








ك���م���ا ع���ق���د امل��ج��ل�����س ال���ع���ام 

ل���احت���اد ال���ع���رب���ي ل��ل��ن��ق��اب��ات 

اج��ت��م��اع��ات دورت���ه ال��راب��ع��ة يف 

عمان خال الفرتة من 15-14 

ت�شرين الثاين يف فندق روتانا 

وق����د ت�����ش��م��ن ج�����دول اأع���م���ال 

االجتماع البنود التالية:

رئي�س  ان��ت��خ��اب  ع��ل��ى  امل�����ص��ادق��ة   

الدين  ن��ور  ال�صيد  ال��ع��ام  املجل�س 

الطبوبي.

 افتتاح االجتماع :

• املعايطة 	 م��ازن  الزميل  كلمة   

لنقابات  العام  االحت��اد  رئي�س 

عمال االأردن.

• امل�صاعد 	 ال��ع��ام  االأم���ن  كلمة   

ياب  للنقابات  الدويل  لالحتاد 

فينن.

• لالحتاد 	 ال��ع��ام  االأم���ن  كلمة   

اال����ص���ي���وي ل��ل��ن��ق��اب��ات ���ص��وي��ا 

يو�صيدا.

•  كلمة مندوب االحتاد االفريقي 	

للنقابات ماري هيلينا اأكيدا.

• العمل 	 م��ن��ظ��م��ة  مم��ث��ل  ك��ل��م��ة   

الدولية –نظام قاحو�س.

•   )ال��و���ص��ع ال���ع���ام وحت��دي��ات 	

العربية  املنطقة  يف  امل�صتقبل 

�صنة 2017(.

         م�صطفى التليلي -ال�صكرتري 

التنفيذي لالحتاد العربي للنقابات

         نقا�س وتو�صيات.

•  ورق����ة )ال��و���ص��ع ال��ن��ق��اب��ي يف 	

املنطقة العربية(.

مكتب  من�صقة  عمار  ب��ن  هند        

االحتاد العربي للنقابات

       نقا�س وتو�صيات.

•  تقرير الن�صاط ل�صنة 2017.	

– م�����ص��وؤول��ة          ر���ص��ا ق��رح�����س 

العالقات الداخلية 

نقا�س وتو�شيات.

التقرير املايل ل�صنة 2017.

حم��م��د ح���م���دان م�������ص���وؤول امل��ال��ي��ة 

واملحا�صبة.

مناق�صة التقرير وامل�صادقة عليه.

 تقرير التعاون الدويل ل�صنة 2017.

خ��ول��ة ي��ا���ص��ن- م�����ص��وؤول��ة ب��رام��ج 

التعاون الدويل

نقا�س وتو�صيات.

 م�صروع برنامج عمل االحتاد ل�صنة 

.2018

م�����ص��ط��ف��ى ال��ت��ل��ي��ل��ي- ال�����ص��ك��رت��ري 

التنفيذي لالحتاد العربي للنقابات.

مناق�شة الربنامج.

اخلا�صة  التح�صريات   عر�س حول 

العربي  ل��الحت��اد  ال��ث��اين  ب��امل��وؤمت��ر 

للنقابات.

 مناق�شة م�شاريع الربامج املختلفة 

لعمل االحتاد

 م�صروع الالئحة الداخلية

 م�صروع جلنة التن�صيق بن االحتاد 

ال��ع��رب��ي ل��ل��ن��ق��اب��ات واالحت������ادات 

العربية  املنطقة  يف  الدولية  املهنية 

ال�صكرتري   – التليلي  م�صطفى 

التنفيذي 

مناق�شة وتو�شيات.

مت  املجل�س  اجتماع  نهاية  ويف  هذا 

ياب  ال�صيد  من  كلمة  اإىل  اال�صتماع 

فينن االأمن العام امل�صاعد لالحتاد 

ال�صيد  كلمة  واإىل  للنقابات  الدويل 

االحتاد  رئي�س  الطبوبي  الدين  نور 

العربي للنقابات.

واملجلس العام لالتحاد العربي للنقابات يعقد دورته الرابعة
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اإىل  املجل�س  اأع�����ص��اء  ا�صتمع  ذل��ك  بعد 

ب��ورو  ���ص��ارون  ال�صيدة  م��ن  امل��ق��دم  التقرير 

حول  للنقابات  الدويل  لالحتاد  العام  االأمن 

االجتماع ال�صاد�س ع�صر للمجل�س العام الذي 

عقد يف فيينا يف �صهر كانون اأول عام 2016 

وبعد تالوة التقرير مت مناق�صة والتعليق على 

حيدر  الدكتور  الزميل  قام  وقد  فيه،  ورد  ما 

اأزمة  االأردين يف �صوء  الواقع  بتو�صيح  ر�صيد 

اللجوء ال�صوري واأثر تداعياتها على االقت�صاد 

االأردين و�صوق العمل يف االأردن.

