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 ـقـدیـــم:أوال: ت

منظم����ة العم����ل عق����دت  2018إط����ار تنفی����ذ خط����ة عم����ل منظم����ة العم����ل العربی����ة لع����ام  ف����ي

 ب����الجزائر) وبح����وث العم����ل العمالی����ة للثقاف����ةالعرب����ي التنمی����ة البش����ریة والمعھ����د  (إدارة العربی����ة

لتح���ول "  بش���أنقومی���ة الن���دوة بالتع���اون والتنس���یق م���ع االتح���اد الع���ام لنقاب���ات عم���ال الس���ودان ال

ودان ـ����ـوریة السـ����ـجمھ – ودانـــ����ـورتســ" بب ف����ي ال����دول العربی����ةنح����و االقتص����اد االخض����ر 

 .2018الثاني تشرین  /نوفمبر  12-14

المتزای����دة منظم����ة العم����ل العربی����ة  اھتمام����اتم����ن منطل����ق انعق����اد ھ����ذه الن����دوة  ی����أتيحی����ث 

م���ن مش���كلة البطال���ة  الح���د ف���يا م���المس���تدامة واالقتص���اد االخض���ر ودورھتنمی���ة البموض���وعات 

ق����رارات القم����ة االقتص����ادیة والتنموی����ة واالجتماعی����ة  فض����ال ع����ن تنفی����ذ  العرب����ي،ال����وطن  ف����ي

لوض����ع اس����تراتیجیة تمھی����دا عق����دا عربی����ا للتش����غیل ،2020-2010بش����أن اعتم����اد الفت����رة م����ن 

تأخ����ذ ف����ي االعتب����ار التف����اوت والتب����این ب����ین االقتص����ادات  عربی����ة ش����املة للوظ����ائف الخض����راء

كم���ا ان ھ���ذه األنش���طة تت���یح م���ل م���ن جھ���ة أخ���رى العربی���ة م���ن جھ���ة وحج���م وطبیع���ة أس���واق الع

 لتبادل التجارب والخبرات فیما بین المعنین من أطراف االنتاج في الوطن العربي. فرصة

 

 أھداف الندوة ثانیا:

س���یاق  ف���ياالقتص���اد االخض���ر اھمی���ة ال���ى إن الھ���دف م���ن عق���د ھ���ذه الن���دوة ھ���و التط���رق 

التنمی���ة اھ���داف االدوات الھام���ة لتحقی���ق  أح���د باعتب���ارهالتنمی���ة المس���تدامة والقض���اء عل���ى الفق���ر 

وتعزی����ز  االقتص����اديتحقی����ق النم����و  ف����يالسیاس����ات  لواض����عيخی����ارات عدی����دة  ی����وفر كون����ھ

الحف���اظ عل���ى ووتحس���ین اح���وال البش���ر وخل���ق المزی���د م���ن ف���رص العم���ل  االجتم���اعياالدم���اج 

م���ن  لخدم���ة البش���ر حاض���را ومس���تقبال. س���لیماداء وظائفھ���ا بش���كل  ف���يطبیع���ة كوك���ب االرض 

 ما یلي: التعرف علىخالل 

 متطلبات التحول الى الوظائف الخضراء لدعم التشغیل في الوطن العربي. -

 ور االقتصاد األخضر في تحقیق التنمیة المستدامة في الوطن العربي.د -

 الحلول التي تساعد صانعي السیاسات لتعزیز دور االقتصاد األخضر في التنمیة. -

والمتوس���طة الت���ي تواج���ھ تح���دیات خاص���ة نح���و التوج���ھ أوض���اع المش���اریع الص���غیرة  -

 إلى الخضرنة.
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 دور القطاع الخاص في اعتماد ھذا النوع من االقتصاد. -

 سیاسات التدریب المھني في تكیف العمالة على ھذا النوع من الوظائف. -

المعنی������ین المش������اركین م������ن تب������ادل الخب������رات والتج������ارب القطری������ة فیم������ا ب������ین  -

 .الندوةر واھداف والمتخصصین في مجال محاو

 محــاور النــدوة  ثالثا:

 االقتصاد األخضر خیار فعال ومساعد لدعم اھداف التنمیة المستدامة.  -1

دور االقتص���اد االخض���ر ف���ي خل���ق ف���رص عم���ل والح���د م���ن مش���كلة البطال���ة ف���ي ال���وطن  -2

 العربي.

