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الالــممــــج أعج أعــــائائــتـتـنن   

  المؤتمر العربي األول لتشغيل الشبابالمؤتمر العربي األول لتشغيل الشباب

20092009تشرين الثاني تشرين الثاني // نوفمبر نوفمبر1717--1515الجزائر الجزائر    
  

 عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية برعاية آريمة من فخامة الرئيس

، تم  الشعبية وبالتعاون المشترك بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي

 في 2009 تشرين الثاني / نوفمبر 17 – 15عقد المؤتمر العربي األول لتشغيل الشباب خالل الفترة من 

ممثلين عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية واألمانة الفنية لمجلس وزراء زائر بحضور العاصمة الج

 نقابات واتحاداتعن وزارات العمل ومنظمات أصحاب األعمال الشباب والرياضة العرب وممثلين 

مؤتمر ارك في هذا الوقد ش.  منظمات النسائية في الدول العربيةال الشباب وواتحاداتوزارات والعمال 

هيئات والمنظمات العربية الولين في الوزارات والتنظيمات المشارآة وممثلين عن  من آبار المسئ)210(

  .واإلقليمية والدولية ذات العالقة

 المؤتمر آبداية لسلسلة من البرامج واألنشطة التي تهدف لتفعيل قرار القمة العربية انعقادويأتي 

 . 2009آانون الثاني /  يناير 20-19الذي عقد في الكويت يومي  واالجتماعية والتنموية االقتصادية

 عقدا 2020-2010 الفترة من اعتمادة إضافة إلى ج المتكامل للتشغيل بمشاريعه الستوالذي أقر البرنام

قدّر بمبلغ ويل الالزم والذي مالعقد وإيجاد آليات التنفيذ والتوالترويج للبرنامج و. عربيا للتشغيل 

  .ثالث سنواتدوالر لتنفيذ هذه المشاريع خالل مدة ) 12.437.000(

  

   :وقائع سير عمل المؤتمر

  : شمل الكلمات التالية افتتاحبدأ المؤتمر أعماله بحفل 

 بداية  فيها، رحب االجتماعي، وزير العمل والتشغيل والضمان  آلمة معالي األستاذ طيب لوح -1

طيب اإلقامة في بلدهم الجزائر، ثّم تحدث عن أهمية بالسيدات والسادة أعضاء المؤتمر وتمنى لهم 

 ثمرة للتعاون القائم بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل والتشغيل انعقادهالمؤتمر الذي يأتي 

  التطور المعرفي وإنشاء شبكة معلوماتراراستم، وأضاف متحدثا عن أهمية االجتماعي والضمان 

 باألمن الغذائي، وارتباطه القطاع الزراعي نتاجية المختلفة خاصةسوق العمل ، وأهمية القطاعات اإل

 استطاعت سنة، وأن الجزائر 30شباب تقل أعمارهم عن ل من طلبات التشغيل هي %75  أنبينوي

سياسات التنمية و نتيجة خطط إلى أآثر من النصفخالل العقد الماضي تخفيض معدالت البطالة 
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متابعة تنفيذ للعمل المستدام، وأآد على أهمية إيجاد آليات قطرية  لفرص ا المنتجاالستثماروتشجيع 

   .توصيات التي تصدر عن المؤتمرات التي تنظمها منظمة العمل العربيةالقرارات وال

  

 األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع ثة سيما بحو معالي الدآتورآلمة -2

برعاية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ، مشيرة إلى أن مر  ورحبت بعقد هذا المؤتاإلجتماعي

انعقاد المؤتمر يأتى فى إطار تنفيذ قرارات القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية التى عقدت فى 

 – ، وأشارت إلى الشراآة القائمة بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية 2009الكويت يناير 

 ومنظمة العمل العربية فى إطار تعزيز ودعم الجهود العربية الرامية لتحقيق القطاع االجتماعى

وثمنت التعاون البناء بين منظمة العمل التنمية الشاملة ، خاصة تخفيف الفقر والحد من البطالة 

 بالتجربة الجزائرية في شادتأو.  العربية ووزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعى فى الجزائر

