررددها 

 النايوب الو يي.

: ىنررد تضررميت قررواييب اللمرر  ىرري  لررب الرردو  ـ المسااتوى المهنااي والااوطني 4
 المستوا مب الحوار   اين وةساليا ماتف ة. اللر ية ياواا  تيظم هذا

 ويمكب توزيع اتجاهات النواييب اللر ية الا ما يفي:

امتمدت قواييب  لب الدو  اللر ية ايوة ايشاو حمجفس و ييص ةو حمجفرس  /ة 
ةمفاص ةو حلجية مفياص لفلم   ةوكفت الي / اليعا مياقشة جميع النضايا المتلفنرة 

  لالقات اللم .

الدو  اللر ية مريعي تلردد المجرالس التري يجررأ الحروار مرب وااتارت  لب  /ا 
 االلعا مفا المستوا الو يي.

 وت تي المورا ىي مندمة هذه الدو   حين تتشك  ىيعا المجالس والفجاب التالية:

  المجفس األمفا لالت اقيات الجمامية. 

  الفجية المركزية لؤلسلار واألجور. 

 .المجفس االمفا لفيد اللامفة 

 االستشارأ ل ا الشو . المجفس 
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 عمل حول الحوار االجتماعىورقة 

 (4102) مشاركة المرأةودوره فى حماية المساواة وتعزيز 

 حمدى
 ط/ محمد

 

وتررتحكم  رينررة تشرركي  المجررالس والفجرراب االستشررارية ىرري تحديررد حجررم وىامفيررة 
الحوار داافعا  وكفما كاب تم ي  ك  مب ةاحاا اللم  واللما  ىيعا متكاىبا   وي رو  
مدد مم في الجعات الحكومية  ىإب الحوار داار  هرذه العياكر  يكروب جرديا  ال محالرة  

تم يرر  اللمررا  وةاررحاا اللمرر  ىيعررا ضرربيال  قياسررا  مفررا حجررم تم يرر  ةمررا اذا كرراب 
الحكومة  ىإب دور اللما  وةاحاا اللم  يكوب هامشيا  وتي رد الحكومة ىي اللرادة 

 ىي قيادة الحوار وتحديد مضموب ما يتامب مي  مب قرارات.

 ني ةب يشير الا اب النواييب اللر يرة حرارت مفرا اضر او الار ة االستشرارية 
فرا هياكر  الحروار السرا    يايعرا  ولعرذا ىإير  ـ كنامردة ـ ال يلت رر مرا ياردر ميعرا م

 قرارا  مفزما  لفجعة التي يندم اليعا.

 الحوار بشأن السياسات االقتصادية واالجتماعية : المحور الثانى :

قفة قفيفة مب الدو  اللر يرة حروارا  اجتماميرا  ةو تشراورا   ال يرا  مفرا  لم تلرى اال
ةأ مستوا يتا ا موضوم  النضرايا ذات الارفة  لالقرات اللمر   سرواو كراب ذلر  
ىرري ا ررار مؤسسرري ةو اارجرر   ويرجررع ذلرر  الررا جمفررة موامرر  سياسررية واقتاررادية 

حرروار ىرري المجتملررات واجتماميررة  الوررة التلنيررد  يرر تي ىرري منرردمتعا هيرراا  ناىررة ال
 اللر ية  وضآلة ىامفية المشاركة ىي الحياة السياسية ىيعا.

وتتم رر  ةهررم التجررارا اللر يررة المحرردودة اللرردد  شرر ب الحرروار االجتمررامي حررو  
 السياسات االقتاادية واالجتمامية ىيما يفي:

ىرري الممفكررة المور يررة  ةيشررا حالمجفررس االستشررارأ لمتا لررة الحرروار االجتمررامي   /ة 
عررردت اليررر  وظي رررة استشرررارية تتلفررر   متا لرررة الحررروار االجتمرررامي  مرررب ةجررر  وم

 وهو مجفس  ال ي التركيا.  التوازب االجتمامي  يب ماتفى شرابح المجتمع

وتتم ررر  ىيررر  الن امرررات   وىررري ل يررراب  ةيشرررا المجفرررس االقتارررادأ واالجتمرررامي /ا 
او الرررةأ االقتاررادية واالجتماميررة والمعييررة الربيسررية  ويضررمب مشرراركتعا  إ ررد

 والمشورة ىي اياهة السياسة االقتاادية واالجتمامية لفدولة.

