
)2(نشرة صحفية تصدر عن منظمة العمل العربية                                                                     العدد   

رفــع ســعادة المديــر العــام  أســمى عبــارات الشــكر والتقديــر 
رئيــس  السيســي،  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  فخامــة  إلــى 
جمهوريــة مصــر العربيــة، مهنئــًا شــعب مصــر بفــوزه لفتــرة 
رئاســية جديــدة، متمنيــًا لــه دوام التوفيــق والنجــاح فــي 
اســتكمال مســيرة العطــاء واإلنجــازات، كمــا رحــب بجميــع 
الســادة المشــاركين فــي افتتــاح أعمــال المؤتمــر مثمنــًا عاليــًا 
حضــور األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة رغــم انشــغاله 
فــي اإلعــداد والتحضيــر للقمــة العربيــة، هــذا وأكــد فــي 
كلمتــه ســعيه إلــى  تطويــر آليــات العمــل فــي منظمــة العمــل 
العربيــة لتواكــب التطــور التكنولوجــيِّ والثــورة المعلوماتيــة، 
والــذي جــاء متوافقــًا مــع قــرارات القمــة العربيــة األخيــرة، ومــع 
توجيهــاتِ مؤتمــرات العمــل الســابقة، وأشــار إلــى اإلنجــازات 
العربيــة لمعلومــات  الشــبكة  التــي تحققــت فــي مشــروع 
أســواق العمــل، حيــث تــم اســتكمال البنيــة المعلوماتيــة 
ــح  ــي، ووض ــف اإللكترون ــب والتوظي ــة التدري ــز منظوم وتجهي
ــة  ــة واالجتماعي ــرات االقتصادي ــغ لألحــداث والمتغي ــر البال األث
ــرورة  ــًا لض ــؤوليات منوه ــاء والمس ــذي زاد األعب ــية ال السياس

توحيــد الصفــوف، ورفــِع األداء، لمواجهــةِ التحديــاتِ الراهنــة، 
للحصــول علــى صــورة متكاملــة مشــرقة لوطننــا العربــي 

ــر.  الكبي
العــام  المديــر  تقريــر  تضمنــه  مــا  باختصــار  وذكــر   هــذا 
» ديناميكيــة أســواق العمــل العربيــة: التحــوالت ومســارات 
ــة  ــة العربي ــارات التنمي ــع مس ــى دف ــدف إل ــذي يه ــدم«، ال التق
وتعزيــز آفاقهــا، لاللتــزام بمســار تنمــوي متكامــل استرشــادًا 

ــتدامة 2030. ــة المس ــة التنمي ــات خط بتطلع
وفــي ختــام كلمتــه وجــه الســالم إلــى غــزة: » لنحيــي جميعــًا 
أبطــال »مســيرة العــودة« التــي خرجــت إلحيــاء »يــوم األرض« 
العاريــة نيــران جيــش  الذيــن واجهــوا بصدورهــم  هــؤالء 
االحتــالل متمســكين بحقهــم فــي تقريــر المصيــر كباقــي 
ــةِ  ــم بدول ــِع دوِل العال ــرافِ جمي ــاًل باعت ــم«. آم ــعوب العال ش
فلســطين، وعاصمتهــا القــدس الشــريف التــي ســتبقى عربيــة 
إلــى يــوم الديــن، مطالبــًا الســادة المشــاركين بتوفيــر الدعــم 
ــب  ــل ليواك ــن عم ــث ع ــباب الباح ــم الش ــل ودع ــالزم لتأهي ال

ــطيني.   ــل الفلس ــوق العم ــات س ــات واحتياج متطلب

المطيري في افتتاح أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي:

لغزة منا السالم ... لنحيي جميعًا أبطال »مسيرة العودة«

المشاركون في افتتاح أعمال المؤتمر يقفون دقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين والوطن العربي

عرفانًا وتقديرًا من منظمة العمل العربية لجهودهم .. 

مدير عام منظمة العمل العربية يكرم عددًا من أصحاب المعالي 

بخالص االمتنان والتقدير مجلس األعيان 

األردني يمنح المطيري درع المجلس

 تقديرًا لجهوده المبذولة على 

المستوى العربي 

معالي السيدة/ هند صبيح براك الصبيح
وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون االقتصادية - دولة الكويت

معالي الدكتور / المهدي ورضمي األمين
وزير العمل والتأهيل - دولة ليبيا

معالي المهندس / محمد شياع السوداني
وزير العمل والشؤون االجتماعية - جمهورية العراق

معالي السيد / محمد محمود سعفان
وزير القوى العاملة - جمهورية مصر العربية - ممثل راعي المؤتمر

معالي السيد/ أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية



هيئة رئاسة المؤتمر

رئيس المؤتمر
معالي الدكتور / المهدى ورضمي األمين

وزير العمل والتأهيل
دولة ليبيا 

تشكيل الفرق الثالثة

نائب رئيس المؤتمر لفريق الحكومات
سعادة السيد  / أحمد ولد محمود 

األمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة
         الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

نائب رئيس المؤتمر لفريق أصحاب األعمال
سعادة السيد  / سمير عبد الله ناس

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين
        مملكة البحرين

نائب رئيس المؤتمر لفريق العمال
السيد  / جبالي محمد جبالي

رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر
        جمهورية مصر العربية

