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 التقرير الختامى للندوة القومية حول

 " توطين الوظائف وسياسات اإلحالل للعمالة العربية "

 ((  2010/  10/  27 – 25))  القاهرة / جمهورية مصر العربية ،  

 

 أوال : مـقـدمــة :

فى العديد من البلدان العربية بشكل عام وبين الشباب  معدالت البطالة وتزايدهاظل تفاقم فى 

واسااعة تاادا ل مجم عااة  والناتجااة عاانعلااى و ااخ ال ،اا      والماار  وحاااملى الشااتااات العليااا 

التيكلة وتباطؤ ومتشابكة من التحديات فى م تلف مجاالت التنمية االقت،ااية واال تماعية وإعاا  

منظمااة  ع اادت كاال كلاا .. إزاء  لااة ال افااد  إلااى المنط ااةتاادفا العماالنماا  االقت،ااااف   فناا  عاان 

النددوة القوميدة حدول " تدوطين الوظدائف        2010فى إطار تنفيذ  طة عملتاا لعاام    العمل العربية

/ جمهوريدة مصدر العربيدة خدالل الفتدرة       بفندق سدفير الدد ى  وسياسات اإلحالل للعمالة العربية " 

 . 2010/  10/  27 – 25من 

 : ـشـاركــونالـم:  ثانيا 

كال مان الاادو    ( مشاار  يمللا ن  طااران اج تااال الل  اة فااى     35الناادو     عماا  شاار  فاى   

 –الساا اان  –ساا ريا  –السااع اية  – يباا ت   –تاا     –البحاارين  –العربيااة ايتيااة ا   ا ران 

 اليمن ( . –م،ر  –لبنان  –الك يت  –قطر  –فلسطين  –سلطنة ُعمان  –لعراق  -ال، ما  

العااارب عااان مملااال االتحااااا الااادولى لن اباااات العماااا  العااارب وعااادا مااان ال باااراء       فنااا 

 المت ،،ين فى مجا  عمل الندو  .

 ) مرفق  ائمة بأسماء السادة المشاركين ( .

 : يـةجلسة االفـتـتـاحال:   ثالثا

افتتحاااات  عمااااا  الناااادو  فااااى تمااااام الساااااعة العاشاااار  ماااان  اااابا  ياااا م اال نااااين الم افااااا  

معالى السيد/ أحمد محمدد لقمدان المددير العدان لمنظمدة العمدل العربيدة          لمة منكب 25/10/2010

ال باراء   طاران اج تااال الل  اة مان الادو  العربياة المشااركة وبالسااا          بالسااا  ممللاى    رحب فيتاا 

 ومملل االتحاا الدولى لن ابات العما  العربى و ميع الساا  الحن ر .
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مان   ك  تاا تنباع  الندو    ت طين ال ظاافف (  همية م ض ع المدير العام   معالىتناولت كلمة 

اهتمام ال اا  العرب بالشأن االقت،ااف واال تماعى   حيث تم مناقشتخ و و  مر  فى مؤتمر ال مة 

اقت،اااية  ا ع ااا قماة   على الارمم مان   ( 2009االقت،ااية والتنم ية واال تماعية  الك يت   يناير 

  وهااذا  ماار متاام الشااأن السياسااى التركيااز علااى العربيااة  ال ماام ف ااد اعتاااات    1980عااام ساااب ة 

الشأن اال تماعى   حيث  ن اولنا العربية تشاتد حالياا حزماة     الىومطل ب   ولكن البد من النظر 

فى م تلف مجاالت التنمياة االقت،اااية واال تماعياة والتاى مان       م ا تتتامن التحديات التى يجب 

فن  عن عدم فعالية  عرب  اون استلناءة التى يعا ى منتا كل قطر  برزها الحد من مشكلة البطال

 ظم وسياساات التعلايم والتادريب المتناى التاى ال تناساب م ر اتاخ ماع االحتيا اات الفعلياة لسا ق            

 العمل ..