 رؤیة عربیة مشتركة نحو التحول الى االقتصاد األخضر. -3

 العربیة والدولیة لتنظیم التحول الى االقتصاد االخضر.التشریعات والمعاییر  -4

دور منظوم���ة التعل���یم والت���دریب التقن���ي والمھن���ي ف���ي ص���قل مھ���ارات الع���املین للتح���ول  -5

 نحو االقتصاد االخضر.

 دور منظمة العمل العربیة في دعم التوجھ نحو االقتصاد االخضر. -6

 الم واإلرشاد المھنيرفع الوعي العام بأھمیة االقتصاد األخضر من خالل اإلع -7

 تجارب قطریة في مجال االقتصاد االخضر. -8

 البرنامج الزمنى للندوة) 1(مرفق 

  المشاركـــون:

 

أط��راف اإلنت��اج الثالث��ة  یمثل��ونمش��ارك  )150(أعم��ال ھ��ذه الن��دوة ع��دد افتت��اح  ف��يش��ارك 

س���لطنة عم���ان  –الس���ودان  –الس���عودیة  –البح���رین  –األردن ف���ي ال���دول العربی���ة التالی���ة (

قی���ادات االتح���اد الع���ام لنقاب���ات عم���ال البح���ر باإلض���افة إل���ى  موریتانی���ا) –مص���ر  –قط���ر  –

 الندوة.بمجال عمل والخبراء األحمر فضال عن السادة المعنیین والمتخصصین 

 قائمة بأسماء المشاركین). 2(مرفق  
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  الصیاغة:لجنة 

ال���دول العربی���ة المش���اركة وذل���ك  وممثل���يت���م تش���كیل لجن���ة الص���یاغة م���ن الس���ادة الخب���راء 

 التالي:على النحو 

االتح����اد الع����ام لنقاب����ات  –ام����ین العالق����ات العام����ة  – فض����ل هللا عب����د الحف����یظ / الس����ید -

 رئیسا  –عمال السودان 

الع���ام لنقاب���ات عم���ال نائ���ب ام���ین الم���رأة باالتح��اد  – ة / آم���ال رج���ب عب���د الباس��طالس��ید -

 مقررا-السودان 

 نائب رئیس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرین  – باسم كویتیانالسید /  -

وزارة التنمی������ة اإلداری������ة والعم������ل والش������ؤون  – الھتیم������ىالس������ید / س������عید آم������ان  -

 االجتماعیة بدولة قطر 

 –م���دیر إدارة اإلدارة العام���ة للس���المة والص���حة المھنی���ة  – الس���ید / مح���ى ال���دین حام���د -

  وتنمیة الموارد البشریة  اإلداريوزارة العمل واإلصالح 

 -المكون من : منظمة العمل العربیةوفد فضال عن 

 مستشار سعادة السید المدیر العام. - السید / محمد شریف  -

 رئیس قسم االعالم. - األستاذة / إلھام غسال  -

 فوالتص���نی والت���دریبرئ���یس وح���دة التنمی���ة  - حامدالسیدة / رباب طلعت  -

 المھني.

س����وق  تودراس����ا التش����غیلرئ����یس وح����دة  - السیدة / مستورة عطیة -

 العمل

 السید / عبد الحمید عریب  -

 

 األستاذ الدكتور / عادل صالح -

للثقاف���ة  العرب��يالق��ائم بأعم��ال م��دیر المعھ��د  -

 العمالیة وبحوث العمل.

