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إتحـــاد الغـــرف العربيـــة والمجلـــس المركـــزي لإلتحـــاد الدولـــي يعقـــدان إجتماعيـــن هاميـــن قبـــل 
ســـاعات مـــن بـــدء أعمـــال الـــدورة الخامســـة واألربعيـــن لمؤتمـــر العمـــل العربـــي

كلمــة ترحيبيــة
ـــي  ـــب بأصحـــاب المعال ـــي أن أرحـ يسعدنـ
الســـادة الـــوزراء، ورؤســـاء وأعضـــاء وفـــود 
ـــادات  ـــال واالتح ـــاب األعم ـــات أصح منظم
العماليـــة وممثلـــي المنظمـــات العربيـــة 
لجامعـــة  العامـــة  واألمانـــة  والدوليـــة 

الـــدول العربيـــة.
يلتئـــم  األصيلـــة،  العربيـــة  وبالـــروح 
الثاثـــة   اإلنتـــاج  أطـــراف  شـــمل 
ــا  ــدورة 45 لمؤتمرنـ ــي الـ ــاركة فـ للمشـ
العـــام، الـــذي يفتتـــح أعمالـــه فـــي مصـــر، 
أرض الكنانـــة، برعايـــة كريمـــة مـــن 
ـــي  ـــاح السيس ـــد الفت ـــس عب ـــة الرئي فخام
العربيـــة،  مصـــر  جمهوريـــة  رئيـــس 
ويشـــرفني بهـــذه المناســـبة بأســـمي 
وباســـمكم جميعـــًا أن أرفـــع لفخامـــة 
ـــاح السيســـي اســـمى  ـــد الفت الرئيـــس  عب
مهنئـــًا  والتقديـــر،  الشـــكر  عبـــارات 
ـــية  ـــرة رئاس ـــه لفت ـــد انتخاب ـــر بتجدي مص
جديـــدة، متمنيـــًا لـــه النجـــاح والتوفيـــق 
ولشـــعب مصـــر مزيـــدًا مـــن التقـــدم 
وال  الحكيمـــة.  بقيادتـــه  واالزدهـــار 
يســـعني إال أن أشــــكركم جميعـــًا علـــى 
ـــة  ـــب اإلقام ـــم طي ـــًا لك ـــم متمني حضورك
فـــي بلدكـــم الثانـــي، آمـــًا مـــن اهلل   
تعالـــى أن يوفَقنـــا ويســـددَ خطانـــا . 

 القاهــرة: تنطلــق اليــوم األحــد 8 أبريــل/ نيســان/ 2018 أعمــال الــدورة
ــي الســيد/  ــل راعــي المؤتمــر، معال 45 لمؤتمــر العمــل العربــي بحضــور ممث
محمــد محمــود ســعفان وزيــر القــوى العاملــة، ومعالــي الســيد/ أحمد أبــو الغيط 
ــوزراء،  ــادة ال ــي الس ــاب المعال ــة، وأصح ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع األمي
ورؤســاء وأعضــاء وفــود منظمــات أصحــاب األعمــال واالتحــادات العماليــة، 
والســادة ممثلــي المنظمــات العربيــة والدوليــة، واالتحــادات النوعيــة والمهنيــة 

ــة والوفــود المرافقــة. العربي
تواجــه منطقتنــا العربيــة تحديــات أثــرت بشــكل مباشــرعلى معــدالت النمــو 
االقتصــادي منعكســة علــى أداء أســواق العمــل، فارتفعــت معــدالت الفقــر 
ــا  ــات، مم ــي الجامع ــباب خريج ــن الش ــًة بي ــة وخاص ــكلة البطال ــت مش وتفاقم
يســتدعي المزيــد مــن العمــَل الجــاد والــدؤوب  لتمكيــن الشــباِب العربــي 
مــن اســتثمار طاقاتــه وإمكانياتــه لانخــراط فــي برامــج وخطــط التنميــة 
المســتدامة؛ وهــذا يتطلــب تهيئــة أســواق العمــل العربيــة الســتيعاب التدفقــات 

ــبابية. الش
ــة،  ــاج الثاث ــر للحــوار ألطــراف اإلنت ــر منب ــام الســنوي أكب ــا الع ــر مؤتمرن يوف
ويتيــح أفضــل فرصــة لمناقشــة القضايــا التــي تهــم المواطــن العربــي؛ ونتطلع 
كل عــام إلــى لقائكــم واالســتماع إلــى ماحظاتكــم التــي تحمــل فــي طياتهــا 
الخبــرات القيمــة والتجــارب الواســعة، التــي ســتغني مناقشــات جلســات المؤتمر 
العــام ولجانــه الفنيــة لنتوصــل معــًا إلــى حلــول ومقترحــات عمليــة، تســاهم 
فــي تحويــل الــرؤى إلــى واقــع، وتعمــل علــى دفــع مســارات التنميــة العربيــة 
ــادًا  ــل استرش ــي متكام ــوي عرب ــار تنم ــزام بمس ــدف االلت ــا، به ــز آفاقه وتعزي

بأهــداف خطــة التنميــة المســتدامة 2030. 