 الحكيمة التي االقتصاديةعدم تأثر الجزائر باألزمة المالية العالمية نتيجة السياسات والشباب تشغيل 

منظمة العمل العربية لمعالجة قضية البطالة وتشغيل  بجهود وأشادتتتبعها الحكومة الجزائرية 

وأآدت على . م بشكل عام وإعاقة التقداالجتماعيسلم ال للبطالة على االجتماعية اآلثارالشباب ذاآرة 

 العربي، واإلصالح الشامل للخيارات التنموية وأن مواجهة االقتصادي واالندماجامل كأهمية الت

 العربية المشترآة هدف قومـــي من اجل بناء قوة السوق متكاملة، وأن قيام اجتماعيةالبطالة مسؤولية 

ن يدخلون سوق العمل  وخلق  فرص عمل جديدة للشباب الذياالستثمار عربية وزيادة اقتصادية

  .سنويا

  

وأشاد بالتجربة الجزائرية .  معالي األستاذ أحمد محمد لقمـان المدير العام لمنظمة العمل العربيةآلمة -3

مة  قرارات القف خالل عقد من الزمن، ثم تحدث عنفي التشغيل وتخفيض البطالة إلى أآثر من النص

في الكويت مطلع هذا العام والتي شملت إقرار برنامج  التي عقدت واالجتماعية والتنموية االقتصادية

 التدريب المهني تحدث عنثم . التشغيل المتكامل، واعتماد العقد العربي للتشغيل ، ومحاربة الفقر

 الصناعات المتوسطة والصغيرة عناإلنتاجية آما تحدث وره في رفع آفاءة العمال وزيادة ود

ثم  .  لإلنسان العربي الباحث عن العملرص العيش الكريموالمتناهية الصغر، ودورها في إيجاد ف

الحامالت للشهادات ، آما تحدث عن البطالـــة بين الفتيات االجتماعية البطالة وأضرارها تحــدث عن

 ثقة الشباب بسياسات التشغــيل في بلدانهم نتيجة ارتفاع معدالت البطالة ، وبين فوضع ، العلمية

  .ت المال العربية في تمويل آليات تشغيل الشبابدور أصحاب األعمال وبيو
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الجزائر الديمقراطية ، رئيس جمهورية  د العزيز بوتفليقة راعي المؤتمر فخامة الرئيس عبآلمة -4

 رئاسةب مستشار ، ، ألقاها مندوب راعي المؤتمر معالي األستاذ محمد علي بوغازيالشعبية

ي المؤتمر مع تمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق، ذاآرا رآين فا رحب فيها فخامته بالمشالجمهورية ،

مة العالم، مذآرا بأهمية قرارات الق األزمة المالية على التشغيل واقتصادمناخ عقد المؤتمر وأثار 

تها إلى أآثر من النصــف وزيــادة ذها سيخفض من حدة البطالة وينزل بمعدالياالقتصادية وأن تنف

وأآد على أهمية . ، مما يزيد من إمكانيات خلق فرص عمل جديدة سنويا %1 بمعدالت اإلنتاج بمعدل

لة وآثارها في العالم  البطااستمراروأن . االجتماعية  واألخالقي في الحماية االجتماعيالجانب 

ز جهود وإنجازات  ، ثم تحدث عن إبروتهدد السلم االجتماعي . اإلصالح اإلقتصاديالعربي تقوض

ن تشجيع االستثمار المنتج المولد لفرص العمل وع خاصة في محاربة البطالة و الجزائر التنموية

  حوافز ألرباب األعمال لحفزهم على خلق فرص عمل جديدة تسهم في تشغيل الشباب 

  

 معرض الكتاب الذي أقامته لزيارة جلسة االفتتاح وتوجه المشارآون في المؤتمر بعد ذلك تم رفع

ومعرض التجربة  عمل والتشغيل والضمان االجتماعي في الجزائر،ـرة المل العربية ووزاـمنظمة الع

  .الجزائرية في مجال التشغيل 

  

  جلسة العمل العامة األولى 

ات ـ حول تشغيل الشباب وتجارب بلدان ومنظم)1(مرفق رقم متحدث ) 17(وتحدث خاللها 

دير لمنظمة العمل ـه الشكر والتقية المؤتمر وتوجيـوأآد الجميع على أهم.  المتحدثين في هذا المجال