 مدیر المركز العربي للتأمینات االجتماعیة -

لتنمی�����ة الم�����وارد  العرب�����يم�����دیر المرك�����ز  - السید الدكتور / الحسین الصفیر  -

 .البشریة
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-  

 جلسات العمل

الجلس����ة االفتتاحی����ة عم����ل ش����ملت ) جلس����ات 6(عل����ى م����دار ثالث����ة أی����ام تض����منت الن����دوة 

خاللھ���ا مناقش���ة مح���اور الن���دوة وع���رض للتج���ارب  ت���موجلس���ات عم���ل والجلس���ة الختامی���ة 

  التالي:القطریة للدول العربیة المشاركة على النحو 

 جلسة االفتتاح:

 12/11/2018من ص����باح یوم االثنین الموافق  أعمال الندوة في تمام الس����اعة العاش����رةتم افتتاح 

لذى القاھا ا الس����ودانالتحاد العام لنقابات عمال رئیس ا - بكلمة من المھندس / یوس����ف عبد الكریم

الذي لالتحاد العام لنقابات عمال الس������ودان  العاماألمین  – س������ر الختم األمین عبد القادر /الدكتور 

توجھ في بدایة كلمتھ بالترحیب بالس������ادة ممثلي اطراف اإلنتاج في الدول العربیة المش������اركة وتقدم 

شكر والتقدیر  والى والیة البحر األحمر على حضوره الشخصي  – محمد على الھادي / لألستاذبال

كر واالمتنان كما توجھ بالش������، مالھا اع إلنجاحاعمال ھذه الندوة الھامة وتذلیل كافة العقبات  الفتتاح

المدیر العام لمنظمة العمل العربیة على س������رعة اس������تجابتھ  - فایز علي المطیري /لمعالى الس������ید 

 . وتوجیھ المعنیین بالمنظمة لعقد ھذا النشاط على ارض بورتسودان

والیة البحر األحمر في بدایة كلمتھ بالس�������ادة  والي - الھادي محمد على /ورحب األس������تاذ  -

الضیوف وتوجھ بالشكر الى منظمة العمل العربیة على اختیارھا مدینة بورتسودان لتنفیذ ھذا 

النشاط الھام واختیار موضوع في غایة األھمیة في عصرنا الحالي وھو التوجھ نحو االقتصاد 

وأش���ار الوالي في كلمتھ  العالمین،ن رب األخض���ر حفاظا على الثروة الطبیعة الممنوحة لنا م

 االستدامة.ان والیة البحر األحمر تتمتع بثروة بحریة ھائلة وبحاجة الى تفعیلھا حفاظا على 

التي ألقاھا المدیر العام لمنظمة العمل العربیة  –سعادة السید / فایز على المطیري  ةكلموفي  -

بالس��ادة المش��اركین  بالترحیب حیث اس��تھلھا ،  محمد ش��ریف /الس��ید المس��تش��ار نیابة عنھ 

  المھندس / یوسف عبد الكریمممثلي الدول العربیة المشاركة ومتوجھا بالشكر والتقدیر لألخ 

رئیس االتحاد العام لنقابات عمال الس������ودان واعض�������اء المكتب التنفیذي كافة على تعاونھم 

ھیئة كافة الظروف ومستلزمات النجاح الصادق معنا وھمتھم العالیة في تذلیل كافة العقبات وت

لھذا الجمع الكریم. ثم تعرض بإیجاز إلى مفھوم ھذا النوع الجدید من االقتص�������اد المنخفض 

خطة التنمیة المس������تدامة وبوجھ خاص أھداف الكربون والفعال والدور الذي یلعبھ في تحقیق 

اس�����تخدام الموارد  في س�����وق العمل والعمالة والتي من ش�����أنھا أن تفض�����ي إلى تعزیز كفاءة
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وتحس��ین حالة الرفاه البش��رى والعدالة االجتماعیة. واوض��ح أن الھدف األس��اس��ي من عقد ھذه 

الندوة التعرف على نموذج جدید من نماذج التنمیة االقتص���ادیة س���ریعة النمو وھو االقتص���اد 

بین تبادلیة ال تصادیة ویھدف الى معالجة العالقةاالخضر مفھوما جدیدا من مفاھیم التنمیة االق