)1(

برعاية كريمة من فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية 

مؤتمر العمل العربي 

يبدأ أعماله في القاهرة

اجتماع لجنة العمل في 
إتحاد الغرف العربية

رحب معالـــي الدكتور خالـــد حنفي األميـــن العام لغرف 
التجارة العربيـــة بأعضاء لجنة العمـــل ممثلي منظمات 
أصحاب األعمال فـــي الدول العربية، وذلـــك في اجتماع 
لجنـــة العمـــل الذي عقـــد أمـــس على هامـــش أعمال 
الـــدورة 45 لمؤتمر العمـــل العربي وتم اختيار ســـعادة 
الســـيد خليفة خميـــس مطـــر الكعبي بإجمـــاع أعضاء 
اللجنـــة رئيســـًا للجلســـة، وقـــدم معالي األميـــن العام 
لاتحـــاد تحليًا مفصـــًا لتقرير المدير العـــام لمنظمة 
العمـــل العربيـــة »ديناميكية أســـواق العمـــل العربية..

التحـــوالت ومســـارات التقدم« مثمنـــًا الدرجـــة العالية 
من األهميـــة التي تتضمنهـــا فصول التقرير بالنســـبة 
ألصحـــاب األعمال العـــرب، كما اســـتعرض بنود جدول 
المؤتمـــر، وتقدموا بالشـــكر ألعضـــاء مجلس  أعمـــال 
اإلدارة ممثلـــي أصحاب األعمـــال مثمنين مشـــاركتهم 
في الـــدورة 88 التي عقدت في بغداد وتوجهوا بالشـــكر 
والتقديـــر لرئيس مجلس إدارة منظمـــة العمل العربية. 
وقـــد أجـــرت ممثـــل الســـكرتير العـــام للمؤتمـــر عدة 
مداخـــات لتوضيح بعـــض النقاط محـــور النقاش،هذا 
وتوجهت لجنة العمل بجزيل الشـــكر واالمتنان لســـعادة 
األســـتاذ فايـــز المطيـــري مدير عـــام منظمـــة العمل 
العربيـــة على جهـــوده المبذولـــة في تغطية أنشـــطة 
المنظمـــة لكامل المنطقـــة العربية مـــن موريتانيا إلى 

العربية.  الـــدول  بمعظم  مـــرورًا  العراق 

المجلس المركزي لالتحاد الدولي 
لنقابات العمال العرب 

يعقد دورته الرابعة

حضـــر االجتماع ممثـــل الســـكرتير العام للـــدورة 45 
لمؤتمـــر العمـــل العربـــي عن فريـــق العمـــال، وألقى 
كلمة فـــي االفتتاح نقل فيها تحيات ســـعادة األســـتاذ 
فايز المطيـــري موجهًا أصدق عبـــارات الترحيب لجميع 
المشـــاركين فـــي االجتماع الذي عقد أمـــس في فندق 
الميريديان، مشـــيرًا إلـــى أن الـــدورة الرابعة للمجلس 
المركـــزي تنعقد فـــي ظل أوضاع مأســـاوية ناتجة عن 
واقع النزاعـــات في بعض دول منطقتنـــا العربية حيث 

أولـــى ضحاياها. اإلنتاج  العمال وقـــوى  يمثل 
كمـــا أكد المطيري علـــى أن زياراتـــه الميدانية للعديد 
من األقطـــار العربيـــة جعلتـــه يقف علـــى واقع عمل 
أطـــراف اإلنتـــاج وبيئـــة العمل ومـــدى حاجـــة الحركة 
العماليـــة إلى الدعم والنهـــوض بوضعها حتى تضطلع 
بدورها الريادي على الســـاحة الدوليـــة والعربية وحتى 
يكتســـب العمال الخبرات في مجال الحقوق األساســـية 