رئيس الفريق
معالي المهندس / محمد شياع السوداني

جمهورية العراق

نائب رئيس الفريق
الدكتور / خالد عثمان الشرع

دولة ليبيا

عن فريق الحكومات

رئيس الفريق
سعادة / خليفة خميس مطر 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

نائب رئيس الفريق
سعادة السيد  / موفق بني هاني

المملكة األردنية الهاشمية

عن فريق أصحاب األعمال

رئيس الفريق
 السيد  / جمال قادري

الجمهورية العربية السورية 

نائب رئيس الفريق
 الدكتور/ سر الختم األمين عبد القادر

جمهورية السودان

عن فريق العمال

الكلمات الرئيسية في الجلسة االفتتاحية

كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
يلقيها نيابة عنه معالي السيد / محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة

نقل معالي الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للمشاركين في 
الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي متمنيًا أن تتكلل أعمال المؤتمر بالنجاح، وذلك خالل إلقائه كلمة نيابة 
عن فخامة الرئيس، مطالبًا المشاركين بالوقوف دقيقة حداد على شهداء مصر والوطن العربي. وأثنى 
على تقرير المدير العام الذي يقدم رؤية غير تقليدية عن طبيعة أسواق العمل العربية بهدف تحليلها، 
في مرحلة يمر بها الوطن العربي بمتغيرات تستدعي إعطاء العمل العربي المشترك مضمونًا واقعيًا، 
يعتمد على أسس صلبة وقوية تمكنه من مواجهة الرهانات الدولية، مؤكدًا أن خفض معدالت البطالة 

وتحقيق المزيد من فرص العمل يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية واستراتيجيتها.

معالي المهندس / محمد شياع السوداني 
وزير العمل والشؤون االجتماعية بجمهورية العراق - رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية

السيسي  الرئيس عبدالفتاح  الديمقراطية وانتخاب  بالتهاني لشعب مصر على ممارسة  تقدم معاليه 
لوالية جديدة متمنيًا دوام النجاح والمزيد من االستقرار والرخاء.  وشكر أعضاء مجلس إدارة منظمة 
العربية في  العمل  العام لمنظمة  المدير  أدائهم لمهامهم، مشيدًا بقدرات  العربية على حسن  العمل 
المنظمة  إنجازات  في  واضحة  جهوده  وبرزت  المناقشات  إثراء  في  أسهم  مما  والجلسات  الحوار  إدارة 
خالل السنتين الماضيتين،منوهًا إلى الجهود العلمية في تقرير المدير العام الذي يعكس عمق التفكير 
مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت على رأس القضايا التي تمت مناقشتها خالل اجتماعات مجلس 

اإلدارة، ودعا المؤتمر للحفاظ على مدينة القدس عاصمة أبدية لفلسطين.

مقرر الفريق
السيد/ هالل مأمون عبداهلل

جمهورية مصر العربية

مقرر الفريق
السيد/ مرتضى كاظم جاسم

جمهورية العراق

مقرر الفريق
 السيد/ غسان غصن

األمين العام لالتحاد الدولي 
لنقابات العمال العرب

معالي الدكتور / المهدي ورضمي األمين
وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا - رئيس المؤتمر

تقدم بتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري لتجديده الثقة لفترة رئاسية ثانية. وأضاف 
أنه ال بد من توحيد الجهود العربية خالل الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن األزمات اإلقليمية والمتالحقة 
العمل، مما  توفير فرص  انعكست على  الدول،  بها  بعض  التي مرت  السياسية  أو  االقتصادية  سواء 
أدى لوجود اقتصاديات هشة، لذا ال بد أن نضع استراتيجيات مشتركة، بين أصحاب األعمال والعمال 
للنهوض باقتصاديات الدول العربية. وناشد المؤتمر في الختام  إلى الحد من االنتهاكات التي تحدث 

للشعب الفلسطيني، بشكل يتعارض مع ما تضمنته كافة المواثيق الدولية.

معالي السيد /  أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية

للعمل  الرئيسية  اآلليات  أحد  العربي  العمل  مؤتمر  في  المشاركين  اإلنتاج  أطراف  إلى  بالشكر  توجه 
العمل  خدمة  في  تسهم  بقرارات  والخروج  والنجاح  التوفيق  المؤتمر  ألعمال  متمنيًا  التنموي  العربي 
العربي المشترك. كما أشار إلى أن المنطقة العربية تشهد تحوالت خطيرة تستدعي حشد جهود كبيرة 
وتنسيق  توحيد  في  العربية  العمل  منظمة  دور  يبرز  حيث  المواطن  حياة  على  تداعياتها  الستيعاب 
الفقر  القضاء على  أهدافها  أهم  التي من   2030 المستدامة  التنمية  تنفيذ خطة  الدول في  التزامات 
واالجتماعية  االقتصادية  التنموية  العربية  القمة  خالل  من  المنظمة  تكليف  تم  أبعاده،حيث  بمختلف 
الكويت2009 وأشاد بمبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة في الوطن العربي، وما تمثله هذه المبادرة من قيمة مضافة لالقتصاديات العربية وتسهم 

في توفير فرص العمل للشباب وخفض معدالت البطالة. منظمة العمل العربية توقع بروتوكولي تعاون ثنائي مع كٍل من :
                  إتحاد الغرف العربية                              وزارة العمل في دولة فلسطين


