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التشتاور  الجتماع في ا بدول مجلس التعاون الخليجي واللجان العماليةبيان مشتتك  لتحاااا  

يلى العمتال    COVID-19حتداييتا  جتا اتة نورو تا  :حول 2020بمنتابتتتتتتمتة اليوي العتالمي للعمتال 

 بابتضافة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العكبية السعواية وأبواق العمل الخليجية

 

حتقدي االحاااا  واللجان العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي بتهنئة الجميع بمنابتمة 

حلول شتتهك رمضتتان الممار س و ستتهل اللع أن يعيدأ يلى أمتنا العكبية وا بتتتمية بكل 

خيكس و ستتتتهل اللع العايا الاكي  أن يكشتتتتو اليمة وأن يكفع الوباا ي  العال  أجمع فهو 

بمنابتتمة يوي العمال العالمي بتاية انمار واجتل يليعس و تقدي ايضتتا   ولي ذلك والقاار 

لجميع العتتاملي  في نتتل القتتتايتتا  واذ شتتتتتتتتتة التتوي  يعملون لمنتتاا اوطتتا نتتا وحعايا 

ضتتكبب بارارها جميع اقتصتتاااحها والوي  ل  حوقمه  هوأ اذةمة والجا اة العالمية التي 

ية التميتة وقتتايا  في مجتال الصتتتتتتاتة والكيا  نستتتتتتى جهوا العتاملي   أ اتاا العتال و وال

ا   قاذ اذرواو وحوفيك المنتجا   والوي  يعتمك يمله الك يستتية خا تتة  لمواجهة  ا ضتتكوري 

  التعاونواول مجلس    فيمقيميالو للمواطني  والخدما  الايوية الصاية 

 

لجهوا حظافك وحنستتتيق اإن حمشتتتي جا اة نورو ا يعتمك حاديا يالميا  يك مستتتموق يتتل  

بالدرجة اذولى بشتتتتتتكتل خاكس للتتهند  وفي أوطا نتاال  أجمع العت  ابيتة فيوالنقت العمتاليتة 

 اقتصتتتاايا  اوم  يمل جميع ا جكااا  الوقا ية لاماية العاملي  م  حضتتتكره   تتتايا او 

 الجا اةواجتماييا  م  جكاا هوأ 

 

فقتتدان ربمتتا و حخميض االجور أبكةهتتامتاايتتدم م   حاتتديتتا يواجتتع العتتاملي  في بلتتدا نتتا 

االحتكاةية وا عكابتتتا  الجا اة  وحتميق التدابيكمصتتتاار الدخلس بستتتم  ا تشتتتار الميكو  

 و وأبواق العمل بشكل ياييلى النشاط االقتصاا  

 

وحقوقه  أ نتا نممللي  للعمتال  دنتد يلى أ نتا بتتتتتتنمتول نتل الجهوا لامتايتة العتاملي  و

م  ختل حقتدي  المقتكحتا  والممتاارا  التي  كن ا هتا حستتتتتته  في معتالجتة  بلتدا نتا  في

ا  تاج اللترة في هوأ المكحلة  أطكافو دند يلى حمعيل الاوار االجتمايي بي  الوضع 
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الالول والنتا ج بما ياقق التوةان بي  مصتتتتالط اذطكاف جميعها  أفضتتتتلللو تتتتول إلى  

 في حتويك واةاهار االقتصااا  الوطنيةو وحيلي  الصالط العاي ذوطا نا مما يسه  

 

والتي جعلب م  العنصتتك المشتتك   ناحكوماحمب بع  شتتيد بالدور الو  قا  وال  نستتى أن

م  ختل   المالي الستتتتتخي للديهو اذولوية القصتتتتتون وماور االهتماي با ضتتتتتافة 

العمال للاماظ يلى حوةان وابتتتتتتقكار بتتتتتوق العمل وحاديدا ما يخدي المماارا    إطتق

العمل مع  وحاستتتتتي  بيئةالاماية االجتمايية وحاقيق ابتتتتتتقكار يتقا  العمل  وما يعاة

 وحتميق ا جكااا  ونتتولتتك فك موا متتة المتتتالمتتا  مع الظكوف الوطنيتتة لكتتل بلتتدس 

يلى   ا جكااا حشتتديد  نا الخليجية حكوماحم   ل نولك  تو الصتتايةسوالتدابيك االحتكاةية 

 لضمان حقوق العمالو (ا حجار االقام)

 

أ ااب العمل االبتجابة لديوا  الاكوما  ي االجتماييي  ممللنما  دند يلى شكنا نا  

 ونتولتك حمعيتلالعتاملي س  ومصتتتتتتاار اختلبتالماتافظتة يلى الوفتا و  وممللي العمتال

اماية للعاملي  في مواقع ال وبكيع لتوفيكحاب   والتصكف بشكلا جكااا  االحتكاةية  

  للعمالو العمل ومجمعا  السك  الجمايية

 

مستتتدولية نميكم لتجاوة ررار ا تشتتتار نا جميعا به ع يقع يلى ياحق العاملي    ةمت نا نما  ونك

نورو تتتا الجتتتديتتتد COVID-19 وذلتتتك بتتتالاكك يلى حتميق ا جكااا  االحتكاةيتتتة وبتتتاا 

والتعليما  والتدابيك الصتاية بشتكل نامل اون حهاون  فيهاس وااللتااي بجميع التوجيها  

  الكبمية التي حدي  ذلكو

 

بني  يديدم وأيواما مديدأ وان حتككر   د يلينا هوا الشهك المضيلي ديو اللع ان يعاخيكا  و

  واةاهار اقتصاا والعالمي( يلينا و ا  جميعا بصاة ويافية  يوي العمال)منابمة 

 

 سسالتوفيقسواللع ولي 