تاا العدياد مان    تتناو  فى برامجتاا و طط و وضح معاليخ فى كلمتخ  ن منظمة العمل العربية 

عم وتفعياال باارامي وسياسااات التشاااليل ماان  اا   ع ااد العديااد ماان الل اااءات  ا  شااطة والفعاليااات لااد

والاذف   – 2008( شارم الشاي    35الادور     –والمؤتمرات والتى من  همتا مؤتمر العمل العربى 

ل ضع  طة عمل واضحة لسياسات عمل المنظمة فى مجا  التشاليل والتدريب والتى  كان المنطلا

حياث   2008ى ا و  ح   التنمية والتشاليل الاذف ع اد بالدوحاة    تر مت  عمالخ فى المنتدف العرب

ماان ال مااة العربيااة االقت،ااااية   ( إعاا ن الدوحااة   عاان هااذا المنتاادف   ال،اااار اجعاا ن  تاام إقاارار 

(  ع اادا عربيااا للتشاااليل  2020 – 2010اعتماااا الفتاار    و قاار   2009والتنم يااة واال تماعيااة 

الجت ا ال طنياة  با   فنا  عان التركياز     2020عاام   و فض معدالت البطالاة إلاى الن،اف بحلا      

 لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعا  .

العربيااة بااد ت بالفعاال فااى تنفيااذ وتطبيااا سياسااات   ماان الاادو  و شااار معاليااخ إلااى  ن العديااد  

. حياث قامات    رتفاع معادالت البطالاة باين الا طنيين    االت طين باعتباره وا با وطنيا محت ما  تيجة 

دو  العربية بات اك ال ط ات العملياة لتنفياذ بارامي و طاط تا طين ال ظاافف ماع ا ات ن         بعض ال

ت قيت تطبيا اجساتراتيجيات التا  اعتمادتتا هاذه البلادان للحاد مان ظااهر  العمالاة ال افاد  وتادعيم            

 ن .يفر  عمل ال طني

نين   السيد المدير العاام عان  ساباب عازون   احاب ا عماا  عان تشااليل الا ط         تساءوهنا 

والعمالااة العربيااة علااى حااد ساا اء . حيااث ر ااح كلاا  إلااى ع اماال عااد  وماان  همتااا عاادم الكفاااء        

 المتار  المطل بة . وضعفوااللتزام 

على العمالة ا  نبية ف  اولنا العربية  الناتجة عن تزايد إعداا  م تعرض إلى اي ار السلبية 

نا بمناأف عان التاأ ير علاى االقت،ااا      سا فياة ول اال ت   ف  التركيبة الديم مراالت ية العربية بسبب 

ال طن  وا ت   الم ازين العامة  ظرًا لزياا  النالط على السالع وال ادمات وإعاقاة بارامي تنمياة      
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و ااء م تلاف   ا العمالة ا  نبية الت  ت بل العمال باأ  ر متد ياة   اف  ظل تزايد  عدالم ارا البشرية 

 . ا عما  

  ا  الكا اار الفنياة رفيعاة      ركد  فدي :  لية التوطين حيد  تت ليه معو ات عموهنا لخص معا

ضعف تنافساية العمالاة ال طنياة     –عزون العمالة ال طنية عن العمل ف  بعض المتن  –المست ف 

عادم   –مياب مشااركة ال طااع ال اا  فا  وضاع سياساات التادريب المتنا           –مع العمالة ال افد  

 بل افة العمل . االهتمام 

تمنااى الساايد / الماادير العااام لمنظمااة العماال العربيااة االسااتفاا  ماان الك كبااة  وفاا   تااام كلمتااخ 

المشااركة فاا   عماا  هاذه الناادو  لل اروال بت  ايات وم ترحااات يمكان عرضاتا علااى        والحاضار   