االقتص�����ادیات االنس�����انیة والنظام البیئي من اجل الحفاظ على حق االجیال القادمة في الثروة 

والتنمیة. فجعل االقتص��اد مس��تداما بیئیا لم یعد خیارا بل بات ض��رورة البد منھا لزیادة فرص 

 2030العمل والحد من الفقر حیث من المتوقع ان تنخفض مس������تویات االنتاجیة خالل عام 

% بس��بب التدھور البیئي وقد اوض��حت العدید من الدراس��ات وجود عالقة مباش��رة 2.4بنس��بة 

 االجتماعیة. بین الظواھر المناخیة السلبیة والخسائر المباشرة في الوظائف والحمایة 

ھامش اعمال ھذه الندوة افتتح والى والیة البحر األحمر المھرجان العمالي للبیع المخفض  ىوعل

نفذه االتحاد العام لنقابات عمال والیة البحر األحمر بالتعاون مع بنك  والذياإللكتروني  عبر الدفع

العمال الوطني وتحدث في االفتتاح كال من نائب والى والیة البحر األحمر اللواء ركن مص������طفى 

حیث تم تحیة الس������ادة المش������اركین ووفد منظمة العمل  الوطنيمحمد نور ونائب رئیس بنك العمال 

 بورتسودان.عربیة وتقدموا بالشكر والتقدیر للمنظمة على اختیارھا مدینة ال

 –س���ر الخ���تم األم���ین عب���د الق���ادر :الس���ید ال���دكتورس اعمالھ���ا أوت���ر  -: جلس���ة العم���ل األول���ى

 األمین العام لالتحاد العام لنقابات عمال السودان

 عرض ومناقشة المحاور االتیة:فیھا وتم 

  فعال ومساعد لدعم اھداف التنمیة المستدامةالقتصاد األخضر خیار ا -1

 اتحاد عام أصحاب العمل السوداني –الدكتور / الفاتح عباس القرشي  -

  األخضررؤیة عربیة مشتركة نحو التحول الى االقتصاد  -2

 مستشار السید المدیر العام لمنظمة العمل العربیة –محمد شریف  السید/ -

والح���د م���ن مش���كلة البطال���ة ف���ي ال���وطن  دور االقتص���اد األخض���ر ف���ي خل���ق ف���رص العم���ل -3

  العربي

 –م���دیر ع���ام التخط���یط والتط���ویر  –وعرض���ھا الس���ید / س���الم ب���ن نص���یر الحض���رمي  -

 سلطنة عمان  –وزارة القوى العاملة 

م��دیر اإلدارة العام��ة  –المھن��دس / مح��ى ال��دین حام��د س اعمالھ��ا أوت��ر - :جلس��ة العم��ل الثانی��ة

وزارة العم�������ل واإلص�������الح اإلداري  –للس�������المة والص�������حة المھنی�������ة 

 السودان - وتنمیة الموارد البشریة
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 عرض ومناقشة المحاور االتیة:فیھا وتم 

 األخضردور منظمة العمل العربیة في دعم التوجھ نحو االقتصاد  -1

منظم���ة  –رئ���یس وح���دة التنمی���ة والت���دریب  –وعرض���تھا الس���یدة/ رب���اب طلع���ت حام���د  -

 العمل العربیة 

منظوم�����ة التعل�����یم والت�����دریب التقن�����ي والمھن�����ي ف�����ي ص�����قل مھ�����ارات الع�����املین  دور -2

 االقتصاد األخضر  لتحول نحول

 –كی����ل جامع����ة الس����ودان التقنی����ة و –ال����دكتور / عب����د ال����رحیم محم����د احم����د  وعرض����ھا -

 بالسودان العلميوزارة التعلیم العالي والبحث 

األم���ین  –الف���اتح عب���اس القرش���ي  / األس���تاذ ال���دكتورس اعمالھ���ا أوت���ر - :جلس���ة العم���ل الثالث���ة

