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الرسعادة كلمة  ابو غب االسید عدنان

االردن رئیس غرفة صناعة

بمناسبة انعقاد

لمؤتمر العمل الدولي107الدورة

تحت عنوان : 

"تحقیق السالم في العالملالعمل الالئق ودور منظمة العمل الدولیة "

 6/6/2018جنیف: 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 السید رئیس المؤتمر  -

الوفود واعضاء السیدات والسادة رؤساء  -

 المشاركة 

 الحضور الكریم  -

 

وبالنیابة عن یسرني باالصالة عن نفسي 

أعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة األردن زمالئي 

صحاب العمل في المملكة  االردنیة وكممثل عن أ

 107رقم الدورة ھذه الھاشمیة ان اشارك معكم في 

یعقد سنویاً بھدف لمؤتمر العمل الدولي والذي 
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اقتصادیة واجتماعیة ما یستجد من قضایا طرح 

على الصعید الدولي وبحث آراء المشاركین 

 بشانھا.المناسبة وضع التوصیات لوالخبراء حیالھا 

 

یواجھ العالم العربي وكما تعلمون حضراتكم 

تحدیات اقتصادیة كبیرة على وجھ التحدید واالردن 

والحاجة جراء استمرار ازمة اللجوء السوري 

لالشقاء السورین لتوفیر الالئق لتوفیر فرص العمل 

 لھم. العیش الكریم 

 

على الرغم من ان حجم المساعدات الدولیة ال و

 ،كلفة استضافة الالجئینیغطي اال جزءاً بسیطاً من 
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وبفضل قیادتھ اال ان االردن والذي تمكن بحمد هللا 

منھ واستقراره قد قدم من الحفاظ على أالحكیمة 

تعاون مع المنظمات بالجمیع التسھیالت الممكنة 

والبرامج الدولیة الھادفة الى تدریب الالجئین 

وتاھیلھم لدخول سوق العمل لتوفیر السوریین 

 مصادر الدخل المستدام لھم ولعائالتھم. 

 

ضمن دورھا غرفة صناعة االردن  شاركتو 

 اعدادفي كمظلة للقطاع الصناعي االردني 

وذلك من خالل السیاسات االقتصادیة الوطنیة 

االستشاریة والمجالس مجالس الفي المشاركة 

والتي تعمل على تعزیز االقتصادیة واالجتماعیة 
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والخاص لتعاون ما بین القطاعین العام اوالشراكة 

تحقیق عزیز بیئة االعمال ولوضع توصیات لت

 القطاعات الجاذبة دعماالقتصادیة وتنمیة ال

والتي تسھم في  العمل لفرص والمولدة لالستثمار

تعزیز مشاركة فئات الشباب والنساء في سوق 

العمل ال سیما في المحافظات والمناطق االقل حظاً 

باالضافة الى حرص غرفة . ھذا في المملكة

 صناعة االردن على دعم و تعزیز مفھوم العمل

الالئق من خالل المشاركھ الفعالھ في الحوكمھ 

ودعم النشاطات و الدراسات المحدده ضمن ھذا 

النطاق باالضافة الى التواصل مع اصحاب العمل 

  .بشكل دوري لضمان تطبیق مفاھیم العمل الالئق
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وتقوم غرفة صناعة االردن بالتعاون والتنسیق 

مع مكاتب منظمة العمل الدولیة بعقد اللقاءات 

والفعالیات الھادفة الى عرض التحدیات التي 

یواجھھا سوق العمل االردني من اصحاب عمل 

ل، ومن ابرز تلك التحدیات عمفرص وباحثین عن 

الحاجة الى توفیر العمالة المؤھلة وتطویر قطاع 

 .   لیم والتدریب المھني والتقني في االردن. التع

 

 قامت غرفة صناعة االردنعلى ذلك  وبناءاً 

 ةباطالق مبادرباالتفاق مع وزارة العمل االردنیة 

تطویر المساھمة في في اشراك القطاع الخاص 
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من خالل في االردن منظومة التدریب المھني 

مراكز تدریب مھني  ةاربعاعادة تاھیل ادارة و

بھدف قطاعات صناعیھ محدده  ةضمن اربع

زیادة وفیھا  المھني التدریبالیب مناھج واستطویر 

من  من الشبابعمل الالباحثین عن تشغیل  فرص

تلبیة حاجة لو الالزمةتزویدھم بالمھارات خالل 

المؤھلھ العمالھ المدربھ ومن  القطاع الصناعي

كذلك تتیح ھذه المبادره بالمھارات المطلوبة. كما 

ستفادة منھا من خالل الفرصة لالالسوریین  لالشقاء

تحتاج المبادره ، وھذه منح تدریبیھ تقدم للالجیئین

وتوسعة تھا كل الدعم الممكن و الممنھج الستدام

 . ھانطاق
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 السیدات والسادة، -

 الحضور الكرام،  -

 

ان المساعي الھادفة الى تحقیق مباديء العمل 

الالئق والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ال تتأتى اال 

بیئة مالئمة وسالم عادل وشامل في في ظل 

ان المنطقة العربیة على وجھ التحدید. وال شك ب

القضیة االھم على الساحة العربیة والدولیة ھي 

لقدس وحق قضیة ھویة مدینة االقضیة الفلسطینیة و

الفلسطینیین في اقامة دولتھم المستقلة على ارضھم 

مع التاكید على الوصایة  ،وعاصمتھا القدس
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لذا فان الھاشمیة على المقدسات في فلسطین. 

تكاتف المجتمع الدولي ودعمھ للتوصل الى حل 

عادل وشامل لھذه القضیة سیسھم في دعم جھودنا 

تسعى الى توفیر العیش الكریم لكافة كمنظمات 

من خالل التنمیة االقتصادیة افراد المجتمعات 

 واالجتماعیة. 

 

جمیع العاملین ، اتقدم بالشكر الى في الختامو

في منظمة العمل الدولیة والمكتب االقلیمي للدول 

جھودھم المتواصلة حسن تعاونھم والعربیة على 

لدعم االردن في مساعیھ الھادفة الى تحقیق التنمیة 
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وتطبیق المستدامة االقتصادیة واالجتماعیة 

 المعاییر الدولیة في مجال العمل. 

 

لقائمین على تنظیم ھذا ولتمنى لكم أكما 

وأشكر لكم اھتمامكم دوام التقدم والنجاح. المؤتمر 

 وحسن استماعكم. 

 

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،، 
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