
  بسم هللا

السالم على رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم )و والصالة ة

السيدات والسادة الكرام 

لذي يتمكن على هذا العمل الرائع وا القائمين واإلخوةقدم بالشكر الجزيل لرئيس المؤتمر بداية أت
عن  عن طريق ممثليهم من التواصل مع بعضهم البعض وكذلك التعبيرمن خالله عمال العالم 

الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها وكذلك وضع أسس وقواعد للعمل النقابي على مستوى 
  العالم يقوم على الحقوق والحريات للعمال وعلى مستوى العالم .

كما أتقدم بالتحية لكل المشاركين في هذا المؤتمر وأتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج ايجابية 
  العالم .مستوى على  األداء بي وتحسينتساهم في تطوير العمل النقا

  : األعزاءالسيدات والسادة 

 واألمان باألمنبعيد األمر الذي جعلنا نطالب  ن بلدنا تعاني من الحروب ومنذ أمدكما تعلمون أ
قبل المطالبة بأي حقوق أخرى فما فائدة المطالبة بالحقوق والحريات في بلد  اإلنسانوسالمة 
فيه مهدد بسالمته وسالمة أطفاله لذلك أطالب ومن خالل هذا المؤتمر ولكي يسمع  اإلنسان

والدولية أطالبهم  اإلنسانيةصوتي العالم أجمع أطالب منظمة العمل الدولية وكل المنظمات 
  وكرامته وحريته . اإلنسانبالعمل الجاد من أجل وقف الحرب في بلدي تحقيقا لسالمة 

  : ءاألعزاالسيدات والسادة 

أي  وألتقبلتعيث في بلدنا فسادا وتنكيال وتدميرا  إيرانمليشيات الحوثي والمدعومة من  إن
 إنناتتناسب مع مصلحة شعبنا وكما  حرب وذلك لتنفيذ أجندات خارجية المبادرات لوقف ال

نعاني من حكومة فاسدة وفاشلة يسيطر الفساد على كل شرايينها فمثال مدينتي عدن تلك المدينة 
تي لها الريادة في العمل النقابي على مستوى المنطقة العربية ولها تاريخ طويل في العمل ال

 اإلنسانيةعلى مستوى الحياة  رثيكاأصبحت تعاني من تدهور  اآلنالنقابي والمدني والحريات 
عمالنا الكرام من عدم استالم لرواتبهم بشكل  ويعانيبشكل عام بدون ماء أو كهرباء أو خدمات 

لذلك أطالب منظمة العمل  األجوريتناسب مع مستوى  ال لألسعارظم ومن ارتفاع جنوني منت
  الدولية بالوقوف معنا لوقف كل هذا التدهور الكارثي والالنساني .

تعمل على :  إنناكما 

تحسين تشريعات العمل وبشكل يراعي مصلحة العامل وحقوقه وبشكل واقعي وعملي  ) 1
اقتصادية قد تهدده . ويحمي العامل من أي متغيرات

نعمل على الوقوف مع عمالنا الكرام في ظل جائحة كورونا من أجل الحفاظ  إنناكما  ) 2
على مصدر عيشهم وديمومته ... كما نعمل على توفير اللقاحات للعمال في كل مرافق 

العمل لتوفير بيئة عمل صحية .
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 ورعاية تشريعات قانونية تحرم وتمنع ذلك . األطفالكما نعمل على مكافحة عمل  ) 3

 على مكافحة  البطالة المستشرية وزيادة فرص العمل . اإلمكانكما نعمل وبقدر  ) 4

الحكومة على تنفيذ كل االتفاقات وااللتزامات التي تمت بينها وبين  إلزامالعمل على  ) 5
 النقابات لكي يتسنى لنا العمل بشكل منظم .

تمام بالمشاركة الفاعلة للنقابات في جميع مناحي الحياة كما نطالب الحكومة بااله ) 6
واالهم على  األكبرالشريحة  ألنهمواالهتمام بشكل الئق بصوت النقابات والعمال 

 المستوى العام .

نطالب الحكومة باالهتمام بقانون الضمان االجتماعي وتطويره وتفعيل مشاريع النقابات  ) 7
 بهذا الصدد .

 اع وتحية طيبة للجميع .أشكركم على حسن االستم
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