
  

خالل أعمال الجلسة العامة اليوم ...
نوقشت تقارير لجنة الصياغة واللجنة التنظيمية ولجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات 

إضافة إلى تقريري البندين الفنيين لمؤتمر العمل العربي

لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات في ختام أعمالها 
توصي ببحث إمكانية مراجعة بعض اتفاقيات العمل العربية لتحديثها

إجتماعات على هامش المؤتمر ...
التقى سعادة األستاذ / فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية مع وفدي جمهورية جيبوتي والجمهورية 

اإلسالمية الموريتانية وبحثا معًا مختلف القضايا التي تهم العمل والعمال

اللجنة التنظيمية تقترح موعد اختتام أعمال المؤتمر

ريادة األعمال ...
 خيار اقتصادي واجتماعي إلعادة تشكيل االقتصاد والمجتمع وسوق العمل 

استراتيجية عربية للنهوض بعمل المرأة في اطار التنمية المستدامة

دعـــت اللجنة الفنيـــة التي ناقشـــت البنـــد الثامن 
»تعزيـــز دور المـــرأة فـــي تنفيـــذ برامـــج التنميـــة 
المســـتدامة« منظمة العمل العربيـــة إلى اصدار 
اســـتراتيجية عربيـــة تتضمن السياســـات والخطط 
وآليـــات التنفيـــذ والمتابعـــة لدمـــج عمـــل المـــرأة 
فـــي البرامـــج الوطنيـــة لتنفيـــذ اهـــداف التنميـــة 
»صنـــدوق  بإنشـــاء  طالبـــت  كمـــا  المســـتدامة، 
عربـــي لتنمية المـــرأة« لتوســـيع االمكانيات التي 
تصـــل اليها النســـاء لتعزيز قدرا تهـــن االقتصادية 
األعمـــال  ريـــادة  لتنميـــة  وطنيـــة  أطـــر  وتطويـــر 
النســـائية وتســـويق الفكـــر االبتـــكاري وناشـــدت 
كافة الجهـــات المعنيـــة بالمرأة إلى التنســـيق مع 
الهيئـــات التشـــريعية لتطويـــر منظومـــة قانونيـــة 
لمكافحـــة العنـــف والتمييـــز ضـــد المـــرأة، وإدماج 
قضايا النوع االجتماعي فـــي التخطيط والمتابعة 

والتقييـــم لبرامـــج التنميـــة المســـتدامة 2030 .

دعت لجنة تطبيق االتفاقيـــات والتوصيات المنظمة للقيام بزيارات 
فنية للـــدول العربية التـــي لديها صعوبات في اإليفـــاء بالتزاماتها 
المتعلقـــة بمعاييـــر العمـــل العربية لتقديـــم الدعم الفنـــي ، وإجراء 
االتصـــاالت الالزمة مع الجهـــات المعنية، بهدف تجـــاوز الصعوبات 
وبحث تســـهيل التصديق علـــى اتفاقيات العمـــل العربية. التعريف 
بإمكانيـــة التصديـــق الجزئـــي علـــى االتفاقيات بما يســـمح بالمزيد 
مـــن التصديقات على هـــذه االتفاقيات .كما أوصت بإجراء دراســـة 
شـــاملة حول إمكانيـــات المراجعة لبعـــض اتفاقيات العمـــل العربية 
لتحديثهـــا ومالءمتهـــا مع المتطلبـــات الحالية ألطـــراف االنتاج في 
الـــدول العربيـــة .كما ثمنـــت  اللجنة جهـــود لجنة الخبـــراء القانونيين 
فـــي إعـــداد التقرير وكذلـــك النتائـــج العمليـــة التي توصلـــت إليها 
لدعـــم وتطويـــر نظام متابعـــة معايير العمـــل العربيـــة ، خاصة في 

ظل المســـتجدات التـــي طرأت على عالـــم العمل .