وماؤتمر العمال العربا      2011مؤتمر ال مة االقت،ااية ال ااام والمزماع ع اده بمديناة شارم الشاي        

 . 2011والمزمع ع ده ف  بيروت  لل  ينواال اام ف  اورتخ اللامنة 

 سير أعمال الندوة وجلسات العمل:  رابعًا 

الماادير العااام   – تددرأم معددالي السدديد / أحمددد محمددد لقمددان    ل األولددى :ـــددـسة العمــددـجل ■

يد ـــاـ رض الســـاـ يث عــدو  حــــــا  النــــة العمل ا ولى  عمــــة  لســـــل العربيــــلمنظمة العم

سالطنة   –مس ط  – م ــــار  والعلــــة للتجــــعميد الكلية الحديل –الدكت ر / بدر الدين عبد الرحيم 

" المتغيددرات الدوليددة وتأثيراتهددا علددى دور التكامددل العربددي وأو ددا    بعناا ان عماال ُعمااان ورقااة 

،ااااف حيااث ركاازت هااذ  ال رقااة علااى اهميااة التكاماال العربااى االقت  . " القددوا العاملددة والتشددغيل

هام فار  التكامال العرباى تكمان      ان ا والذف ا بح حلم يراوا الساسة والم اطنين العرب واوضح

 فى حرية التن ل واالستلمارات البينية بين الدو  العربية كما تعرض الى ا ر االزمة المالية العالمية

لبطالاة فاى   من حيث ترا اع معادالت النما  وزيااا  معادالت ا     على اوضاع ال  ف العاملة والتشاليل 

تنااو  السايد الادكت ر /  يااز       بعاد كلا    ظل التحديات التى ت ا اخ الادو  العربياة للنما  الساكا ى .     

     مت رياة م،ار العربياة عارض ورقاة عمال بعنا ان        –مالياة  عال ا  ن بالجامعاة ال   ستاكم،طفى 

حيث   .بية " " الصعوبات التي تعترض تطبيق سياسات إحالل العمالة العربية محل العمالة األجن

عدم االهتمام بأعداا ك اار من المدربين وضعف م ارا التم يل ال ا ة  تتملل هذ  ال،ع بات فى

بالتدريب فن  عن ق، ر برامي وسياسات التعليم والتدريب المتناى والت ناى مماا افارز عادا مان       

لين عان العمال كماا    العمالة العربية الالير قاار  على المنافسة فاى اسا اق العمال زيااا  اعاداا العااط      

تناولت ال رقة اسباب عزون الشباب عن العمل فى بعض المتن بسبب النظر  الدو ية لتذ  المتان  

 وعدم االهتمام بل افة العمل . 
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  رت مناقشة مستفينة و  يرت  ساللة متعادا  حا   الا رقتين     بعد ا تتاء عرض ال رقتين و

 ع بات عملياة  ح     د / أحمد محمد لقمانمعالي السي تحدثوفي نهاية أعمال الجلسة األولى .

فا  اج اباة علاى  ما  تساا الت       حيث تتركز هذه ال،ع بات الت طين واجح   للعمالة العربية 

 ا وتتل   ف  يمكن اعتبارها مح ر عمل الندو  

 يأ ذها  احب ال رار ف  االعتبار.   س ق العمل (  ،اف  س ق العمل الذ  يجب  ن -

 . مات ( السياسات الت  يجب  ن تتعامل ب اقعية مع س ق العمل   سياسات الحك -

  مؤسسااات التعلاايم والتاادريب ( التعاارن علااى ماادف مرو ااة سياسااات التعلاايم والتاادريب         -

 . ومؤامتتا مع احتيا ات س ق العمل

   العمالة ال طنية والعربية.على  االعتماا    حاب ا عما  ( السبيل جقناع  احب العمل  -

عاان العماال فاا  ال طاااع ال ااا  وتفناايل الاا طنيين والعاارب  العمااا  ( عاازون العمااا     -

 ال طاع العام  .