للعمل وفـــي بقية اختصاصـــات المنظمة.
المنظمة  العـــام بمواصلـــة  المديـــر  الســـيد  وتعهـــد 
لمســـيرتها في  تحمل مســـؤولية دعم أطـــراف اإلنتاج 
فـــي المنطقة العربية والنهوض بأوضـــاع العمال وبناء 

رائدة. عماليـــة  حركة 
هذا وقـــد صادق المجلس على أســـماء أعضاء المجلس 
المركـــزي للتأكـــد من تحقيـــق النصـــاب، وتم عرض 
خطة عمـــل األمانة العامـــة لعام 2018 واســـتعراض 

النواحـــي الماليـــة ضمن بنود جـــدول األعمال.

في رد على أسئلة الصحافة حول آليات عمل الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل 
ودورها في توفير بيئة معلوماتية في العالم العربي.
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»المطيري« يهنئ فخامة الرئيس السيسي و شعب مصر معلنًا موعد 
انطالق الدورة )45( للمؤتمر

قبيل أيـــام وبحضور عـــدد كبير من ممثلي مختلف وســـائل 
اإلعـــام العربيـــة والمحليـــة عقـــد ســـعادة األســـتاذ فايز 
المطيـــري مؤتمـــرًا صحفيـــًا صباح يـــوم الخميـــس الفائت، 
أعلـــن فيه يـــوم األحـــد الموافـــق 8/أبريـــل/2018، موعد 
افتتاح أعمـــال الدورة 45 لمؤتمرالعمـــل العربي في القاهرة، 
برعايـــة كريمـــة من فخامـــة الرئيس عبد الفتاح السيســـي، 
رئيـــس جمهورية مصـــر العربية الـــذي يحـــرص دائمًا على 
تعزيـــز دور مصر القومي ودعم منظمات ومؤسســـات العمل 
العربـــي المشـــترك، وهنأ باســـمه وباســـم منظمـــة العمل 
العربيـــة فخامته و شـــعب مصر بفـــوزه باالنتخابـــات لفترة 
رئاســـية ثانيـــة، ســـائًا اهلل تعالـــى أن يديم نعمـــة األمن 
واألمـــان، متمنيًا لمصـــر مزيدًا مـــن التقـــدم واالزدهار في 

الحكيمة. قيادتـــه  ظل 

»الصحافة ليست مهنة.... بل رسالة«

رحـــب المطيري بجميع الســـادة الحضـــور قائًا: »يســـعدني 
أن ألتقـــي اليوم بهـــذه الكوكبة من الصحفييـــن المخضرمين 
والشـــباب الذين يمثلون وســـائل اإلعام المرئيـــة والمقروءة 
والمســـموعة مثمنًا دوركم المتميز في إيصـــال الخبر الصادق 
ونشـــر الوعي وتوســـيع المدارك لدى كافة شـــرائح المجتمع 
عبـــر عدســـاتكم وأقامكم وأصواتكـــم الواعـــدة، فأنتم من 

صناع الـــرأي العام، ومســـاهمون في ازدهـــار أي بلد«.

استعرض المدير العام أهم البنود الفنية المدرجة على جدول 
عنوان  تحت  العام  المدير  بتقرير  بداية   45 الدورة   أعمال 
ومسارات  التحوالت  العربية:  العمل  أسواق  ديناميكية   «
وطننا  تواجه  التي  الكبيرة  التحديات  إلى  مشيرًا  التقدم« 
االقتصاد  نمو  تراجع  ظل  في  األخيرة  السنوات  في  العربي 
المستدامة  التنمية  أهداف خطة  تحقيق  ومتطلبات  العالمي، 
غير  تحوالت  إلى  أدت  الرابعة،  الصناعية  فالثورة   ،2030
التكنولوجي،  للتطور  المتسارعة  الموجات  نتيجة  مسبوقة 
مما أدى إلى ظهور أنماط جديدة للتشغيل، وتناقص الطلب 
على المهارات التقليدية ونموه على مهارات أخرى مستحدثة 
طموح  بمستقبل  تذخر  العربية  الدول  من  العديد  أن  نجد   .
تعكسه رؤاها وخططها التنموية ونذكرعلى سبيل المثال ال 
الحصر، رؤية 2021، رؤية 2030، رؤية 2035، رؤية 2040 ،... 
أسواق  وجميعها تتضمن  سياسات وخطط مستقبلية إلدارة 

