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  ندوة قومية حول

 " االقتصادية واالتجتمايية التحديات  ظلف   الحوار االتجتماي  دور" 

 

  تقديمأوال : 

 

الحوار تكريس من اجل  ومتنوعا   كبيرا   ا  دجه –منذ قيامها  –ل العربية منظمة العم بذلت

منهااا بااان الحااوار االجتماااعو  ااو  إيمانااااالجتماااعو والنهااو  بااا عسااى المطااتو  الااو نو 

بماا يتماىاى مال الت اور االقت ااد   عادلاة أطاسالوطيسة الفعالة لتنظيم عالقات العمل عسى 

رفين لتنظاايم ىاارو  وظاارول العماال وتحديااد الح ااو  ال اا إرادةواالجتماااعو ح حياات تست ااو 

 والواجبات بما يح   الطسم االجتماعو والعدالة االجتماعية. 

الباارزة مماا يجعال  وعالمتااأ بح طمة الع ر  بأنافو ع رنا الرا ن ويتميز الحوار 

 يحظاى بااالحترام والت ادير باعتبااري وطايسة والياات الحاوار ودعمهاا واجباا   بأطاالي التمطك 

واالرت اااو بظاارول وىاارو   اإلنتااا المعنيااة ب يااايا  األ اارالاللت اااو وجهااات النظاار بااين 

التجاار  اناا حينماا يتوقال الحاوار  أثبتاتوقاد حالمخس اة  اإلراداتالعمل من خاالل تالقاو 

وينتىر التع ا  والعنال الاذ  ال يخادم  اإلبداعواالتفا  يطود ال هر ويتوقل  لسمعرفةكاداي 

 يعي  مطيرة التنمية.الت ور الحيار  و

يتاظ ماا  ييأكثاالفا ي ااا اليات اا  ييألفضاا وواساار  ييوإلنباا  يأطالو كما يعتبرااليواراايو ي اا  ي  

ما يوسسابقلو ييوامزعا تاظ م ا ي ا ة ةيا احيترق ا ييأجهزةوتشك  يمؤسس  يو ا الييوسبقلو و يو

ي.يوأم نما خيمتئمياتسبثم  ي ثق ييوإعج ةف يات   يواتم ي

االقتصأأ هي  واالمتع ة أأ  ا تأأ   أأ هاه  األخطأأ  نأأةوا ا م  أأ  لأأ   أأ  انعقأأ ه هأأل  ا  ويأأي  

و مةه ب ي ها  س ح  ا فقأر وا طط  أ  ، ،   شعوب األ   ا عرب    وا عع ن ا األ م  قسوا و حع

 أم   مأ وا أةل   ةأ  ح هأره  و سأتقط   األ أ  ع  يتطلب  ض لر ا جموه  أ  امأ   صأ    

 حأأوا  االمتعأأ ة  ا مأأ هن وا طنأأ ت ةلأأ    تلأأ  اا ق ه أأ  ، وا ولأأ ل   تحق أأه   أأ  هأأ  

 ا عستوي ت.
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 الندوة: أهداف  ثانيا

 

 فو الحوار االجتماعو اإلنتا  أ رالدور  تأكيد -1

الحااوار االجتماااعو كوطاايسة لترطاايا الطااالم االجتماااعو ودفاال عجسااة  مباادأتعزيااز  -2
 التنمية.

 اإلنتا  أ رالتعمي  ونىر مفهوم الحوار بين  -3

ل عساااى اثااار المتايااارات االقت اااادية واالجتماعياااة عساااى ممارطاااة الحاااوار التعااار -4
 .االجتماعو

التأكيااااد عسااااى دور الحااااوار االجتماااااعو فااااو مواجهااااة التحااااديات االقت ااااادية  -5
 واالجتماعية.

 

 الندوة: محاور  ثالثا

 

 واالجتماعية. االقت اديةدور الحوار االجتماعو فو ظل المتايرات  -1

 االجتماعو والمفاوية الجماعية رالحواالنهو  بفو دور الن ابات العمالية  -2

 انعكاطات الحوار االجتماعو والمفاوية الجماعية عسى عالقات العملو  آثار -3

 وتفعيل نتائجاالحوار االجتماعو  تكريس فو األعمال أ حا دور  -4

 لجماعيةالعمل فو الحوار االجتماعو والمفاوية ا إداراتدور  -5

ودور منظمااة العماال العربيااة فااو  الحااوار االجتماااعو فااو معااايير العماال العربيااة -6

 تعزيزي

 والتنمية المطتدامة. التكامل االقت اد  العربوودورة فو  واالجتماعالحوار  -7

 : السجان الثالثية والمجالس االقت ادية واالجتماعية  الحوار االجتماعو مؤططات  -8

 ائدة فو مجال الحوار االجتماعوتجار  ق رية ر -9

         

 المنفذة ات: التجه رابعا

 

 ) إدارة الحماية االجتماعية(  العربيةالعمل  منظمة -
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 المشاركة  المديوة التجهات:  خامسا

 

 وزارات العمل بالدول العربية -

 االتحادات الن ابية العمالية العربية -

 اتحادات غرل التجارة وال ناعة العربية -

 جامعة الدول العربيةة العامة لاالمان -

 

 : أسلوب التنفيذسادسا

 

 عمل من قبل الطادة الخبراو أورا وت ديم  إعداد -

 مداخالت ومناقىات من قبل الطادة المىاركين  -

 الخرو  بنتائج وتو يات -

 

  الندوة ديق  مكان:  سابعا

 

ف ااا و   / خلااين نعمااة مااريتيم تجااول  فياالتكاون اإلقامااة واالجتماعااات فااى فنااد    -

سو :لسخ م الممنوح لسطادة المىاركين والمىاركات فى أعمال الندوة و  و كما ي  

   اليرائ  والخدمة .االف ار وىامسة  دوالر  62غرفة مفــــردة :  - 

ة . اليرائ  والخدماالف ار وىامسة  دوالر  68 غرفة مزدوجة : -  

شاركين.تذاكر السفر تتحملها التجهات التى يمثلها السادة الم   

 

 : المراسالت ثامنا

 

 ادارة الحماية االجتماعية وعالقات العمل  -منظمة العمل العربية  ** 

 ( ال ا رة / جمهورية م ر العربية .  814العنوان : ص .   ) -

 ( 00202)  33362719 -21-31 :  اتل -

 ( 00202)  37484902فاكس:   -
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 alo@alolabor.org بريد الكترونو : -

-                  hamdy@alolabor.org 

-                  rania@alolabor.org 

حمدي - ◘ ◘ ◘  
   حنانطـ 
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