شغيل والضمان االجتماعي في الجزائر على تعاونهما البناء لعقد هذا ــمل والتـالعربية و وزارة الع

  .مر وحكومة والشعب الجزائر على حسن االستقبال وآرم الضيافةــــالمؤت

وزيع المشارآين على  بت15/11/2009  الموافقألحداواصل المؤتمر أعماله بعد ظهر اليوم األول 

   .مجموعتي عمل

   األولى ترأسها العملمجموعة

  األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، محمد بن على آومان/ سعادة الدآتور 

وزارة  - المدير العام للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات ، مجاهد عبد اهللا/ السيد : المقـرر  

  سوريا / الشئون االجتماعية والعمل

  مدير إدارة الحماية االجتماعية ، خليل أبو خرمه/ السيد : ممثل السكرتير العام 
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  وتم عرض ومناقشة أوراق العمل التالية* 

   أوضاع وآفاق تشغيل الشباب على المستويين العربى والدولى-1

  األردن/ منذر واصف المصرى . د إعداد وتقديم 

  للتنمية والتشغيل العناية بالشباب رآيزة أساسية -2

  الجزائر/ عيسى بن صادق . د إعداد وتقديم 

 األبعاد االجتماعية واالقتصادية لألزمة المالية العالمية على أسواق العمل وبوجه خاص تشغيل -3

  الشباب العربى

  مصر/ سعد حافظ . د إعداد وتقديم 

  

  مجموعة العمل الثانية ترأسها

   اهللا ، وآيل وزارة العمل فى السودانآدم حمد محمد فضل/ السيد : الرئيـس 

  حسن الفقيه ، نائب رئيس االتحاد العمالى العام فى لبنان/ السيد : المقـرر  

  محمد األمين فارس ، مستشار المدير العام لمنظمة العمل العربية/ السيد : ممثل السكرتير العام 

  

  وتم عرض ومناقشة أوراق العمل التالية* 

العربى لدعم القدرات فى مجال إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة  وثيقة البرنامج -1

  )الريادى (

  منظمة العمل العربية/ رمضان السنوسى . إعداد وتقديم د 

  

   االقتصاد الجديد وتشغيل الشباب-2

  الجزائر/ شفير أحمين . إعداد وتقديم د 

  

   المنظمات العمالية فى الوطن العربى األسلوب األمثل لتدعيم برامج تشغيل الشباب من منظور-3

  االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب/ طعمة الجوابرة . إعداد وتقديم أ 

  

الثانى  بدأ المؤتمر أعماله لليوم 16/11/2009سير عمل المؤتمر فى اليوم الثانى االثنين الموافق 

   فى هذه الجلسةبجلسة خاصة ، ترأس أعماله
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  وزير العمل فى المملكة األردنية الهاشمية ، غازى الشبيكات/ ور معالى الدآت: الرئيـس 

  المدير العام لمنظمة العمل العربية ، أحمد محمد لقمان / معالى السيد : السكرتير العام 

  

  فى آل من الدول العربية اآلتيةتشغيل ال فى مجالقطرية التجارب العرض وتم فى هذه الجلسة 

  

  على حمدى / الدآتور    التجربة التونسية

  مازن عوده ناصر/ السيد     التجربة األردنية

    حمد بن عقال العقال/ الدآتور     التجربة السعودية 

  امسمير أجرع/ السيد     جربة المغربيةالت

  بدر الدين اسحق أحمد/ السيد     التجربية السودانية

  شعالل محمد الطاهر/ السيد     التجربة الجزائرية

  

ة الجزائرية فى تخفيض لتجارب خاصة النجاح الكبير للتجربه اوفى ضوء عرض ومناقشة هذ

 وقرروا هذا النجاح المشارآون فى المؤتمر ثمن . خالل العقد الحالى إلى اقل من النصفمعدالت البطالة 

 الديمقراطية  بوتفليقه رئيس جمهورية الجزائر وثيقة تقدير واعتزاز لفخامة الرئيس عبد العزيزرفع

