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  ت أساسية حولاـ معلومنبذة

  
  المؤتمر اإلقليمي حول الحوار االجتماعي في الدول العربية

  ٢٠١٠ أولكانون / ديسمبر١٦-١٤
  ية المغرب المملكة–الرباط 

  
إقليمي حول الحوار ؤتمر تنظيم مبمشاركة منظمة العمل العربية وتعتزم منظمة العمل الدولية   

الرباط بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في المملكة المغربية وذلك خالل االجتماعي في 
  .٢٠١٠ األولكانون /رب ديسم١٦-١٤الفترة 

  
  بيروت خالل شهرهذا المؤتمر كمتابعة للمنتدى العربي للتشغيل الذي عقد في انعقاد يأتي  
تنفيذاً للتوصية الصادرة عن لجنة المتابعة الفنية التي انبثقت عن  و٢٠٠٩ تشرين األول/ أكتوبر

  .٢٠١٠ أيار/ مايوالمنتدى في اجتماعها الذي عقد في القاهرة خالل شهر
  

في  جاء انعقاده  والذي للتشغيل المنتدى العربي بنتائج أعمالري التذك في هذا المجالومن المفيد
الكويت ب  العربية االقتصاديةقمة العالمية استنادا إلى نتائج الالقتصاديةاو األزمة المالية  نتائجمواجهة

في ضوء ما .  للوظائف الذي أقره مؤتمر العمل الدولي وكذلك العقد العربي للتشغيلالميثاق العالميو
 والتي حددت األولويات في الموضوعات " عربيةالعمل الأجندة " سبق أقر المنتدى العربي للتشغيل

  :ةالتالي
  

  .االستخدام الالئق والنمو المستدام وإعادة االنتعاش •
  .التشغيلتحسين إدارة هجرة اليد العاملة والعمالة و •
  .تطوير أنظمة الحماية االجتماعية المناسبة وحماية السكان •
  . العمل في مجالحقوقالالدولية وو العربية معايير العملاحترام  •
  .ة من اجل تحليل االزمة واالستجابة لها الثالثياحترامالجتماعي وتطوير الحوار ا •
 .تعزيز التنمية المستدامة للمؤسسات الستحداث الوظائف واالحتفاظ بها •

  
  

 قرارات المنتدى في اجتماعها  وتفعيلولقد اتفقت اللجنة الفنية الثالثية المعنية بمتابعة تنفيذ
ل الحوار االجتماعي لما في ذلك  على عقد هذا المؤتمر حو٢٠٠٩أيار /األول بالقاهرة خالل شهر مايو

 وتعزيز  في مواجهة المشكالت التي تواجه سوق العمل العربيةمن أهمية في تعميق ثقافة الحوار
ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة في مواجهة األزمة االقتصادية . التنمية والسالم االجتماعي

  .وتداعياتها على الدول العربية



  
  
  

  :مؤتمر الأهداف
  

 في مجال الحوار لمؤتمر إلى توفير الفرصة للتعرف على التجارب العالمية الناجحةيهدف ا
 وعلى نحو خاص يسعى .ات العربية في هذا المجالب وتبادل الخبرات ومختلف المقاراالجتماعي
  :إلىالمؤتمر

  
مل مع  واعتماد الحوار االجتماعي كآلية للتعاالثالثيةئ ن بمبادواالجتماعيتعزيز التزام الشركاء  �

  . مختلف المشكالت في سوق العمل
تقديم نماذج من تجارب وآليات الحوار االجتماعي والتي ثبت نجاحها سواء في بعض الدول  �

   .العربية أو الدول غير العربية واستخالص العبر والدروس المستفادة من هذه التجارب
إقرار المبادئ والعناصر األساسية وإطار خطة عمل لتعزيز الحوار االجتماعي في الدول  �

  .العربية
  
  

  :محاور المؤتمر
  

حيث أن الحوار االجتماعي آلية للتفاوض والتشاور وتبادل المعلومات ووجهات النظر بين   
ويات العمل الالئق في الشركاء االجتماعيين فإن المؤتمر سيوفر قاعدة للحوار الديمقراطي حول أول

 بين مختلف األطراف قائم على المصالح المشتركة للنهوض م التوصل إلى تفاهةالدول العربية بغي
  .بأجندة العمل الالئق في الدول العربية

  
وسيتناول المؤتمر مجموعة من المحاور أهمها استعراض بعض التجارب الناجحة في مأسسة 

لحد األدنى من الحماية االجتماعية واستعراض بعض المبادرات كما سيتناول ا. الحوار االجتماعي
إضافة إلى ذلك فإن المؤتمر سيتناول الشراكة ما بين القطاعين . والمنجزات في عدد من الدول العربية

 ستتم مناقشة حول كيفية النهوض بالحوار االجتماعي للتغلب على أبرز وبوجه خاص. العام والخاص
  .لعربية في ظل الدروس المستفادة من عدد من التجارب العربية والعالميةمشكالت أسواق العمل ا

    
ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر فرص لإلطالع على تجارب ناجحة في أسبانيا، البرازيل 

  .وجنوب إفريقيا
   

  :المشاركون
  

قع أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول العربية بوا/ ستوجه الدعوة إلى الشركاء االجتماعيين  
  في وزارات العملويؤمل ان يكون المشاركون من كبار المسئولين. مشارك واحد عن كل طرف

وستوجه الدعوة أيضا إلى عدد من الهيئات اإلقليمية ذات العالقة . منظمات أصحاب العمل والعمالو
  . الخبراء والمختصينعدد منإضافة إلى 

 
  :المؤتمر مكان
  

في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خالل " ولدن تيوليبفرح ج"يعقد المؤتمر في فندق  سوف  
سيوفر المنظمون خدمات االستقبال والنقل المجاني من مطار الملك و. ١٦/١٢/٢٠١٠-١٤الفترة 

  .  بالدار البيضاء إلى مدينة الرباط–محمد الخامس 



  
  :البرنامج

  
غته النهائية سيتم إعالنها على  قيد النقاش وفور االنتهاء من إعداد صي المؤتمربرنامجال يزال    

  موقع المؤتمر الخاص على شبكة االنترنت
 www.ilo.org/rabat2010  

 
  

  :التنظيم والمتابعة
  

يتولى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة متابعة الترتيبات اإلدارية والمتابعة مع المشاركين   
  :قام التاليةويمكن االتصال بالمكتب على األر. والرد على استفساراتهم

  

  )٠٠٢٠٢(٢٧٣٥٠١٢٣ : هاتف
٠٠٢٠٢(٢٧٣٦٩٢٩٠(  

  

  )٠٠٢٠٢ (٢٧٣٦٠٨٨٩: فاكس
  ٠٠٢٠٢(٢٧٣٦٢٣٥٨(  

  

  org.ilo@cairo: بريد إلكتروني
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