ةحردن   ويلد المجفس االقتاادأ واالجتمامي الميش   الممفكة االردييرة العاشرمية /ج 
التجارا اللر ية ىي هذا الميداب  وهو يتكوب مرب الرربيس الرذأ يلريب  نررار مرب 

مومررة االولررا وتضررم مجفررس الرروزراو  ومم فرريب مررب ار ررع مجمومررات هرري: المج
 مايية مم فيب مب الوزارات والمؤسسات والعيبات الرسمية ذات اللالقرة  و ال رة 
مب الا راو ىي الشؤوب االقتاادية واالجتمامية  والمجمومة ال ايية وتتكوب مرب 
مم فررريب مرررب ةارررحاا اللمررر   والمجمومرررة ال ال رررة وتضرررم مم فررريب مرررب اللمرررا  

 فرريب مررب مؤسسررات المجتمررع المررديي ذات والمجمومررة الرا لررة وتتكرروب مررب مم
 اللالقة  ومدد مم في ك  مجمومة ةحد مشر مم الُ .

ووظي ررة المجفررس تتحرردد  تنررديم االستشررارة حالررا السررف ة التي يذيررةص حارررا   ىرري 
 المجاالت االقتاادية واالجتمامية.
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 عمل حول الحوار االجتماعىورقة 

 (4102) مشاركة المرأةودوره فى حماية المساواة وتعزيز 

 حمدى
 ط/ محمد

وهياكرر  الحرروار المررذكورة  تاتفررى ىرري وظي تعررا مررب تفرر  الترري تاررتص  مياقشررة 
تنااق  التغيارات الكبارى فاي االقتصاادات   المتلفنة  لالقات اللم   ىري ةيعرا المساب

 .الكلية والخيارات الرليسية للسياسة االقتصادية واالجتماعية للدولة

وألب الحكومررات ىرري ةهفررا الرردو  اللر يررة  مررازا  يعجعررا قابمررا  مفررا االسررتب ار 
ادية واالجتمامية لفدولرة  ىرإب واالي راد  اتااذ النرارات ذات الافة  السياسة االقتا

ق و  وجود هياك  مؤسسية تشار  ىي حمياقشةص هرذه الايرارات  وتنردم حاالستشرارةص 
ىيعا الا الحكومة  ي دو ةي  مرازا  هيرر مستسرام  ممرا قفر  الرا حرد ك يرر مرب وجرود 
هياك  حوار اجتمرامي مؤسسري ىري الردو  اللر يرة  رهرم ممفيرات التررويي الواسرلة 

 عا ميظمتا اللم  الدولية واللر ية لن و  وجودها.التي تنوم  

 : ومبررات ومستلزمات تفعيل  واقع الحوار االجتماعي في الدول العربيةرابعا : 

اب االكت او  ما تنرره ياوص النواييب اللر ية لفاروج  تنرويم ايجرا ي ةو سرف ي 
قد ينود ىري   االجتمامي ش ب ةأ مب المساب  المتلفنة  لالقات اللم   وميعا الحوار 
 الوالا مب الحاالت الا استيتاجات اا بة لس  يب ةساسييب:

:ـ  ألي  ينوم مفا امت ار احكام التشرريع وحردها المل رر مرب الارورة الحنينيرة اولهما
لفواقرع  ممررا يي رروأ مفرا اهمررا  الممارسررات اللمفيررة التري قررد ت ررو  احيايررا  

تررري قرررد تكررروب ىررري مضرررمويعا التشرررريع ىررري اهميتعرررا  هرررذه الممارسرررات ال
 واجراواتعا ىي مستوا اىض  مما ينرره التشريع.