على آافة المستويات بقضايا تشغيل  عن االعتزاز بهذا النجاح وتأآيدا لألهتمام العربى الشعبية تعبيرا

  .الشباب 

  

الخاصة الثانية لعرض ومناقشة العقد وبعد استراحة قصيرة أستانف المؤتمر أعماله بعقد الجلسة 

  :العربى للتشغيل وترأس أعمال هذه الجلسة 

  ير العمل والتشغيل والضمان االجتماعى فى الجزائروز ، الطيب لوح / معالى السيد : الرئيس 

  المدير العام لمنظمة العمل العربيةان ، أحمد محمد لقم/ معالى السيد : م السكرتير العا

  

تشغيل العام للنهوض بالمدير ال على حمدى/  الدآتور 2020- 2010عرض العقد العربى للتشغيل و

  )2(استمع المؤتمر إلى عدد من المداخالت مرفق رقم وفى نهاية العرض . فى الجمهورية التونسية 

  

واصل المؤتمر أعماله لليوم الثانى فى فترة ما بعد الظهر بعقد جلستى عمل لمجموعتى العمل آانت 

  :على النحو التالى 
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  :الجلسة الثانية لمجموعة العمل األولى 

ؤسسة العامة للتدريب التقنى نائب محافظ الم ، حمد بن عقال العقال/ سعادة الدآتور : الرئيـس 

  السعودية/ والمهنى 

االتحاد التونسى  / نائب رئيس االتحاد المكلف بالتشغيل ، المنصف برآوس/ السيد : المقـرر  

 للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

  مدير إدارة الحماية االجتماعية ، خليل أبو خرمه/ السيد : ممثل السكرتير العام 

  :الجلسة عرض ومناقشة أوراق العمل اآلتية وتم فى هذه 

   دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى تشغيل الشباب العربى-1

  الجزائر/ عبد العزيز شرابى . د إعداد وتقديم     

   أهمية التدريب المهنى والتقنى المرتبط بعقود العمل فى دعم جهود التنمية وتشغيل الشباب-2

  الجزائر/ ة نوار بوروب/ السيد إعداد وتقديم 

   مساهمة الصناديق االجتماعية ومؤسسات التمويل العربية فى تدعيم برامج تشغيل الشباب-3

  مصر/ محمود منصور . د إعداد وتقديم 

   إصالح التعليم والتدريب المهنى والتقنى لتشغيل الشباب-4

  السودان/ على خليل التميمى . د.أإعداد وتقديم 

  منظمة العمل الدولية دوروثيا شميدت/ السيدة  إعداد وتقديم ب إقليمية ودولية لتشغيل الشبابتجار -3

  

   :الثانيةالجلسة الثانية لمجموعة العمل 

  المدير العام للمكتب التنفيذى لدول مجلس التعاون الخليجى ، سالم بن على المهيرى/ السيد : الرئيـس 

  جمهورية العراق ، مزهراء عقيل جاس/ السيدة : المقـرر  

  مستشار المدير العام لمنظمة العمل العربية ، محمد األمين فارس/ السيد : ممثل السكرتير العام 

  :وتم فى هذه الجلسة عرض ومناقشة أوراق العمل والتجارب اآلتية 

   التجارب الشبابية-1

   التجارب النسائية-2

   وخطط العمل الوطنية للشباب تعزيز القدرات الوطنية فى مجال صياغة السياسات-3

  )اإلسكوا ( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا إعداد وتقديم 
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 فى مجال تشغيل الشباب  وإقليمية ودوليةوفى ضوء ما تم عرضه من أوراق عمل وتجارب قطرية

 اتثقة من قرارالتى تستمد األمل وال باألفكار البناءة وإثرائهاوما دار من مداخالت ومناقشات حولها 

واالجتماعية التى عقدت فى الكويت مطلع هذا العام بشأن إقرار برنامج والتنموية القمة االقتصادية 

التشغيل المتكامل وتخفيض معدالت البطالة وتخفيف الفقر هذه القرارات التى آان لها أطيب األثر فى 

لويات سلم اهتمامات القادة العرب نفوس الشباب والشعوب العربية وهى ترى هذه القضايا تأتى فى أو