العمل.
كما أطلع سعادته السادة الحضورعلى موضوعي: البند الثامن: 
 » الخاص  القطـاع  لمؤسســـات  االجتمــاعية  المسؤولية   «
مؤكدًا على إيمان منظمة العمل العربية بدور القطاع الخاص 

في التنمية المستدامة كجزء ال يتجزأ من بنية مجتمعية شاملة 
من خال تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية. والبند التاسع: 
»اإلنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو« مبرزًا 
العاملة  القوى  لتنمية  المنظمة  توليه  الذي  الكبير  االهتمام 

ورفع كفاءتها اإلنتاجية، وتحسين جودة اإلنتاج.
للتطور  المنظمة  مواكبة  إلى  العام  المدير  سعادة  ونوه 
ووثائق  بنود  توزيع  آليات حديثة في  »اعتمدنا  التكنولوجي: 
الورقي؛  التقليدي  النظام  عن  بعيدًا  الكترونيًا  المؤتمر 
مساهمة منا في تعزيز االقتصاد األخضر والحفاظ على بيئة 

مستدامة«.
من  عدد  توقيع  استكمال  إلى  حديثه  خال  أشار  وقد  هذا 
لمعلومات  العربية  بالشبكة  الخاصة  الثنائية  البروتوكوالت 
أسواق العمل، خال جلسات أعمال المؤتمر مع أطراف اإلنتاج 
عن  معربًا  العربية،  الدول  في  اإلحصاءات  ودوائر  الثاثة 
البروتوكوالت لدخول مرحلة  طموحه في االنتهاء من توقيع 

جديدة في تفعيل عمل الشبكة.
فعاليات  لحضور  الحاضرين  جميع  بدعوة  الختام  في  وتقدم 
مؤتمر العمل العربي لنقل الرسالة من موقع الحدث مباشرة.

في رد على أسئلة الصحافة حول آليات عمل الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل 
ودورها في توفير بيئة معلوماتية في العالم العربي.

اعتمـدت القمة االقتصاديـة والتنمويـة االجتماعية الكويت - 
2009  البرنامج المتكامل لدعم التشـغيل والحد من البطالة 
فـي الوطـن العربـي الـذي تضمـن مشـروع الشـبكة العربيـة 
البرنامـج  مشـاريع  أهـم  كأحـد  العمـل  أسـواق  لمعلومـات 
السـت التـي أوكلـت للمنظمـة، وقـد أنجـزت المنظمـة خـال 
عـام 2017 المرحلة األولى من مشـروع الشـبكة فاسـتكملت 
البنيـة المعلوماتيـة وجهـزت لمنظومـة التدريـب والتوظيـف 
اإللكترونـي، حيـث يعتبـر نظام تبـادل البيانـات واإلحصاءات 
التفاعلـي أول نظـام عربي يسـمح للمنظمة بتبـادل البيانات 
مـع الـدول العربيـة األعضـاء ومراجعتهـا وإقرارهـا ونشـرها. 
البطالـة مـن خـال  أمثـل لمشـكلة  إيجـاد حـل  إلـى  أطمـح 
للحكومـات،  الازمـة  والنوعيـة  الكميـة  المعلومـات  توفيـر 
وأصحـاب القـرار العـرب؛ لرسـم سياسـات التشـغيل، ووضـع 
خطـط وبرامـج التعليـم والتدريـب والتوجيـه المهنـي، عبـر 

إتاحـة الشـبكة لقواعـد بيانـات واسـعة وإحصائيـات موثوقـة 
العـرض  بيـن  الفجـوة  تظهـر  معتمـدة،  قيـاس  ومؤشـرات 
وتنميـة  والتدريـب  التعليـم  مخرجـات  وبيـن  والطلـب، 
فتسـاهم  العربيـة،  العمـل  أسـواق  واحتياجـات  المهـارات، 
الراهـن، وإيجـاد نقـاط الضعـف  الواقـع  فـي رصـد وتقييـم 
هـذه  تحليـل  عبـر  المتاحـة  والفـرص  والتهديـدات  والقـوة 
البيانـات؛ كمـا توفـر الشـبكة قاعـدة بيانـات لفـرص العمـل 
علـى المسـتوى العربـي والمؤهـات المطلوبـة بهـدف إتاحة 
الفرصـة أمـام العمـال والباحثيـن عـن عمـل للحصـول علـى 
الوظائـف التـي تتناسـب مـع كفاءاتهـم، وتسـاهم فـي بنـاء 
سـوق  احتياجـات  مـع  يتوافـق  بمـا  ومهاراتهـم  قدراتهـم 
العمـل، كمـا تفتـح لهـم مجـال التعليـم والتدريـب عـن بعـد 
فـي االختصاصـات والمؤهـات األكثـر طلبـًا علـى الشـبكة.