مؤكدًا   تخ ف   ن هذه النادو  سات رال بنتاافي وت  ايات       م  تم معاليخ  لسة العمل ا ولى 

مال  تستفيد منتا منظمة العمل العربية للبنااء عليتاا وت اديمتا للجتاات ساالفة الاذكر سا اء ماؤتمر الع        

 العرب  ال اام  و المجل  االقت،اا  واال تماع   و ال مة االقت،ااية ال اامة .

 التاالى وف   تاية  عما   لسة العمل ا ولى تم تشكيل لجنة ال،يامة من الذوات المشاركين 

  سما هم ا

 المملكة ا را ية التاشمية  –حك مات    السيد  /  جا  البري  -1

 الجمت رية الت  سية –حك مات   حسنالسيد / عبد اهلل ال -2

  مت رية م،ر العربية –  حاب  عما   السيد / عاا  العرب  -3

  مت رية الس اان –  حاب  عما   السيد / على محمد -4

 االتحاا الدول  لن ابات العما  العرب  السيد / محمد بدران -5

 االتحاا العام الت  س  للشالل . السيد / كما  سعد -6

  مت رية الس اان –اتحاا عما  الس اان   السيد / الجنيد  حمد -7
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 الجمت رية العربية الس رية –اتحاا عما   السيد /  حمد الحسن -8

 فنً  عن الساا  ال براء ووفد المنظمة .

فا   رفاي  االتحااا العماالى العاام       افاب ن فقيده  : ترأم السديد / حسد   الثانيةجلسة العمل  ■

ة العمل اللا ية حيث تام عارض مجم عاة مان  وراق العمال ال طرياة التا  تعكا           لسلبنان  عما  

تجارب الدو  العربية المشااركة فا  مجاا  تا طين ال ظاافف وتنظايم سا ق العمال حياث عرضات           

اولة الك يت وبنتاية  عما   لسة العمل  – مت رية العراق  –و  قشت تجربة كل من اولة قطر 

  عما  الي م ا و  من الندو  . ت  تتموالمناقشة المستفينة اللا ية 

رفااي  اجاار  المركزيااة   – ترأسددا السيــددـدة / إيمددان النحددام    : الثالثددةجلسددة العمددل   ■

ب زار  ال  ف العاملة والتجر  بجمت رية م،ر العربية  عما   لسة العمل اللاللة حيث  –للتشاليل 

دريب بالمؤسساة العاماة للتادريب الت نا      التطا ير والتا   عاام   مادير  –السايد / إباراهيم الشااف      ت لى

" دور برامج التدريب المهندي فدي   ورقة عمل ح   عرض بالمملكة العربية السع اية  –والمتن  

عمياد الكلياة الحديلاة     –السيد الدكت ر / بدر الدين عبد الارحيم    ع بخ " خلق عمالة مدربة ومؤهلة

" اآلثدار اال تصدادية لتحدويالت    مال حا     ورقاة ع بعارض  سلطنة ُعمان  –للتجار  والعل م بمس ط 

عرضات تجرباة كال    . وبعد كلا  عرضات   على دول مجلس التعاون الخليجي "  ةالعمالة اآلسيوي

 .والجمت رية اليمنية تجربة كل من اولة الس اان والجمت رية العربية الس رية  من

 اا  المشاركين .تل  عرض  وراق العمل الرفيسية والتجارب ال طرية فتح باب المناقشة للس

 ماين  ما اة العمال     – ترأم السيد المهندم / على محمد دفع اهلل : الرابعةجلسة العمل  ■

واالستلمار باالتحاا العام   حاب العمل بالس اان  لسة العمل الرابعة حيث تناولات هاذه الجلساة    

مان المملكاة   عرض تجربة االتحااا الادول  لن اباات العماا  العارب فناً  عان عارض تجرباة كاً            