: ألي  ينوم مفا امت ار احكام التشرريع ارورة ارادقة لفواقرع  معردرا  حنينرة وثانيهما
وتار ح االاتالى  ريب مرا تنررره ياوار  ومرا يجررأ مفير  اللمر  ىلرال   

 ال .ــــلـمجرد م ارات لم يندر لعا اب تتحن  ى ياوص النايوب

 االمت ررار الحنرراب  المتندمرررة ىإييررا يلتنررد اب الحكرررم مفررا واقررع حالحررروار  و اررذا
االجتماميص ىي الدو  اللر ية وجودا  ومدما   شكال  ومضمويا   مب اال  موقى هرذه 
الدو  الرسمي مي  وق ول  مفرا اليحرو الرذأ مرر  ياير   سروى يرؤدأ الرا اسرتيتاجات 

 اا بة ال محالة.

ب تنرويم المرراق يب لواقرع الحروار والتشراور ىري الردو  اللر يرة  ويشير هيرا الرا ا
كرراب ميررذ وقررت لرريس  الناررير  وىرري ظررروى كايررت ةك ررر مواترراة ل لررن الحيويررة ىيرر   

 سف يا  ىي جميع هذه الدو  واب ااتف ت ىيما  ييعا ىي درجات هذه السف ية.

ليسرت   ىضر  ممرا  حا  الحوار ىي دوليا اللر ية ىري الظررى الرراهب  ةبوينييا  
كايررت مفيرر  سررا نا   هررذا اب لررم تكررب قررد تراجلررت الررا الرروراو  رروتيرة ةك ررر  و سرر ا 
موام  ظرىية ر ما تكوب قد ةسعمت ىي دىع االهتمام  الحوار االجتمرامي ىري الردو  

 .التراجع إلااللر ية 

هررذا وتفلررا اللديررد مررب اللوامرر  دورا  سررف يا  ىرري قيررام حرروار اجتمررامي ىامرر  ىرري 
التري  والمتويررات و  اللر ية  اهف عا وليدة ظروى مرحفية ةىرزتعا ممفية التحو الد

 تشعدها ماتفى دو  اللالم مفا المستوا الو يي والدولا :
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 عمل حول الحوار االجتماعىورقة 

 (4102) مشاركة المرأةودوره فى حماية المساواة وتعزيز 

 حمدى
 ط/ محمد

ىمب ياحية ىرضت ممفية تكيى االقتااد الو يي مع مولمة االقتاراد وتحريرر  ـ 1
ييررة ىترررة المل األجعررزةالتجررارة اتارراذ الدولررة اجررراوات مديرردة لتحنينعررا  شرروفت 

 مما ارى االهتمام مب الحوار حولعا.   ويفة يس يا  

ومب ياحية  ايية اىضرا سرلي الدولرة الرا تشرجيع االسرت مار االجي ري الرا يترابي  ـ 2
ا رت سرف ا  مفرا ىررص الحروار  حيرن ةدت ممفيرة تلردد جيسرية الميشرآت حالرا 

 ازدياد ا تلاد سف ة النرار مب ةماكب االيتاجص.

ت مر االجي ي ال يكتررن  اه رار االجتماميرة ألا قررار وىي الوالا ىإب المس
اقتاادأ ولعذا ىعو ال يشلر  الحاجة الا اب يكوب  رىا  ىي حوار اجتمامي يحد 
مب   اره السف ية مفرا مرب تنرع مفريعم هرذه اه رار سرواو كرايوا ممراال  ةو اارحاا 

 مم  و يييب.

مايررت ىرري  ياسرريةالتررا شررعدت متويرررات س ومررب ياحيررة  ال ررة ىررإب اهفررا الرردو  ـ 3
مب ازمات اقتارادية حرادة  تم فرت ىري يمرو  والمرحفة االيتنالية ظروى التحو 

اقتارررادأ هيرررر كررراى  وملررردالت   الرررة مرت لرررة  وتزايرررد ملررردالت ال نرررر  
ومستويات م يرة لفنف  مرب اللجرز ىري الميزاييرة  وارت را  ىري المديوييرة اللامرة 

ىرري اقرردام الدولررة مفررا اتارراذ  الداافيررة والاارجيررة  وقررد تسرر  ت هررذه االزمررات
 .ا وات تنش ية حادة لملالجتعا حدت مب ىرص قيام حوار اجتمامي  ش يعا 