التعاون مع أطراف اإلنتاج واألجهزة 
اإلحصائية العربية وأهم المعوقات

األولـى  اإلصـدارة  إطـاق  علـى  عملنـا   « المطيـري  أجـاب 
للشـبكة فـي الدورة 44 لمؤتمر العمل العربـي، ووقعنا عددًا 
مـن البروتوكـوالت مـع 17 جهـة مـن أطـراف اإلنتـاج الثاثة 
احتـرام خصوصيـة  باالعتبـار  وأخذنـا  واإلدارات اإلحصائيـة 
التدريبيـة  الـدورات  خـال  مـن  الدعـم  ونقـدم  دولـة،  كل 
لتأهيـل الكـوادر لـدى الجهـات الموقعة، نحن نتقدم بشـكل 
ملحـوظ فـي مشـروع الشـبكة، فـاإلرادة والطمـوح  كافيـان 

للتغلـب علـى أيـة معوقـات « .

حول دور المنظمة في دعم الشباب العربي 
واالهتمام بمجاالت اقتصاد المعرفة !

وفي حديث عن أنشطة المنظمة وإنجازاتها 
وتناولها لموضوع البطالة

تعزيز االقتصاد األزرق من أولوياتنا

قـال المديـر العـام »التكنولوجيـا اليـوم أصبحـت واقعًا معاشـًا 
وحيـاة يوميـة يجـب التعامل معها واالسـتفادة منها، فهاجسـنا 
اليـوم يكمـن فـي مـدى مواجهـة التحديـات وكسـب الرهانـات 
التـي يفرضهـا اقتصـاد المعرفـة وضـرورة مواكبـة المتغيرات 
التكنولوجيـة وذلـك بإعـداد األجيـال والشـباب وتأهيلهـم فـي 
هـذا المجـال .سـنعمل أيضـًا علـى تطويـر منظومـة التعليـم 
علـى  والوقـوف  العمـل  أسـواق  متطلبـات  لتلبـي  والتدريـب 
األنمـاط الجديـدة للعمـل وكيفيـة االسـتفادة مـن القطاعـات 

الجديـدة والواعـدة للحـد مـن البطالـة«.

كان مــن الضــروري البحــث عــن مســارات تنميــة جديــدة 
ضروريــة مــن أجــل اســتدامة االقتصــادات القائمــة علــى 
كمحفــز  األزرق  االقتصــاد  ويعمــل  المائيــة.  المســطحات 
لتطويــر السياســات واالســتثمار واالبتــكار والحــد مــن الفقــر 

المائيــة. للمــوارد  المســتدامة  واإلدارة 

أطـراف  مـع  بالشـراكة  تنفيذهـا  وتـم  متنوعـة  األنشـطة 
اإلنتـاج فـي أكثـر من 12 دولـة عربيـة تراوحت بين أنشـطة 
قطريـة وقوميـة، اذ بلـغ إجمالي عـدد األنشـطة المنفذة 89 
ضمـن محـاور عمـل المنظمـة )المكتـب والمعاهـد والمراكـز 
اإلنتـاج  أطـراف  مـن  المسـتفيدين  عـدد  أمـا  لهـا(  التابعـة 
بشـكل معظمهـا  ويهـدف  مسـتفيد   3000 تجـاوز   الثـاث 

 أو بآخـر إلـى الحـد مـن البطالـة " ونعمـل حاليـًا علـى تنفيـذ 
دورات تدريبيـة واعتمـاد دبلـوم لدعم قـدرات أطراف االنتاج 

في مجـال الصحـة والسـامة المهنية. 
وجـاء فـي رده علـى سـؤال أحـد الصحفيين حول عـدد الدول 
المشـاركة فـي الـدورة 45 لمؤتمرالعمـل العربـي " يشـارك 
فـي مؤتمـر العمـل العربـي هـذا العـام 20 دولـة و16 وزيـرًا 
وفـود  والسـادة  السـيدات  450 مشـاركًا مـن  يتجـاوز  بعـدد 
الحكومـات ورؤسـاء وأعضـاء وفـود منظمـات أصحـاب العمل 

واالتحـادات العماليـة.

»التطور التكنولوجي أفرز أنماطًا جديدة للتشغيل«