 .والجمت رية الت  سية  مت رية م،ر العربية واولة فلسطين وا را ية التاشمية 

** وفاا   تايااة  عمااا   لسااة العماال الرابعااة تاام ع ااد ا تماااع للجنااة ال،اايامة ل ضااع الن ااا    

الرفيسية لنتافي وت  يات الندو  وكل  من  ا   المناقشاات والعاروض التا  قادمت فا  الجلساات        

 ذكر .السالفة ال

ماادير التنميااة البشاارية    – تددرأم السدديد / محمددد اددريف داود   : الختاميددةجلسددة العمددل   ■

 السايد  تام االساتماع لعارض    والتشاليل  عما  الجلسة ال امسة وا  يار   عماا  هاذه النادو  حياث      

ورقاة عمال   العمالية بجمت رية م،ر العربياة    ستاك ال ا  ن بالجامعة –/  ياز  م،طفى  الدكت ر

 . " التشريعات المنظمة النتقال العمالة العربية "من  وراق العمل الرفيسية ح   من ض
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ألوراق العمددل  المالحظددات السددابقة  وحصددرالشدداملة للور ددة المدد كورة   وبعددد المنا شددات   

تددع عددرض التقريددر الختددامي والتوصدديات علددى السددادة الحجددور حيدد  تولددا لجنددة       المعرو ددة 

األمدين العدان المسداعد لالتحداد الددولي لنقابدات العمدال         –دران الصياغة برئاسدة السديد / محمدد بد    

المددير العدان    –العرب رصد وتسدجيل أبدرم مدا ورد فدي كلمدة معدالي السديد / أحمدد محمدد لقمدان           

لمنظمددة العمددل العربيددة فددي جلسددتى االفتتدداع واألولددى والعناصددر األساسددية التددى تناولتهددا أوراق   

وذلد  علدى    المشداركين طرية والحوار اإليجابي من  بدل السدادة   وراق العمل القالعمل الرئيسية وأ

 التالي : النحو

 أواًل : المعو ات التي تواجه توطين وتعريب الوظائف :

 ضعف مساهمة ال طاع ال ا  ف  تنفيذ سياسات و طط وبرامي الت طين . -1

 و  ا     ف  الك اار الفنية رفيعة المست ف . -2

الت  تش   عزون العاملة ال طنياة عان الت ظياف واالساتعداا     قلة الدراسات والبح ث  -3

 لخ 

 ضعف إ تا ية العامل ال طن  والعرب  م ار ة بال افد ا  نب  . -4

عاادم االهتمااام بتاا فير الفاار  ال زمااة لعماال الماار   وتمكينتااا ماان إشااالا  العديااد ماان          -5

 ال ظافف الت  تعمل بتا العمالة ا  نبية ال افد  .

مالة ال طنية عن العمل ف  بعض المتن والعمل ف  ال طاع ال ا  وتفنايل  عزون الع -6

 العمل ف  ال طاع العام .

 الجديد  باحتيا ات س ق العمل . فعدم م اكبة تط رات المتن وال ظاف -7

 مع العمالة ال افد  .بالم ار ة من حيث المتار  والكفاء  ضعف تنافسية العمالة ال طنية  -8

 . بل افة العمل ضعف االهتمام -9

 ثانيًا  : مقترحات التصدي لمعو ات توطين الوظائف وتعريب الوظائف : 

والتاا  ( 2020 – 2010  اعاا   الاادو  العربيااة للعماال ب  ي ااة الع ااد العرباا  للتشاااليل    -1

(  2010  البحاارين   مااارآ /  كار  ( 37 قرهااا مااؤتمر العماال العرباا  فاا  اورتااخ     

نامين التنمية و فض معدالت البطالة وتح يا  ما   والت  تنع التشاليل ف   دار  م

وزياا  االعتماا على العمالة ف  اج تا ية و فض   سبة المشتاللين الف راء إلى الن،ف 

 العربية المتن لة بين البلدان العربية
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اعاا   الاادو  العربيااة للعماال باجسااتراتيجية العربيااة للتاادريب والتعلاايم الت ناا  والمتناا         -2