 العام التحاد أصحاب اعمال السودان

 عرض ومناقشة المحاور االتیة:فیھا وتم 

المع�����اییر العربی�����ة والدولی�����ة لتنظ�����یم عملی�����ة التح�����ول ال�����ى االقتص�����اد والتش�����ریعات  -1

 األخضر 

لخبی��ر العرب��ي ف��ي مج��ال ا – س��میة عب��د الواح��د محم��د / الس��یدة ال��دكتورة - وعرض��تھا -

 جمھوریة السودان -التنمیة البشریة 

 رفع الوعي العام بأھمیة االقتصاد األخضر من خالل االعالم واإلرشاد المھني  -2

جمھوری����ة  –مس����اعد رئ����یس تحری����ر جری����دة االھ����رام   – العج����رودىالس����ید / محم����د  -

 مصر العربیة 

 تجارب قطریة عربیة عرض -3

الس���ید س���عادة مستش���ار  –الس���ید / محم���د ش���ریف  :وت���رأس اعمالھ���ا - :الرابع���ةلس��ة العم���ل ج  

 المدیر العام لمنظمة العمل العربیة

 الندوة.وصلت لھا التوصیات التي تعرض ومناقشة فیھا وتم 

 

 ، وكانت على النحو التالي الختامیةجلسة ال

 حفل ختام الندوة  -1
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 تالوة آیات من الذكر الحكیم  -2

مدیر عام التخطیط  –األستاذ / سالم الحضرمي  وتالھاعرض التوصیات الختامیة  -3

 سلطنة عمان  –وزارة القوى العاملة  –والتطویر 

السید /  وألقاھاالمدیر العام لمنظمة العمل العربیة  –كلمة معالي السید / فایز علي المطیري  -4

 مستشار المدیر العام لمنظمة العمل العربیة –محمد شریف 

 رئیس االتحاد العام لنقابات عمال السودان –ریم كلمة المھندس / یوسف عبد الك -5

كلمة السید / الھادي محمد على / والى والیة البحر األحمر والقاھا نائبھ اللواء الركن  -6

 مصطفى محمد نور

 توزیع الشھادات على السادة المشاركین -7

موارد وزیر العمل واإلصالح اإلداري وتنمیة ال –كلمة معالي السید / بحر ادریس أبو قردة  -8

 السودان. -البشریة 

 توزیع الدروع -9

 صورة جماعیة والختام -10

 التوصیات الختامیة : 

ت���م أی���ام عق���دت خاللھ���ا أرب���ع جلس���ات عم���ل  ثالث���ةم���دار بع���د مناقش���ات مستفیض���ة عل���ى 

لجن�����ة  القطری�����ة، عق�����دتأوراق العم�����ل المقدم�����ة م�����ن الس�����ادة الخب�����راء واألوراق  ع�����رض

الص���یاغة ثالث���ة اجتماع���ات، حی���ث انتخب���ت ف���ي جلس���تھا األول���ى األس���تاذ / فض���ل هللا عب���د 

الس����ودان باالتح����اد الع����ام لنقاب����ات عم����ال  العالق����ات الخارجی����ةأم����ین  –الحف����یظ فض����ل هللا 

 ً لھ���ا واألس���تاذة/ آم���ال رج���ب أم���ین أمان���ة الم���رأة باتح���اد نقاب���ات عم���ال والی���ة البح���ر  رئیس���ا

 اعتماد التوصیات التالیة:تم  مقرراً،األحمر 

العم����ل عل����ى التص����دي للتح����دیات الناجم����ة ع����ن الظ����واھر المناخی����ة الت����ي ق����ادت إل����ى  -1

 الوظائف.خسائر متعددة ومنھا فقد 

 وقومیة لحمایة البیئة وكفاءة الطاقة وطنیة اس��تراتیجیات إلعداد دعوة الحكومات العربیة -2