امل االقتصادى العربى والنهوض  تاريخيا فى الترآيز على التكمنعطفافى القمة االقتصادية والتى شكلت 

 العربى ويزداد األمل بالوفاء بمتطلبات العقد العربى للتشغيل لإلنسانبشروط وظروف الحياة المعيشية 

الفقر وذلك من خالل تمويل من حد الدالت البطالة ومن خلق فرص عمل للشباب والتخفيف من مع

  :مشاريع برنامج التشغيل المتكامل واألخذ بعين االعتبار التوصيات اآلتية 

  : إلى الدول العربيةدعوة 

ر نظم تنمية الموارد البشرية بشكل عام ونظم التعليم والتدريب المهنى والتقنى يالعمل على تطو -1

 والنوعية ، والعمل على تقارب هذه النظم بين الدول العربية عن بشكل خاص من النواحى الكمية

طريق المعايير والمؤشرات وبرامج إعداد المدربين ، ومواءمة مخرجات هذه النظم مع المتطلبات 

 .التنموية واحتياجات أسواق العمل 

ل وتكوين الموارد ترتيب أولويات التنمية بالترآيز على تنمية العالقة بين التدريب والتشغيل ، وتأهي -2

 .البشرية واالرتقاء بالسياسات العامة للتعليم والتدريب والبحث العلمى 

تحقيق معدالت مقبولة لنمو الناتج الحقيقى ، وبصفة خاصة فى القطاعات ذات العالقة المترابطة  -3

طويل لة الناجمة عن الرآود االقتصادى اطج من أزمة البطالة الهيكلية والبوالقوية من أجل الخرو

 .العالمية األجل ، ومواجهة تحديات البطالة التى قد تنتج عن تداعيات األزمة المالية واالقتصادية 

 وبرنامج التشغيل المتكامل ، الذى أقرته القمة ف والحد من الفقرتخفيالالعمل على تنفيذ مشاريع  -4

 للمساهمة  العربيةمؤسسات وصناديق التمويل والدولودعوة واالجتماعية والتنموية االقتصادية 

  جهوده فىة لمواصل العربى، ودعوة المجلس االقتصادى واالجتماعىفى تمويل هذه المشاريع

 .لتنسيق ومتابعة الجهود للحصول على التمويل الالزم ا
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 والمتوسطة ضمن برامج  تأسيس المشروعات الصغيرة فى العربى لدعم القدراتاعتماد البرنامج -5

 الذى أقرته القمة االقتصادية والتنموية شروعات الصغرى والمتوسطةالصندوق العربى لدعم الم

الستفادة من الحزم التدريبية وا باعتباره أحد اآلليات الداعمة الستراتيجيات التشغيل واالجتماعية

  .التى يوفرها هذا البرنامج 

دى العاملة ر تنقل األيتنظيم اإلجراءات التى تيسل  العربدعوة وزراء الداخلية ووزراء العمل -6

 ودول االستقبال لربط التنقل باحتياجات اإلرسالوالتنسيق بين دول ، العربية بين الدول العربية 

وتفعيل اتفاقيات تنقل األيدى وإعداد العمالة المدربة وفقا لهذه االحتياجات أسواق العمل الفعلية ، 

 .العاملة العربية وتنظيم ذلك من خالل اتفاقيات ثنائية 

ى وحافز التشريعية واالجتماعية للعمل غير المنظم باعتبار ذلك واجب انسانالحماية مد مظلة  -7

 ومتناهية الصغر إلى جانب العمل فى القطاع الزراعى الذى يشكل للعمل فى الصناعات الصغيرة

 .فى الوطن العربى  غالبية القوى العاملة

ع االستراتيجية العربية يجاد المشاريوإ، تكثيف االستثمارات العربية فى القطاعات آثيفة العمالة  -8

 .ع على التكامل االقتصادى العربى وتهيئة الظروف لقيام السوق العربية المشترآة التى تشج

و الدراسة ألثر ذلك الضار على نممكافحة ظاهرة عمالة األطفال وظاهرة التسرب من مقاعد  -9

طفال ضحايا االستغالل فى العمل األطفال الذهنى والبدنى واستمرار ظاهرة األمية ، ووقوع األ