اســـتعرضت اللجنـــة التنظيميـــة مـــدى التقدم الـــذى تحقق في ســـير العمل في 
الجلســـات العامـــة للمؤتمـــر واللجـــان المنبثقـــة عنـــه، وعرضـــت علـــى المؤتمـــر 
برنامـــج العمـــل الذي تضمـــن التقرير الرابع للجنـــة التنظيمية وتقريـــر لجنة تطبيق 
االتفاقيـــات والتوصيـــات وتقريـــر لجنـــة ريـــادة األعمـــال ودورهـــا فـــي التنميـــة 
والنهـــوض بالتشـــغيل، وتقرير لجنـــة تعزيز دور المـــرأة في تنفيذ برامـــج التنمية 
المستدامة, وبــــــرنامج عمل الجلســـة الختامية للمؤتمر اليوم االربعاء المــــوافق 

2017/4/12 والتـــي تتضمـــن الكلمـــات األتية :

  1 - كلمة السيد المهندس / يوسف على عبد الكريم - رئيس فريق العمال
  2 - كلمة سعادة السيد / خليفة خميس مطر - رئيس فريق أصحاب األعمال

  3 - كلمة معالى السـيد / علي ظاهر الغزاوي - رئيس فريق الحكومات
  4 - كلمة سعادة السيد / فايز على المطيري - سكرتير عام المؤتمر

على مـــدار يومـــي عمل ناقشـــت اللجنـــة الفنيـــة البند   5 - كلمة معالـى السـيدة / هند صبيح براك الصبيح -  رئيس المؤتمر
العاشـــر حـــول »ريـــادة األعمـــال ودورهـــا فـــي التنميـــة 
والنهوض بالتشـــغيل« وخرجت بتوصيات أهمها التأكيد 
علـــى ربط مفهـــوم الريادة بالتشـــغيل، حيـــث أن العمل 
علـــى حل إشـــكالية البطالة والنهوض بالتشـــغيل ودفع 
عجلـــة النمـــو مرتبـــط ارتباطـــا وثيقـــًا بمدى الريـــادة في 
المجتمـــع ، واعتبـــرت الريادة خيـــارًا اقتصاديـــًا واجتماعيًا 
والمجتمـــع  االقتصـــاد  تشـــكيل  إعـــادة  فـــي  يســـاهم 
وســـوق العمل، كمـــا أكدت على أن المنشـــآت الصغرى 
والصغيـــرة والمتوســـطة أصبحـــت مكونـــًا أساســـيًا من 
مكونـــات اســـتراتيجيات التجديـــد والتنميـــة وتمثـــل بال 
منـــازع مســـتقبل التشـــغيل والتنميـــة وقاطـــرة النمـــو 
االقتصـــادي واالجتماعي ، ودعـــت الدول العربية للعمل 
علـــى زيـــادة نشـــر ثقافـــة الريـــادة بمنطلقـــات فكريـــة 
جديـــدة، كما أوصـــت ببناء مؤشـــر عربي خـــاص بالريادة 
وحثـــت علـــى تعزيـــز دور حاضنـــات االعمـــال، وأكـــدت 
علـــى أهميـــة المشـــاركة الفعالة بيـــن القطاعين الخاص 
والعـــام ومكونـــات المجتمـــع المدنـــي، ودعـــت أطراف 
اإلنتـــاج الثالثـــة في البلـــدان العربية إلـــى تقديم الدعم 
المناســـب لمنظمـــة العمـــل العربيـــة لتنفيـــذ البرنامـــج 
المتكامـــل للتشـــغيل والحـــد مـــن البطالـــة والمشـــاريع 
االقتصاديـــة  القمـــة  مـــن  المعتمـــدة  عنـــه  المنبثقـــة 

والتنمويـــة واالجتماعيـــة )الكويـــت 2009( 



العدد )    ( 5نشرة صحفية تصدر عن الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي     

على هامش مؤتمر العمل العربي
بعض من اللقاءات الصحفية مع رؤساء وأعضاء الوفود

السيد / يعقوب يوسف محمد  - رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

