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  التوقيع على البرنامج الوطني للعمل الالئق لسلطنةُ عمان 
  ية بعد مملكة البحرينانالدولة الخليجية الث

 
  الالئقتم اليوم في جنيف إطالق البرنامج الوطني للعمل - )أخبار م ع د(جنيف 

التسعون لمؤتمر العمل الدولي الذي  وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة و عمان،لسلطنة
عقد حالياً في جنيفي  .  
  

 للدول ليمي لمنظمة العمل الدوليةالمدير اإلقعلى وثيقة البرنامج كل من وقع ولقد 
 وزير القوى العاملة ، والشركاء االجتماعيين الممثلين بكل منالسيدة ندى الناشف العربية،
السيد خليل الخنجي، رئيس غرفة ون عبد اهللا البكري، ، السيد عبداهللا بن ناصر ب عمانلسلطنة

 ، والسيد سعود بن علي الجابري، رئيس االتحاد العام لعمال سلطنة عمانتجارة وصناعة
مانع .  
  

الدولة الخليجية الثانية بعد مملكة البحرين التي وقعت  عمان وبهذا تكون سلطنة
ة مبدأ الثالثية والحوار االجتماعي في عملية تؤكد على أهميوالتي البرنامج في آذار الماضي، 

 اإلشارةجدر وت. النمو االجتماعي واالقتصادي من خالل تنفيذ البرنامج الوطني للعمل الالئق
، على ١٩٩٤ إلى منظمة العمل الدولية في العام انضمامها منذ صادقت،  عمانإلى أن سلطنة
  . األساسيةالثمانيمنظمة العمل الدولية من اتفاقيات أربع إتفاقيات 

  
من األولويات   على مجموعة٢٠١٣-٢٠١٠يعتمد البرنامج الذي سينفذ خالل الفترة 

والشركاء االجتماعيين،  عمان التي تم االتفاق عليها بين منظمة العمل الدولية وحكومة سلطنة
من أجل تعزيز فرص العمل الالئق والمنتج للنساء والرجال في ظروف من الحرية والعدالة 

 ٢٠١٠-٢٠٠٦مع الخطة التنموية الخمسية السابعة للحكومة يتماشى البرنامج والكرامة، و
ر، التي تعمل على تشجيع النمو االقتصادي، واستحدات فرص عمل، وتوسيع نطاق االستثما

  .وتسريع الخصخصة التدريجية للعديد من المؤسسات التي تملكها الحكومة
  

على تعزيز لبرنامج العمل الالئق في سلطنة عمان وبينما تركز األولوية األولى 
، فإن األولوية الثانية تسعى إلى ضمان فعالية الحوار  في االقتصاد القوى الوطنيةاندماج

وهي تعزيز الحماية االجتماعية الثالثة ولية معززة باألولوية االجتماعي وفق معايير العمل الد
  . وااللتزام في تطبيق المعايير الدولية

  



جدير بالذكر بأن برنامج العمل الالئق قد أتى نتيجة سنوات من التعاون المستمر الو
 ، وعملية حوار قوية وبناءة بين كل من المنظمة والحكومة١٩٩٦والمشترك منذ عام 

قد في وج بالمؤتمر األول للنقابات العمالية الذي عتُأصحاب العمل، والعمال الذي نظمات مو
الله تأسيس االتحاد ُأعلن خالذي وبدعم من الحكومة وأصحاب األعمال،  ٢٠١٠شباط من 

فإنه يؤكد على التزام الحكومة ودعمها شيء وهذا إن أكد على  عمان العام لعمال سلطنة
  . ية لألطراف الثالثة في تأمين عمل الئق للجميعلعملية المشاركة الحقيق

  
  
  
  
    

 