ومب ياحية را لة ىإب اللديد مب اللوام  ا رت سف ا  مفرا دور ميظمرات اللمرا   ـ 4
وميظمات ااحاا اللم  ك  راى ىامفرة ىري ممفيرة الحروار االجتمرامي  ميعرا 

التيو  ىري سرو  اللمر   ويشروو ايمرا  جديردة مرب التويير ىي  راب  االيتاج  و
كما اب اللالقات المعيية يحو الالمركزية  مالقات اللم  واالستادام  واالتجاه  

والترا تم ر  الالو ات االقتاادية ضينت هامف المياورة ةمام هذه الميظمات  
 .ميارا حيويا ىا ةا حوار اجتماما

التررري تضرررلى الحررروار  ألسررر ااواوللفررر  مرررب هريرررا النرررو   اب هرررذه اللوامررر  
 االجتمامي  هي التي تستدمي ت لي  هذا الحوار ىي زمييا هذا.

 خامسا : مستلزمات الحوار االجتماعى :

وحين إب ت لي  الحوار  ي دو الايرار الوحيرد ةمرام مجتملاتيرا ىري الظرروى التري 
 ىإب  فوم هذه الواية ينتضي توىير مستفزمات الحوار. تزداد تلنيدا  يوما   لد يوم 

: وهررذه اال ررراى وأول هااذه المسااتلزمات ان توجااد أطااراف ماهلااة لممارساات 
همرا : اارحاا اللمر  واللمرا   ميظمراتعم ةو مم فريعم  يضراى   اذا كاب  يابيا    ا ياب

ا وتردممعا اليعما اذا كاب الحوار  ال يرا   ررى  الرن هرو الحكومرة  ور مرا تيضرم اليعر
 ىي حاالت مديدة ا راى ةارا مم فة  مؤسسات المجتمع المديي والا راو.

 :  ـ الحكومة 5

وحيب يتحدن مب الحكومة ك رى ىي الحروار  ىإيمرا يليري  رذل  الحكومرة  كر  
اجعزتعا  ما ىيعا وزارات الدولة كاىة والعيبات والمؤسسات المتاااة  ألب ي را  
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 عمل حول الحوار االجتماعىورقة 

 (4102) مشاركة المرأةودوره فى حماية المساواة وتعزيز 

 حمدى
 ط/ محمد

اليرروم مفررا مجرراالت محررددة   رر  هررو يمتررد ليشررم   الحرروار لررم يلررد ينتاررر ىرري مررالم
 السياسات االقتاادية واالجتمامية  ك  ت اايفعا وت رماتعا.

ىرراب النضررايا ذات الاررفة  التشرروي    هيررر ايرر  مررع ةاررذ مررا تنرردم  يظررر االمت ررار
واللمررا  وال  الررة واالجررور وتيظرريم سررو  اللمرر  والضررماب االجتمررامي واالسررت مار 

شرية وهيرها مب النضايا ذات الارفة  اللمر  ومالقاتر   تر تي ىري وتيمية الموارد ال 
مرت ة متندمة  ريب النضرايا التري تكروب موضروما  لفحروار االجتمرامي  وهرذه النضرايا 
تدا  مادة ىي ااتااص الوزارة المليية  شؤوب اللم  ىي الدولة  وهري التري تم ر  

ة   همية اااة ىري هرذا الحكومة مادة ك رى ىي الحوار  ولعذا تحظا هذه الوازار
 المجا .

 :  ـ منظمات العمال واصحاب العمل 4

تفلررا هررذه الميظمررات  امت ارهررا مم فررة ألمضررابعا الرردور االساسرري مفررا سرراحة 
 الحوار االجتمامي.

ىعي تمارس هذا الحوار ـ مي ردة ـ اذا كاب  يابيا  وتمارس  الا جايا حالحكومرةص 
حتا ىي الحاالت التي يمارس ىيعا الحوار ـ  يابيرا   اذا كاب  ال يا   مع االشارة الا اي 

ـ ىإب الحكومة ال تويا مي   اذ مادة تمرارس دورا  هيرر مربري مرب ارال  ممارسرتعا 
 ت  يرا  قويا  مفا سير الحوار والتحكم ىا يتابج .