سياسات إعداا وتتيلاة عمالاة عربياة     تتنمننظمة العمل العربية والت  ال،اار  عن م

قاااار  علااى المنافسااة فاا   ساا اق العماال ال طنيااة والعربيااة ممااا يسااتل عمليااة التاا طين   

فنااً  عاان تحسااين  اا ا  باارامي التعلاايم عم مااًا والتعلاايم الفناا       والتعريااب للت ظيااف  

 .الع د%     فتر  50لى التعليم إبتذا  التطبي   لزياا   سبة الملتح ين 

باخ ك ااطر  للتنمياة والتعااون ماع       ةتشجيع ال طاع ال ا  علاى  ن ي ا م بالمتاام المن طا     -3

الحك مااات فاا  المشاااركة ل ضااع سياسااات وباارامي التعلاايم والتاادريب المتناا  و الت ناا  

للتعرن على التط رات المت قعة لس ق العمل وربط  شكا  التعليم والتدريب بمتطلبات 

  اق العمل . س

اع   الدو  العربية لل يام بحم ت إع مية وميدا ية لزياا  ال ع  لدف العمالة ال طنياة    -4

ب يماة العماال وماارز   افاة العماال ومحاا  ا مياة العلميااة والمتنيااة فا  المناااهي الترب يااة     

 ال طنية .

مااع إ اادار اعاا   البلاادان المساات بلة للعمالااة إلااى االسااتفاا  ماان تجااارب بعنااتا الاابعض    -5

التشااريعات المناساابة لتااا فير الحمايااة اال تماعيااة ومسااااوا  العمالااة العربيااة بالعمالاااة       

ال طنيااة فاا  الح اا ق وال ا بااات الناتجااة عاان العماال بمشاااركة  طااران اج تاااال الل  ااة  

 ورفع  اكبية ال ظافف ف  ال طاع ال ا  .

ت التشاااليل والتاادريب اعاا   الحك مااات العربيااة إلااى تشااجيع البحااث العلماا  فاا  مجاااال     -6

والتعلاايم وتاا فير بيا ااات اقي ااة ت اادم ماان  اا   تحليلتااا اعاام ات اااك ال اارار العرباا  فاا  

تناييا الفجاا   باين م ر ااات التعلاايم والتادريب الت ناا  والمتنا  واالحتيا ااات الفعليااة     

 ساا اق العماال العربيااة فنااً  عاان وضااع المعااايير المتنيااة المساااعد  علااى االعتااران  

 لمؤه ت العربية ف  سبل تيسير تن ل ا يد  العاملة العربية .المتباا  با

تشاااجيع االساااتلمارات البينياااة العربياااة وإيجااااا ايلياااات المناسااابة لتحريااار حركاااة السااالع  -7

 وال دمات ور ا  ا عما  والتباا  المنظم لل  ف العاملة العربية  .

باارات ال طنيااة  واًل ا  تفعياال  طااط عماال وسياسااات وطنيااة لتعزيااز االسااتفاا  ماان ال         -8

الت طين  م العمالة العربية  ا يا وكل  ف  إطار تفعيل اجع  ات والم ا يا واالتفاقيات 

 العربية كات الع قة بتن ل ا يد  العاملة العربية .
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 توصيات عامة ثالثُا : 

 اا    اعا   الادو  العربيااة إلاى ا  اذ بمبااد  الت طايط المتكامال للتنميااة االقت،اااية مان         -1

ب على قافماة  ول ياات التنمياة بتادن زيااا  إ تا ياة العمالاة وإعاداا         يوضع التعليم والتدر

 يل من العمالة المؤهلة ال اار  على المنافسة ف  س ق العمل . ومن  ام  فاض معادالت    

 البطالة .