»نفتخـــر فـــي االتحـــاد الحر لنقابـــات عمال البحرين بحســـن التنظيـــم والحضـــور المتميز مـــن أنحاء الوطـــن العربي في 
أعمـــال الدورة )44( حيث لمســـنا الجهـــد الكبير الذي بذلته منظمـــة العمل العربية إلظهارها هـــذا المؤتمر بهذه الصورة 
المشـــرفة. كما أشـــيد بما تناولـــه تقرير مدير عـــام المنظمة من قضايا هامة فـــي صدارتها التدريـــب المهني وقضايا 
الفقـــر والبطالة وتشـــغيل الشـــباب بالوطـــن العربي، مؤكدين علـــى الدور الريـــادي للمنظمة في دعـــم قضايا العمل 
والعمـــال بالوطـــن العربي. ونوجه التحيـــة لالتحاد العام لنقابات عمال مصر على اســـتضافتهم الكريمـــة لفريق العمال 

شـــاكرين الجميع على دورهـــم في إنجاح فعاليـــات المؤتمر.«

السيد / جبار طارش - رئيس اتحاد نقابات عمال العراق

»كان حضـــور فريـــق العمـــال فـــي أعمـــال المؤتمر فعـــااًل في الحـــوار وإعـــداد الصياغات بشـــأن المالحظـــات واالفكار 
التـــي أثـــرت اجتماعـــات الفريـــق والجلســـات العامـــة، وكان له أيضـــَا إضافات هامـــة علـــى التوصيات والقـــرارات التي 
اتخذهـــا المؤتمـــر العام والتي من شـــأنها ان ترتقي بالعمل العربي المشـــترك ومجاالته، وهي بالتأكيـــد تعزيز للواقع 
االقتصـــادي واالجتماعـــي المأمـــول ســـيما ان المؤتمر قد راعـــى أهداف التنمية المســـتدامة 2030 التـــي ركزت على 

العمـــل الالئـــق في هدفهـــا الثاني كبرنامـــج مهم لحمايـــة الحقوق والمبادئ االساســـية فـــي العمل.«

معالي السيد / مأمون أبو شهال - وزير العمل - دولة فلسطين 

»يســـرني أن أســـجل تقديري العالي للجديـــة والموضوعية والعمل الصـــادق في هذا المؤتمـــر والقضايا الهامة التي 
وردت فـــي جـــدول األعمال. أســـجل أيضـــًا باحترام بالـــغ روح العمـــل المخلص التي ميـــزت عمل جميع الوفـــود وجميع 
اللجـــان وبالتالـــي أهنئ الجميع بالنتائج الهامة التي ســـتخرج عن هذه الدورة الذى ســـيعكس مزايا ومكاســـب لقطاعات 
العمـــل والعمـــال في بلداننـــا العربية جميعا. وأســـجل اعجابـــي واحترامي لكادر عمـــل منظمة العمل العربيـــة لما تميز 

به من جديـــة وكفاءة.«

معالي السيد / محمد محمود سعفان – وزير القوى العاملة - جمهورية مصر العربية

»أشـــيد بالتـــزام جميـــع أعضـــاء الوفـــود بالمشـــاركة الفعالـــة فـــي أعمـــال اللجـــان الفنيـــة والتنظيميـــة للمؤتمـــر وهو 
ماســـينعكس إيجابيـــًا علـــى خـــروج المؤتمـــر بقـــرارات وتوصيـــات هامـــة , كما أتوجه بالشـــكر للســـيد فايـــز المطيري و 

ألطـــراف االنتـــاج الثـــالث علـــى جهودهـــم ومســـاندتهم لشـــعب مصر فـــي الحـــادث اإلرهابـــي األليم«

معالي السيد / على ظاهر الغزاوي - وزير العمل - المملكة األردنية الهاشمية 

»إن المشاركة الواسعة في المؤتمر تعكس مدى االهتمام الكبير واإلرادة القوية الصادقة إليجاد الحلول ومعالجه 
التحديات التي تواجهها االسواق العربية وانني إذ اتقدم بجزيل الشكر لمدير عام منظمة العمل العربية إلتاحة هذا 

