
  بحكومة الوحدة الوطنية ي السيد: وزير العمل والتأهيلــــــكلمة معال
  ؤتمر العمل الدولي) لم109اجتماعات أعمال الدورة ( في 

ل الفترة من جنيف  م)2021يونيو  19ى ــــإل 3 خ
  مر.ــس المــــــؤتـــــرئي /دـالسي      
  .اء الوفودـــــــالوزراء ورؤس /سـادةال      
  مدير عام مكتب العمل الدولي. /السيد      
 أصحاب األعمـــــــــــال. /السادة      
 االتحــــــــادات والنقابــــات. رؤساء  /السادة    
  ور.ــــــــالســيدات والـــــسادة الحض      

اتي  ت أن أتقدم بالتهنئة لسيادة الرئيس ونوابه على الثقة التي منح بداية  يسرني       م مع تمني له
والتي من  ،ظيمهى قرارات تصب في صالح عالم العمل وتنــــــــــان نتوصل خالل هذه الدورة إل

  شأنها المساهمة  في وضع العالم على طريق تحقيق االهداف المشتركة للتنمية المستدامة.

يدي الوقت ــــــــف  ذي نشكر الس ام /ال دير الع ى الم ارير  عل ه عدة تق ه بتقديم ا تفضل ب م
ي  ربما قيمة ى التحديات الت ال، وتطرقت ال غطت كافة الجوانب التي تتعلق بشؤون العمل والعم

ة، وي العامل ه الق   تواج
ار التي و الحلول  تدامة وتطوير سوق العمل وازده ود ي تعالت  هتساعد على تحقيق التنمية المس

دونها  العمال ق مصالحوتحقبالفائدة لقوى العاملة في هذا العالم على ا وحقوقهم المشروعة والتي ب
  العالميين.واألمن  لن يتحقق السالم 

  السيد الرئيس.
  السيدات والسادة الحضور الكرام.

ا فتئت ان بالدي الى انتهز هذه المناسبة، فأنني اشيرو إذ   ن ان ت  م ا بشؤون  عل اهتمامه
د العمال وتحسين ظروفهم المعيشية وت ل، وق ة وتطوير سوق العم ق تنمي ى تحقي دة عل عمل جاه

عدد من المشاريع  إطالق  و  قامت بتحديث التشريعات لتحقيق دولة القانون والعدالة االجتماعية
مل وير سوق العالوطنية التي تهدف إلى تطوير سوق العمل كالبدء في تنفيذ المشروع الوطني لتط

رار الئحة  الليبي، كذلك المشروع الوطني  وظيفي، واق إلصالح الئحة مفتشي العمل االداري وال
دة ل جدي ات عم يم عالق ا ،وتنظ ي فيه ة  روع ات لجن ة ومالحظ ة والدولي ل العربي ات العم اتفاقي

دة والمفاوضات ا ام الجدي ة تتضمن االحك ل الدولي ة العم ي منظم انونيين ف راء الق ة الخب لجماعي
  واالتفاقيات.
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ات  كما انون خاص بتنظيم النقاب اء من اعداد مشروع ق م  االنته ال يفوتني ان أذكر أنه ت
بحرية وحماية حق التنظيم، كما اننا عملنا على تدريب ورفع  ةالخاص اتأخذاً في االعتبار االتفاقي

ي  ل واالستشارات  كفاءة الباحثين عن عمل من خالل توقيع برامج للتعاون الفن دريب والتأهي والت
من قبل منظمة العمل الدولية، هذا وقد أوفت ليبيا بالتزاماتها الدستورية فيما يتعلق بإعداد التقارير 

انونيين الدورية المطلوبة حول االتفاقيات المصادق عليها، والرد على مالحظات لجنة الخبراء ال ق
ي طلب وزارة العمل والتأهيل تنفيذ مشروع شامل ين أحامنح لنفسي بالمناسبة ا ، ثم إننيبالمنظمة

ق ال ه ذي سبق ان للعمل الالئ نة طرحت ذ س وقرة من تكم الم ى منظم وزارة ال ذه ال ذيم،2019ه  ال
ق يعزز قدرات  ال ضمن تحقي الكوادر العمالية في عدة مجاالت ذات العالقة بقضايا العمل والعم

اح مكتب ، وتطويره تهحقوق سوق العمل الليبي وتنمي ى افتت دولي إل وايضا أدعوا منظمة العمل ال
  للمنظمة بطرابلس.

  .والسادةالسيدات 
ً ـــختام ود في سبيل ا ه من جه ... اكرر شكري وتقديري وامتناني لمنظمة العمل الدولية وما تبدل

ة وى العامل اتحقيق مصالح الق ا ان ن ال ، كم ديفوتن ا متق دولي لبخ دير للمجتمع ال ص الشكر والتق
دمتها للشعب  التيعلى مديد العون والمساعدة ومنظمات المجتمع المدني والحكومات الصديقة  ق

  الليبي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بالدنا الحبيبة.

م عليكم   والســـــــــ
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