ولكي تتمكب هرذه الميظمرات مرب اب تفلرا دورا  ىرامال  ىري الحروار مفرا ماتفرى 
و  والحريرات لم  ىي  يبة تتواىر لعا ىيعا ىراة ممارسرة الحنرمستويات   يجا اب ت

عذه الممارسة  واب تمتف  مب النروة وارد  تم ير  امضرابعا مرا ل االينا ية   وسع مد
 يؤهفعا لذل .

  اذ ال يك ري اب وثاني هذه المساتلزمات، هاو وجاود اطاراف رافباة فاي الحاوار
ر يترابي ايجا يرة مفرا مسرتوا توجد ا راى حمؤهفةص لفحوار لكري ي لر  وييشر  وي مر

اللالقررات الو ييررة ممومررا  ومالقررات اللمرر  ااواررا   وايمررا يجررا اب تكرروب هررذه 
اال راى المؤهفة لفحوار راه ة ىي ممارست  ىلال   ىالحوار ممفية حاراديةص ال يمكب 

 اب يكره ةأ  رى مفا الداو  ىيعا.

ك   ررى  وهرذا االاتيرار و ما اي  ممفية ارادية ىعو ينوم مفا االاتيار الذاتي ل
 الذاتي ال  د اب يي ع مب قيامة  جدوا الحوار.

وحيب يشار الا جدوا الحوار ىال يناد  ذل  جدواه هو  الذات  الي  ليس هردىا  
    هو وسيفة الا هدى يتم   ىي اليتابي التي يمكب  فوهعا مب االل .

تيررا   رر ب هيررا  وهررذا يليرري ىرري المحاررفة اب الره ررة ىرري الحرروار تنرروم مفررا االق
 يتابي يمكب  فوهعا مب االل  لتحن  ماالح جميع ا راى .

 :ومثل هذه القناعة تقتضي جملة اشتراطات هي

 اب يلترى ك   رى مب ة راى الحوار  اهار. .1

  االحترام. جديرةاب يلترى ك   رى   ب لآلار مافحة  .2
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اب يلترررى كرر   رررى  رر ب الحرروار يحنرر  يتررابي ةىضرر  مررب تفرر  الترري يمكررب  .3
 تحنينعا  الوساب  األارا.

اب يؤمب ك   رى   ي  ال يست يع   أ حا  اب يست  ر  كر  اليترابي االيجا يرة  .4
 لمافحت .

اب يكرروب كرر   رررى مسررتلدا  ألب يتيرراز  لآلاررر مررب  لررب مررا يرهررا ىيرر   .5
 واوال  الا ح  من و  مب الجميع.

 

لررهم مرب   ىلفرا اوثالث هذه المستلزمات، توافر بيلة مجتمعياة داعماة للحاوار
اب الحوار االجتمامي يجرأ مادة  ريب ا رراى ملييرة مفرا مسرتويات  الماتف رة  ىرإب 
يجاح هذا الحروار ال يتوقرى مفرا موقرى هرذه اال رراى مير  ىنر   ىمرع الت كيرد مفرا 
اهمية موق عا  امت ارها األ راى ال امفة مفا يحو م اشر مفا سراحة الحروار  ىإيعرا 

ب  يبتعرا المجتمليرة  هرذه ال يبرة التري يمكرب اب تكروب ال تفلا ادوارها ىير  مسرتنفة مر
وس ا  دامما  لفحوار ومشجلا  مفي   كما يمكب اب تكوب مفرا اللكرس مرب ذلر  مامر  

 اح ا  لجعود الحوار واجعاب ل ماره.

ولكي تكوب ال يبة المجتمليرة وسر ا  ايجا يرا  ليجراح الحروار يجرا اب تكروب قرد  .1
فة لفتلام  ىي منفعا الجملري  وهرذا ال يتر تا تشر ت   ناىة الحوار وق فت  وسي

 ويفرة تشرار   عملياة تربوياة وتعليمياة وتثقيفياةألىراد ةأ مجتمرع اال م رر 
 ىيعا االسرة والمدرسة ووساب  االمالم ومؤسسات المجتمع المديي كاىة.

