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 الرحيم  الرحمن هللا بسم

 املرسلين أشرف على مسل ال و  ةصل ال و 

 الرئيس؛  السيد

 ؛العام املدير  السيد

 السعادة،  و  املعالي أصحاب 

 الكريم؛ الحضور 

 

   توليكم  على  زنيبر  عمر  السفير  سعادة  الرئيس  السيد   أهنئكم  بداية
 
 رئاسة
 
      

عرب  و  الدولي  العمل  ملؤتمر109الدورة
 
    أ
 
درتكم  في         ث قتنا  عن  لكم   

 
      ق
 
  أشغال   إدارة  على   

حو   ىلع الدورة هذه
 
    ن
 
 .الكامل         النجاح   لها        ي كفل    

شكر  كما
 
    أ
 
  وجميع   املنظمة  عام  مدير  رايدر،  غاي   السيد  الجزائري   الوفد  باسم   

 الذي   املؤتمر،  لهذا  الجيد  التحضير   لضمان  بذلوها  التي  الكبيرة  الجهود  على   املوظفين

  روضة عامل  اريرتقال   بجودة  وأنوه  ،19  كوفيد  جائحة  جراء             استثنائية          ظروف    في  ينعقد

 . املؤتمر على

  دعم   في  املنظمة  بذلتها  التي           والجهود           القوي             االلتزام    الجزائري   الوفد           وي ح ي ي  هذا

 استمرارية   دعم  و  العمال  وسالمة  صحة  ضمان  السيما  للجائحة،  للتصدي   أعضائها

 . الشغل مناصب  على والحفاظ االقتصادية املؤسسات نشاط

 ال .    املؤسسات  و  العمال  لدى  املالية  الخسائر  عن  ناهيك   امنه  املاليين  فقدان  تم  التي

 . والفقيرة  النامية الدول  في سيما
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 الجائحة   هذه  لتداعيات  للتصدي    فعال  و  جديد  تصور   بناء  علينا  ينبغي  اليوم  و

 والعمل  املستدامة  التنمية  وأهدف  يتماش ى           اقتصادي           إنعاش    بعث   إلعادة  والتحضير

 .والبيئة ناإلنسا  وق حق  إحترام إطار في الالئق

يدات ادة؛          الس             والس 

لهم  التي  األساسية  املبادئ   إن
 
    ت
 
وجه   

 
    وت
 
  الجزائر   في  واالقتصادية  االجتماعية  السياسات    

 . للعمال األساسية والحريات الحقوق  تعزيز وتكفل الدولية العمل معايير مع تتوافق

  الخاصة   لعمومية  ،  تلآلليا  املستمر   التكييف  الجزائر  تواصل  الصدد  هذا  ففي

 بالتشغيل 

ولي  كما
 
    ت
 
 املشاركة   روح  وترقية  االجتماعي  الحوار  لتفعيل  قصوى   أهمية  بالدي    

  وضمان   االجتماعي  السلم  على  الحفاظ  شأنه   من  دائم  توافق  إلى   للوصول   والشراكة

 . للمؤسسات التنافسية القدرة

  نعاشاإل  حول   موسعة  ثالثية  مشاورات  إطالق  تم  التطلعات،  هذه  مع  وانسجاما

 و   الشغل  ومناصب  الوطنية  اإلنتاج  أداة  على  للحفاظ  واالجتماعي  االقتصادي 

  العمل   في  الجماعية  النزاعات  حل  هيئات  تنشيط  وكذا  املهنيتين  والصحة  السالمة

  املندوبين   ولحماية  النقابية  للحريات  تعزيزا  التشريعية  اإلصالحات   ومواصلة

 . النقابيين

  السياسات   بين  اإلنسجام  لتحقيق  متناغمة  اتيجياتإستر   تبني  إلى  تدعو  الجزائر  إن

  التغطية   وتوسيع  الدولي  و  اإلقليمي  التعاون    لتعزيز  واالقتصادية  اإلجتماعية

 . املستدامة التنمية تحقيق أدوات إستحداث عبر أعضائها لدى  االجتماعية
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  صة خا  مسؤوليتها،  كامل  منظمتنا  أدت  إذا  إال  يستقيم  ال  الالئق  العمل  عن  الحديث  و

  الوفد  يجدد   إذ.  املحتلة  األراض ي  في  الفلسطينيين   العمال  حمايةب  يتعلق  فيما

  البطولي   كفاحهم  في  جانبهم  إلى  الدائم  ووقوفه  والالمشروط  التام  تضامنه  الجزائري 

  من   الفلسطيني  الشعب  تمكين  ضرورة  على   يؤكد  كما  اإلسرائيلي،  االحتالل   ضد

 القدس  عاصمتهاو   املستقلة  ولتهد  إقامة  و  كاملة  املشروعة  حقوقه  استعادة

 .الشريف

  باألدوات   منظمتنا  تزويد  إلى  الرامية  للمبادرات  الثابت  الجزائر  دعم  أجدد  ختاما 

 .        وفع ال كامل  بشكل بمسؤولياتها واالضطالع وتخطيها ملواجهة التحديات الالزمة

 

ركم
 
    أشك
 
لم  اإلصغاء كرم على      عليكم          والس 

  و 
 
 ر حمة
 
 هبركات و  تعالى هللا      

 