 والصناعة. النقل يالمتجددة وبوجھ خاص في قطاعو النظیفة الطاقة وخاصة

 التأھیل مجاالت فيوالخاص��ة الحكومیة  االس��تثمارات من ھام جزء تخص��یص ض��رورة -3

 .العلمي والبحث بتكارواال التأھیل وإعادة
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االس����ترش����اد واالس����تفادة من التجارب والمبادرات العربیة واإلقلیمیة والدولیة الرائدة في  -4

 .المستدامةر التنمیة اعتماد منظومة االقتصاد األخضر في إطا

العربیة التخاذ إجراءات عاجلة لتدریب وتأھیل العمال على المھارات دعوة الحكومات  -5

الالزمة لالنتقال الى االقتص��اد األخض��ر وتوفیر الحمایة االجتماعیة لھم بما ییس��ر االنتقال 

 الى وظائف جدیدة ویسھم في الحد من الفقر.

المس������تدامة البیئیة واالجتماعیة  اد التنمیةأبعتحقیق التكامل بین ل جھودالالدعوة لتنس������یق  -6

 واالقتصادیة

تفعی����ل دور القط����اع الخ����اص م����ن حی����ث الش����راكة المجتمعی����ة الفاعل����ة ف����ي حاكمی����ة  -7

 منظومة التعلیم والتدریب التقني والمھني لتعزیز التوجھ نحو االقتصاد األخضر.

ت���دریب دع���وة حكوم���ات ال���دول العربی���ة ل���دعم آلی���ات الح���وار االجتم���اعي وب���رامج ال -8

واإلرش��اد المھن���ي كأح���د أھ���م الوس���ائل ل���دعم االقتص���اد األخض���ر وت���وفیر ف���رص عم���ل 

 .تتوافق مع آلیاتھ والتنمیة المستدامة

التأكی���د عل����ى أھمی����ة دراس���ة الف����رص والتح����دیات والتك���الیف والمن����افع الت����ي تنط����وي  -9

علیھ����ا السیاس����ات الت����ي ت����دعم التح����ول نح����و االقتص����اد األخض����ر م����ع األخ����ذ بع����ین 

االعتب���ار اخ���تالف ھ���ذه السیاس���ات تبع���اً لظ���روف ك���ل بل���د وأولویات���ھ الوطنی���ة لتحقی���ق 

 التنمیة المستدامة. 

التنم���وي ال���ذي یھ���دف إل���ى التس���ویق االجتم���اعي لقض���ایا ال���دعوة ل���دعم اإلع���الم البیئ���ي  -10

التنمی����ة المس����تدامة والتركی����ز عل����ى الممارس����ات المحلی����ة الناجح����ة الت����ي ت����دعم فك����ر 

 االقتصاد األخضر والتنمیة المستدامة.

المھن����ي وف����ق مب����ادئ ومفھ����وم واإلرش����اد م����ن خ����الل التوجی����ھ تعزی����ز ثقاف����ة العم����ل  -11

س����اھم ف����ي ت����وفیر ف����رص عم����ل جدی����دة االقتص����اد األخض����ر والت����ي م����ن ش����أنھا أن ت

 . البطالة والفقرومكافحة مشكالت 

بھ����دف ت����أمین بیئ����ة الص����حة المھنی����ة والبیئی����ة ف����ي المؤسس����ات بالس����المة واالھتم����ام  -12

 لى التوسع في سیاسة االقتصاد األخضر.إتفضي 

مواص����لة أنش����طتھا المختلف����ة ف����ي مج����ال االقتص����اد لمنظم����ة العم����ل العربی����ة  دع����م -13

 مستدامة.ألخضر والتنمیة الا
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ادة م���ن ش���بكة معلوم���ات س���وق العم���ل العربی���ة تفالس���أط���راف اإلنت���اج الثالث���ة لدع���وة  -14

دة م����ن منظم����ة العم����ل العربی����ة، وك����ذلك تفعی����ل ق����دراتھا ف����ي تط����ویر نظ����م تم����المع

معلوم����ات س����وق العم����ل ف����ي البل����دان العربی����ة وف����ق متطلب����ات االقتص����اد األخض����ر 

 والتنمیة المستدامة.