ومفا وجر  اللمروم اشرير هيرا  كر  اسرى الرا اب ال يبرة المجتمليرة ىري الردو  
  وضامعا الحاليرة وار عا   يعرا تت يرا  ناىرة الحروار  ور مرا اللر ية ال يمكب 

ت ردو هرذه ال ناىرة ـ هري رة ـ مفرا الك يرر مرب االىرراد وال برات ىري هرذه ال يبرة  
 ومرد ذل  الا ةس اا مديدة مورو ة ال مجا  لفداو  ىي ت اايفعا.

ولكرري تكرروب ال يبررة المجتمليررة مياسرر ة لفحرروار ىإيرر  يجررا اب يسررودها ميررار  .2
 ي مالبم لفحوار.سياس

ولكرري تكرروب ال يبررة المجتمليررة مياسرر ة لفحرروار  ال  ررد اب يوجررد ىيعررا قرردر مررب  .3
 المركزية ىي ممفية اتااذ النرارات ىي الميداييب االقتاادأ واالجتمامي.

وي يررر مررا تنرردم قرردرا  مررب الومرروب حررو  اللالقررة  رريب تررواىر منتضرريات 
مب منتضيات هذه اللرودة اب الحوار االجتمامي واللودة الا اقتااد السو   ى

تتحررر  ليررات السرو  االقتاررادية مرب ةأ ضرروو  تمرارس مفيعررا   ييمرا تل ررر 
الره ة ىي الداو  ىري ةأ حروار اجتمرامي حنينري مرب اب ا راىر  ال ييرووب 

 تر  االمور كفيا  القتااد السو .

ولعررذا يمكررب امت ررار ق ررولعم الحرروار تل يرررا  مررب مسررلا لفتوىيرر   رريب 
 يمية االقتاادية ومنتضيات اللدالة االجتمامية.مت ف ات الت
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 : مستلزمات الحوار االجتماعى : سادسا

لنررد سررامد الحرروار االجتمرراما ىررا ك يررر مررب األحيرراب ىررا ممفيررة التكيررى السررريع 
األزمات المالية   ق  اسارة ممكية ىا الوظابى. و دال مب تسرريح يس يا ىا مواجعة 

كرراب الحرر  الررذا وقررع مفيرر  االاتيررار هررو التا يررى مررب  اللررامفيب ةو ا ررب األجررور 
حاررة ةاررحاا اللمرر  مررب تكرراليى اللمرر  هيررر المرر جور. ومفررا مسررتوا االقتارراد 
الكفرا  يررتم هال را اسررتادام الحروار االجتمرراما ال ال را ىررا وضرع السياسررات الو ييررة 

وى مب ةج  تعيبة ظررلؤلجور لضماب ت ا   الزيادات ىا األجور مع يمو اإليتاجية 
االقتارراد الكفررا المالبمررة لتسررعي  زيررادة الوظررابى. وةيضررا  ىررا ةوقررات التويرررات 

كر داة لجلر  االجتمراما االقتاادية ةو مردم وضروح الرؤيرة  يمكرب اسرتادام الحروار 
اإل نررراو مفرررا الوظرررابى وإيشررراو وظرررابى جديررردة  م ا رررة ةولويرررة  اليسررر ة لفحكومرررات 

مررررب الممكررررب ةب يكرررروب الحرررروار  والشررررركاو االجتمررررامييب. و اإلضرررراىة إلررررا ذلرررر  
االجتمراما م يرردا جردا ىررا تي يرذ سياسررات سررو  اللمر   ىيمررا يتلفر   مرر ال   الترردريا 

 المعيا.

ولكرررا تكررروب مؤسسرررات الحررروار االجتمررراما ىلالرررة ومالبمرررة ىرررا  يبرررة سرررريلة 
التويرات االجتمامية واالقتاادية  ال د وةب تتحر  مفا يحو ةك ر سرمة وذكاو ىا 

النرار  ش ب إ رام وتي يرذ ومتا لرة االت اقيرات. كمرا يجرا مفيعرا توسريع ممفيات ايع 
 ي اقعا ليشم  الن امات االقتاادية والمالية التا تؤ ر مفا تشوي  سو  اللم .

 

 

◘ ◘ ◘ 