البحث  اإىل  ذل���ك  ب��ع��د  االج��ت��م��اع  ان��ت��ق��ل 

الذي  املو�صوع  وه��و  العمالية  القوة  بناء  يف 

ت�صمن عددًا من اجلوانب من بينها اخلطط 

واحلملة   2018/2017 لالأعوام  امل�صتقبلية 

)ال�صلم  احل��ري��ات  وتعزيز  ل��الأج��ور  العاملية 

واحلقوق الدميقراطية( وغريها من الق�صايا 

واهمها م�صتقبل العمل.

املتعلقة  التفا�صيل  اأي�صًا  االجتماع  ناق�س 

بعقد امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي ل��الحت��اد ال���دويل يف 

التقارير  وك��ذل��ك  ع�����ام2018،  كوبنهاجن 

ع�صر  احل���ادي  باالجتماع  املتعلقة  املختلفة 

للمراأة، وموؤمتر املراأة العاملي وق�صايا ال�صباب، 

كما ا�صتمع امل�صاركون يف االجتماع اإىل تقارير 

حول ن�صاط االحتاد الدويل يف كل من اأفريقيا 

اآ�صيا والبا�صيفيك واملنطقة  واأمريكا ومنطقة 

العربية.

اأعماله مبناق�صة الق�صايا  اختتم االجتماع 

لالأعوام  احل�صابات  مدققي  وتقرير  املالية 

لعام  االحت��اد  ميزانية  ناق�س  وكذلك   ،2016

لعام  الت�صامن  وبرنامج  وميزانية   ،2018

انعقاد  وتاريخ  مكان  النهاية  واأقر يف   ،2018

االجتماع القادم.

 مداخلة الدكتور حيدر ر�شيد حول ما ورد يف 

التقرير املقدم اإىل االجتماع:

اأود اأن ا�صري اإىل واحدة من اأهم الق�صايا 

وتنعك�س  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  تواجه  التي 

هي  الق�صية  وه���ذه  ال��ع��ام��ل��ة،  الطبقة  على 

ال�صوريون  الالجئون  يعي�صها  التي  املعاناة 

نتيجة االأو�صاع التي تعر�س لها بلدهم خالل 

ال�صنوات املا�صية.

من املعلوم للجميع اأن حوايل مليون ون�صف 

االآن،  االأردن  يف  ي��ت��واج��دون  ���ص��وري  الج��ئ 

الكثري  وعمااًل  و�صعبًا  االأردن حكومة  ويتحمل 

املجتمع  ق��ي��ام  ع��دم  ظ��ل  يف  امل�صاعب  م��ن 

الدويل بت�صديد التزاماته التي تعهد بها ب�صكل 

كامل مل�صاعدة االأردن وهوؤالء الالجئن. 

ق�صارى  ي��ب��ذل  االأردن  ف���اإن  ذل���ك،  رغ��م 

ال�صورين  العمال  ا�صتيعاب  اأج��ل  من  جهده 

يف �صوق العمل االأردين، ويتم ذلك من خالل 

الدولية  العمل  منظمة  مع  م�صرتكة  م�صاريع 

لاللتحاق  منهم  الأع��داد  عمل  ت�صاريح  ملنح 

متفق  وب�صكل  عوائق  اأي��ة  دون  العمل  ب�صوق 

معاناتهم  م��ن  يخفف  ال���ذي  االأم����ر  ع��ل��ي��ه، 

ومعاناة العاملن منهم ب�صكل خا�س. 

االإيجابية  التغريات  وننتظر  نتطَلْع  نحن 

ال�صورية  الق�صية  ج��وان��ب  ع��ل��ى  ت��ت��م  ال��ت��ي 

توؤدي هذه  باأن  وناأمل  الفرتة االأخرية،  خالل 

ال�صعب  معاناة  من  التخفيف  اإىل  التغريات 

وتخفيف  ال�����ص��وري��ن،  وال��الج��ئ��ن  ال�����ص��وري 

ال�صغط على االقت�صاد االأردين و�صوق العمل 

نتيجة ما يجري يف بلدهم واملنطقة.   
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