ومؤسس����ات المجتم����ع الم����دني للعم����ل ك����ل م����ن موقع����ھ إل����ى دع����وة أط����راف اإلنت����اج  -15

 إعطاء األولویة لتنمیة المجتمعات الریفیة في إطار دعم االقتصاد األخضر.

دع������وة الجھ������ات ذات الص������لة لت������وفیر الم������وارد الالزم������ة للتوس������ع ف������ي األنش������طة  -16

 والمدن.االقتصادیة والصناعیة في األماكن الجدیدة خارج المراكز الحضریة 

األمث����ل للم����وارد الطبیعی����ة حفاًظ����ا عل����ى ث����روة األجی����ال الحالی����ة والقادم����ة االس����تخدام  -17

 والحد من تدھور وتلوث البیئة.

 ختام أعمال ھذه الندوة عبر المشاركون عن: وفي

العم�����ل  وزی�����ر-بح�����ر ادری�����س أب�����و ق�����ردة  /االس�����تاذش�����كرھم وتق�����دیرھم لمع�����الي  -

رعایت������ھ ل بجمھوری������ة الس������ودانوتنمی������ة الم������وارد البش������ریة ص������الح اإلداري واإل

لھام���ة والش���كر موص���ول لألس���تاذ الھ���ادي ھ���ذه الن���دوة القومی���ة ا ألعم���الالكریم���ة 

وال����ى والی����ة البح����ر األحم����ر لتش����ریفھ حف����ل االفتت����اح وتوجیھات����ھ  –محم����د عل����ى 

الكریم���ة لقی���ادات الوالی���ة لتق���دیم ك���ل م���ا یمك���ن م���ن تس���ھیالت إلنج���اح أعم���ال ھ���ذه 

 .الندوة

عب��د الك��ریم رئ��یس االتح��اد عل��ي ل��ى س��عادة المھن��دس / یوس��ف إش��كرھم وتق��دیرھم  -

عض����اء قی�����ادة االتح����اد الستض�����افتھم الكریم�����ة لنقاب�����ات عم����ال الس�����ودان وأالع����ام 

ألعم���ال ھ���ذه الن���دوة وكاف���ة المش���اركین فیھ���ا وم���ا ق���دموه م���ن رعای���ة وحس���ن وف���ادة 

ول����ى حت���ى انقض����اء ع���داد األبی����رة ومتابع���ة مباش����رة م���ن لحظ����ات اإلوتس���ھیالت ك

نج��اح أعمالھ��ا بالش��كل ال��ذي یت��رك إث��ر ف��ي ال ھ��ذه الن��دوة مم��ا ك��ان ل��ھ كبی��ر األعم��أ

العرب���ي المش���ترك كم���ا عب���ر المش���اركون ع���ن تق���دیرھم عالم���ة ب���ارزة ف���ي العم���ل 

ل����رئیس وأعض����اء اتح����اد عم����ال والی����ة البح����ر االحم����ر لم����واكبتھم اعم����ال الن����دوة 

 ومشاركیھا.

الم�����دیر الع�����ام  –ش�����كرھم وتقــ�����ـدیرھم لمع�����الي السـ�����ـید / ف�����ایز عل�����ي المطی�����ري  -

تنظ����یم وتنفی����ذ ھ����ذه الن����دوة النوعی����ة للمنظم����ة العم����ل العربی����ة الس����تجابتھ الكریم����ة 
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والت���ي تناول���ت أح���د رك���ائز التنمی���ة المس���تدامة المتمثل���ة ف���ي التح���ول نح���و االقتص���اد 

لبطال��ة بش��كل ع��ام وتعمی���ق االخض��ر ف��ي ال��وطن العرب��ي بھ��دف الح���د م��ن الفق��ر وا

الح���وار ب���ین المعنی���ین باتخ���اذ الق���رار م���ن قی���ادات أط���راف اإلنت���اج الثالث���ة والش���كر 

 موصول للقائمین على ادارة وتنفیذ ھذه الندوة الھامة.
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