اللقاء لنا الذي يؤكد أهمية الحوار االجتماعي بين جميع أطراف اإلنتاج .«

السيد / غسان غصن - األمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 

»يأتي هذا المؤتمر في المرحلة األدق من تاريخنا العربي إال ان أطراف اإلنتاج الثالث اســـتطاعت تجاوز كل المعوقات 
وعملـــت خـــالل هذا المؤتمر عبر رؤســـاء الفـــرق واللجان وبالتعاون مـــع اإلدارة التنظيمية لمنظمة العمـــل العربية وفي 
مقدمتهـــا المديـــر العام الســـيد / فايز المطيري على تقريب الـــرؤى والخروج بتوصيات موحدة, وهذا ان دل على شـــئ 
فإنمـــا يـــدل علـــى ما قدمته منظمـــة العمل العربية مـــن مواضيع تخدم مختلف شـــرائح األمة العربية عســـى أن تحمل 
هـــذه الـــرؤى في كل المحافل العربية لتحقيق أهدافها المشـــتركة في تعزيز االســـتقرار االجتماعي, مـــع تمنياتي لهذا 

المؤتمـــر بالنجاح وللمنظمة وأركانها مزيدًا مـــن التقدم واالزدهار.«

المطيري : » تمضي اللحظات الجميلة مسرعة، فها نحن اآلن 
واألربعين  الرابعة  دورتنا  أعمال  اختتام  إعالن  نشارف على 
األخوي  اللقاء  فرصة  لنا  أتاح  الذي  العربي  العمل  لمؤتمر 
الشكر  بخالص  ويتوجه  الهادف«  والتنسيق  البناء  والحوار 
والتقدير ألصحاب المعالي والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، 
على مشاركتهم الكريمة والفعالة، كما خص بالشكر معالي 
السيدة هند الصبيح وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية في دولة الكويت على إدارتها 
السيد  معالى  وشكر  المؤتمر  أعمال  لجلسات  الحكيمة 
الجلسة  الفلسطيني ترؤسه  العمل  أبو شهال وزير  مأمون 

العامة الثالثة .
والذى  العام  المدير  بتقرير  الملحوظ  اهتمامهم  عاليًا  وقدر 
تناول موضوع التدريب المهني باعتباره أحد الركائز األساسية 
العربي،  الوطن  في   2030 المستدامة  التنمية  لتحقيق 
ومالحظاتهم وآرائهم القيمة التي المست الموضوع في 

أدق تفاصيله، وأثرت النقاش والحوار.   
اإلصدارة  إطالق  بإعالن  المؤتمر  هذا  في  تشرفت   «
االلكترونية األولى للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل 
الواردة  البيانات  واعتماد  المبذولة  الجهود  دعم  وأناشدكم 

على الشبكة وإبداء المالحظات وتوقيع بروتوكوالت ثنائية 
القصوى  االستفادة  تحقيق  من  قريب  وقت  في  لنتمكن 

من هذا المشروع الرائد عربيًا. «
الفتاح السيسي رئيس  الرئيس عبد  كما جدد شكره لفخامة 
العمل  مؤتمر  برعاية  تكرمه  على  العربية  مصر  جمهورية 
تشريفه  على  الوزراء  مجلس  رئيس  السيد  وشكر  العربي 

بحضور الجلسة االفتتاحية .
العربية  الدول  لجامعة  العام  االمين  لمعالي  بالشكر  وتوجه 
الذي تفضل مشكورًا بحضوره الشخصي في جلسة االفتتاح 
الرسمية ولكل ما تقدمه األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
من عون وإسناد. كما تقدم بأخلص عبارات الشـكر واالمتنان، 
ألطراف اإلنتاج في جمهورية مصر العربية، ولألخوة العاملين 
 . بذلوها  التي  على جهودهم  العربية،  العمل  في منظمة 
وكذلك للعاملين في وسائل اإلعالم الذين كان لتغطيتهم 
اإلعالمية الواسعة أبلغ األثر في إيصال األراء إلى شعوب 

كل الدول العربية .
ساهم  من  وكل  الصحة  ووزارة  الداخلية  وزارة  كذلك  وشكر 
فى إنجاح أعمال هذا المؤتمر متمنيًا للجميع سفرًا ميمونًا 

ووصواًل أمنًا.

في اختتام أعمال الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي 
المطيري .. يتوجه بالشكر والتقدير لجميع السادة المشاركين رؤساء وأعضاء الوفود وكل من 

ساهم في إنجاح أعمال المؤتمر.. 