 .وتفاقم مشكلة البطالة بين الشباب 

العمل على تحقيق التمكين االقتصادى أمام المرأة العربية ، وتذليل الصعوبات والعقبات التى تحول  -10

 .دون مشارآة المرأة خاصة وأن غالبية البطالة بين الشباب هى بين الفتيات 

س وزراء االعالم العرب ، إلى العمل على ترسيخ مفهوم تمكين دعوة وسائل اإلعالم العربية ومجل -11

 العربى وتعزيز التواصل بين أطراف اإلنتاج الثالثة للعمل على توفير فرص العمل الشباب

 . العمل فى المجتمعورفع قيمالمستدام للشباب العربى الباحثين عن العمل والمؤهلين مهنيا للقيام به 

ات اإلنتاجية آونها تعزز دور الصناعات الصغيرة وتشجع المنتج دعم وتشجيع إقامة التعاوني -12

 .الوطنى وقدرته على المنافسة األجنبية 

ويل إقامة مشاريع تشغيل الشباب دعم وتعزيز صمود الشعب العربى الفلسطينى من خالل تم -13

يغ لمساعدتهم فى الثبات والصمود ومقاومة سياسات االحتالل العنصرى الصهيونى الرامية لتفر
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وتأآيد حق الشعب العربى الفلسطينى فى تقرير . األرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين 

 .مصيره وإقامة دولته المستقلة فوق ثرى وطنه فلسطين وعاصمتها القدس الشريف 

دعم شباب العراق فى مشاريعهم التشغيلية آونهم يمثلون طاقة األمة ومستقبلها وتقدير تضحياتهم  -14

 .ة البناء واألعمار والعبور ببلدهم العراق الشقيق إلى شاطئ األمان واالستقرار من أجل مواصل

دعم وتقديم العون لشباب الصومال فى مجاالت التدريب والتشغيل والتعليم المهنى وتمويل وإقامة  -15

 .مشاريع تشغيل الشباب الصومالى تقديرا لظروف الصومال االستثنائية 

   :دعوة منظمة العمل العربية إلى

لشباب ومواجهة تحدى ية التى تحقق أعلى معدالت تشغيل لإطالق جائزة عربية للتجربة العرب -16

  .البطالة وتخفيض معدالتها 

تسريع العمل من أجل انجاز مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل وربطها بوزارات  -17

لمعلومات المرتبطة العمل ومنظمات أصحاب األعمال والعمال وتوفير االحصاءات والبيانات وا

 واصحاب األعمالبواقع واحتياجات أسواق العمل وتسهيل مهمة االتصال بين الباحثين عن العمل 

 .فى الدول العربية 

 هذا الحوار ومأسسةالعمل على تعزيز الحوار االجتماعى على المستويين الوطنى والقومى وتقنيين  -18

 القادر حوار فى إطار من التوازن والتكافؤلودعم دور منظمات أصحاب األعمال والعمال فى هذا ا

 . مل المسئولية وصنع القرار على تحقيق المشارآة فى تح

 القمة اتقرارتنفيذ التعاون والتنسيق مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فى إطار  -19

ى  البرنامج العربتى أقر ، الت2009ية المنعقدة فى الكويت االقتصادية والتنموية واالجتماع

  :لتحقيق ما يلى  والبرنامج العربى للحد من الفقرللتشغيل والحد من البطالة

لشباب والشابات فى الدول العربية، ت مشترآة إليجاد فرص عمل حقيقية لتنظيم أنشطة وفعاليا •

  .بما يسهم فى تحقيق أهداف البرنامج العربى للتشغيل والحد من البطالة 

الشابات فى الدول العربية ، بهدف خلق آوادر شبابية واب تنظيم دورات تدريبية مشترآة للشب •

 .عربية قادرة على اإلنتاج والعمل والمنافسة فى السوق العربية والدولية 
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وفى ختام المؤتمر ونجاح أعماله يتقدم المشارآون فيه من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه 

زيل الشكر وفائق التقدير واالحترام لرعايته بجرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

والشكر والتقدير لمعالى األستاذ . وآلمته التوجيهية السامية فى حفل االفتتاح السامية ألعمال المؤتمر 

الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعى وأسرة العاملين فى الوزارة على حسن االستقبال 

يد والمتابعة المستمرة ألعمال المؤتمر مما آان له أآبر األثر فى نجاح وآرم الضيافة واألعداد الج

أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وأسرة / والشكر والتقدير لمعالى األستاذ . أعماله 

من عقد المزيد بالعاملين فى المنظمة على جهودهم الدائمة فى خدمة قضايا العمل والعمال مع مطالبتنا 

  .ات العربية التى تعزز الحوار االجتماعى على المستوى القومى العربى يالمؤتمرات والملتق

  .وبذلك اختتمت أعمال المؤتمر 

  2009تشرين الثانى /  نوفمبر 17الجزائر 

* * * * *  
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  )1(مرفق رقم 
  القائمة النهائية

  بأسماء السادة المتحدثين فى الجلسات العامة
  
  

 محمد على آومان/ تور سعادة السيد الدآ -

  األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

 حمد بن عقال العقال/ سعادة الدآتور  -

نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى 

  السعودية/ 

 شايف عزى صغير/ السيد  -

  وآيل وزارة الشئون االجتماعية والعمل

  الجمهورية اليمنية

 هللامجاهد محمد عبد ا/ السيد  -

  مدير عام الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات

  الجمهورية العربية السورية

 آدم حمد محمد فضل اهللا/ السيد  -

  السودان/ وآيل وزارة العمل 

  قصي إبراهيم فاللي / السيد  -

  مدير عام مكتب العمل بمحافظة جدة 

   المملكة العربية السعودية –وزارة العمل 

 و غالىناهد حسنى أب/ السيدة  -

  رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة

  جمهورية مصر العربية

 هبه محمود صادق فريد/ السيدة  -

  االتحاد العام للمرأة السودانية

 حسن الفقيه/ السيد  -

  نائب رئيس االتحاد العمالى العام فى لبنان

  الجمهورية اللبنانية
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 عبد اللطيف محمد الجريدى/ السيد  -

  دى الشباب والعمل التونسىرئيس منظمة منت

 آمال حسين محمد/ السيدة  -

  أمينة أمانة الشباب العامل

  السودان/ االتحاد العام لنقابات عمال 

 عدنان إبراهيم السراج/ الدآتور  -

  مدير عام التنسيق والمتابعة

  العراق/ وزارة الشباب والرياضة 

 المنصف برآوس/ السيد  -

  تونس/ نائب رئيس منظمة أصحاب العمل 

االتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات 

  التقليدية

 محمد نايف صالح يحيى/ السيد  -

  األمين المساعد للتنظيم النقابى

  االتحاد العام لعمال فلسطين

 هارون عبد العزيز محمود حسن/ السيد  -

  الجزائر) مكتب التمثيل العمالى ( ملحق عمالى 

  سفارة جمهورية مصر العربية

 اهيم حمد عبد اهللاإبر/ السيد  -

نائب األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال 

  البحرين

 أحمد الحسن/ السيد  -

عضو المكتب التنفيذى فى االتحاد العام لنقابات 

  العمال

  الجمهورية العربية السورية

* * * * *  
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  )2(مرفق رقم 
  

  القائمة النهائية
  د التشغيلبأسماء السادة المتحدثين فى الجلسة الخاصة بعق

  
  

 غازى الشبيكات/ معالى الدآتور  -

  وزير العمل

  المملكة األردنية الهاشمية

 عبد اللطيف محمد الجريدى/ السيد  -

  رئيس منظمة منتدى الشباب والعمل التونسى

 إيمان عبد الفتاح النحاس/ السيدة  -

رئيس اإلدارة المرآزية للتشغيل ومعلومات سوق 

  العمل

  جرةوزارة القوى العاملة واله

  جمهورية مصر العربية

 محمد نايف صالح يحيى/ السيد  -

  األمين المساعد للتنظيم النقابى

  االتحاد العام لعمال فلسطين

 عبد القادر عبد الكريم الشهابى/ السيد  -

  األمين العام المساعد للشباب العامل

  االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

  

  

  