ة للعمالاة ب ضاع  لياة اساتلمارية اا لياة تسات عب ماد رات العمالاة         اع   الدو  المست بل -2

تحاا ي ت تشااكل فاار    هااذه ال  نبيااة   بتاا فير فاار  وطنيااة ل سااتلمار حيااث  ن     ا

  استلمارية ضافعة من حجم االستلمار الفعل  .

الحك مات العربية للعمل بالت،نيف العرب  المعياار  للمتان ال،ااار عان منظماة      اع    -3

 خبا  ك  ا  ( لمؤتمر العمال العر 36والذ  اعتمد ف  الدور    2008العمل العربية لعام 

 ااه رفيسااية لت،اانيف المتاان وت  اايفتا وماان  اام إيجاااا لالااة مشااتركة واحااد  لت  اايف 

للمتن تعمال علاى تساتيل الت ظياف وتح ياا التكامال العربا  فا  مجاا  تشااليل ال ا ف            

 العاملة .

اعا   الاادو  العربيااة إلااى تفعياال اور منظمااة العمال العربيااة فيمااا يتعلااا ب نااايا العمالااة    -4

تا واعاام  ت اهااا المبذولااة للنتاا ض بالتشاااليل ومعالجااة مشااك ت      العربيااة و وضاااع 

البطالااة ماان  اا   المساااعد  فاا  تم ياال البر ااامي المتكاماال لاادعم التشاااليل والحااد ماان    

البطالة والمشاريع المنبل ة عنخ والت   قرتتا ال مة االقت،ااية والتنم ية واال تماعية   

 ( . 2009الك يت / 

المر   العربياة فا  إطاار تطا ير     ،اا المعرفة والت سع ف  إاماال مراعا  الت  خ  ح  اقت -5

منظ مااة التعلاايم والتاادريب المتناا  والت ناا  وكلاا  فاا  بناااء باارامي ومنااامين منظ مااة 

التعلاايم والتاادريب المتناا  والت ناا  وتط يرهااا والتاادريب علااى المتاان الجديااد  لم اكبااة    

   .التط رات االقت،ااية والتكن ل  ية والتيكلية الجديد

لمانح عماا  فلساطين ا ول ياة فا        الساب ة  التأكيد على قرارات مؤتمرات العمل العربية -6

ت اااديم التساااتي ت للتن ااال اا ااال الااا طن العربااا  وتااا فير فااار  العمااال والناااما ات    

 اال تماعية .

التطاا رات التكن ل  يااة فااى مجااا  الح،اا   علااى معل مااات ساا ق العماال  االسااتفاا  ماان -7

المعل ماااااات وتعزيزهاااااا بالمسااااا   والدراساااااات الميدا ياااااة   ووضاااااعتا علاااااى شااااابكة 

 . والديم مرافية و ا ة فى مجا  التعداا الشامل بح،ر  ميع الت ،،ات وشاميلتا
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المددير   –توجه السادة المشاركون بالشكر والتقددير لمعدالي السديد / أحمدد محمدد لقمدان       :  رابعًا 

يم هذه الندو  التامة وما تنمنتخ مان  جقامة وتنظ العان لمنظمة العمل العربية ومساعديه

اراسااات و وراق عماال تشااكل عن،اارًا هامااًا لل قاا ن علااى حركااة ساا ق العماال العربيااة   

ة ا تتاء  عمالتا ليت  ت ا  طران اج تااال الل  اة   ــــا ويالتنم ن فر ـــوتحديد متطلباتت

عمااااا  (  فااا  الاااا طن العرباااا  لم ا اااالة اعمتاااام   –  ااااحاب  عمااااا   –  حك ماااات  

ال  مية ف  مجا  العمل  مسل لياتتابما يمكنتا من  ااء زراتتم لمنظمة العمل العربية ومؤ

 والعما  .

◘ ◘ ◘ 

 

 

 

 ربـابمحمد اريف + 
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