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 عطوفة االستاذ / حمادة أبو نجمة 

 االمين العام لوزارة العمل بالمملكة االردنية الهاشمية 

 السادة الخبراء ...

 الحضور الكريم 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

نرحب بكم في مستهل أعمال هذه الدورة التدريبية التي تعتبر حلقة ضمن سلسلة متصلة من الدورات التي تعقددها  

المملكدة  في مجال معايير العمل العربيدة واندل لمدن عواعدي سدرورنا ان يكدقن انعقاعهدا فدي          منظمة العمل العربية 

الم ددهقع لهددا و فددي تطددقير القددقانين والت ددريعات  بلددد الديمقراةيددة التددي وطعددب يددقةا  بيددرًا االرعنيددة الهايددمية 

 بالتجاوب عوما مع منظمة العمل العربية ولجنة الخبراء القانقنيين فيما يتعلق باتفاويات وتقصيات العمل العربية .  

  االخوة واالخوات : 

إن الن اط  المعيارى العربى يرتبط ارتباةًا وثيقًا بأهداف الميثدا  العربدى للعمدل وعسدتقر منظمدة العمدل العربيدة        

أحد أهم االهداف الرئيسية التي ن أت من اجلها منظمة العمل العربية الذي يعتبر تقحيد ت ريعات العمل العربية و

 دكلل مجمقعدة اتفاويدات    وانقن العمدل العربدى المقحدد الدذى ت      المترتبة عليها نحقبااللتزامات قجب القفاء مما ي، 

الدذى  والعمدال   للنهدق  بالعمدل العربدى الم دتر  فدى مجداالت العمدل        من أهدم القسدائل  العمل العربية التى تعتبر 

ع يعتبر أهم مققمات التنمية االوتصاعية واالجتماعية ، وخلق مناخ العمل المالئم لالستثمار وإةال  ةاوات اإلبددا 

، وبناء عالوات العمل على أسس إنسانية يعززها الحقار االجتماعى ، وعيمقراةية المجتمع المدنى الذى تقف فى 

التطقير تحسين يروط وظروف العمل من خالل مقدمتل منظمات العمال وأصحاب األعمال وحقها الم روع فى 

مدة تظلهدا الكرامدة اإلنسدانية والحمايدة      ئالفى العمل فدى ظدروف م  الدائم والمستمر لت ريعات العمل وحق اإلنسان 

 االجتماعية التى هى حق لكل مقاةن . 

والتي تعتبدر هدذه   من هنا يأتي اهتمام المنظمة الدائم و المستمر بمجال التعاون الثنائي في مجال معايير العمل 

الدورة التدريبية احدى حلقاتل المتصلة لتدريب الكقاعر العربية المختصة بمعايير العمل وتفعيدل عورهدا ووددراتها    

 في التقاصل مع لجنة الخبراء القانقنيين في مجال اتفاويات وتقصيات العمل العربية . 

 لحضور الكرام ،،ا

المجتمدددددع والمدددددركة التدددددى تعكدددددس عرجدددددة رويدددددل    القدددددقانين هدددددى التعبيدددددر الصددددداع  عدددددن ضدددددمير    إن  

وحضدددددارتل . ولضدددددمان التطبيدددددق السدددددليم للقدددددقانين ال بمدددددد مدددددن وجدددددقع كليدددددات متابعدددددة ومراوبدددددة فعالدددددة           
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حكامددددددل . لهددددددذا  ددددددان االهتمددددددام    أتصددددددقن مبدددددددأ سددددددياعة القددددددانقن وتحقيددددددق العدالددددددة والمسدددددداواة أمددددددام       

الحلقدددددددات النقايدددددددية لتطدددددددقير عقدددددددد الددددددددورات التدريبيدددددددة والنددددددددوات و وت دددددددريعات العمدددددددل معدددددددايير وب

وتحقيددددددددق التقاصددددددددل مددددددددع الجهددددددددات ت ددددددددريعات العمددددددددل ومقا بتهددددددددا لددددددددرو  العصددددددددر ومت يراتددددددددل ، 

المعنيدددددددة بمتابعدددددددة معدددددددايير العمدددددددل العربيدددددددة بهددددددددف االسدددددددتفاعة بأحكامهدددددددا واالستريددددددداع بنصقصدددددددها    

اليدددددقم تأ يددددددًا الهتمدددددام م دددددتر      الددددددورة التدريبيدددددة  ويدددددأتى إنعقددددداع هدددددذه    وتسدددددهيل التصدددددديق عليهدددددا .  

ومنظمدددددتكم الققميدددددة منظمدددددة العمدددددل     أةدددددراف االنتددددداي الثالثدددددة فدددددي المملكدددددة االرعنيدددددة الهايدددددمية      مدددددن 

بمتطلبددددددات التنميددددددة بمددددددا يضددددددمن القفدددددداء  االرعنيددددددة تطددددددقر الت ددددددريعات رصددددددد العربيددددددة ، مددددددن أجددددددل 

حقيدددددددددق التفاعدددددددددل رغددددددددم  دددددددددل التحدددددددددديات ، ولت   االرعنهدددددددددا تاالوتصدددددددداعية واالجتماعيدددددددددة التدددددددددى حقق 

 والمقاءمة مع معايير العمل العربية .

 االخوة واالخوات : 

اتفاويددددددة اصدددددددرتها منظمددددددة العمددددددل     19لقددددددد صدددددداعوب االرعن علددددددى سددددددب اتفاويددددددات مددددددن بددددددين      

ونحددددددن هنددددددا اليددددددقم لرصددددددد المعقوددددددات واسددددددتنتاي الحلددددددقل        1993العربيددددددة ، و ددددددان كخرهددددددا عددددددام     

قائمدددددة  بددددددين الت دددددريعات االرعنيددددددة ومعددددددايير   لرفدددددع مسددددددتقى التصدددددديق وتحقيددددددق ا بدددددر ودددددددر مددددددن الم   

 العمل العربية . 

، واالخددقة راسدداء اتحدداعات اصددحاب االعمددال فددى الختددام نكددرر يددكرنا وتقددديرنا لمعددالى وزيددر العمددل  

 والعمال ، 

عمدال وأصدحاب   الوللم دار ين ومنظمدات    الدورة التدريبية و ل من أسهم فى اإلعداع والتحضير لعقد هذه 

متمنددين ان تحقددق هددذه الدددورة اهدددافها وتسددهم فدي تطددقير الكددقاعر المعنيددة بمعددايير العمددل العربيددة  عمدال  األ

  التقاصل والتنسيق مع لجنة الخبراء القانقنيين بمنظمة العمل العربية .  تعميقو

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبر اتلفقكم اهلل وو

 فايز علي المطيري

       المدير العام لمنظمة العمل العربية 

 رانيا


