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بعد مناقشات يومي عمل نستعرض...
أهم توصيات لجنة »اإلنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو«

العمليـات 	  وتحديـث  اإلدارة  نظـم  تطويـر  علـى  العمـل  ضـرورة 
اإلنتاجية، وإنشـاء مجالس وهيئات لإلنتاجية على مسـتوى كل بلد 
عربـي، كمـا أكـدت علـى أهمية توسـيع مظلـة الحمايـة االجتماعية 
لتشـمل فئـات المجتمـع الفقيرة والمهمشـة وتعميق مزايـا الضمان 

االجتماعي.
دعـت أطـراف اإلنتـاج الثالثـة فـي البلـدان العربية إلعطـاء األولوية 	 

للنهوض باإلنتاجية وتحسـين جودة اإلنتاج وفقًا للمعايير القياسـية 
الدوليـة فـي اإلنتـاج وتنميـة قـدرات القائميـن عليهـا، وحثـت علـى 
تفعيـل دور الحوكمـة كإحـدى المتطلبـات الجديـدة لالقتصاديـات 
العربيـة والضروريـة لالرتقـاء بهـا إلى مصـاف التنافسـية العالمية.

والتدريـب 	  الفنـي  التعليـم  منظومـة  وتطويـر  بتحديـث  االهتمـام 
مـع  التغيـر،  الفعليـة سـريعة  العمـل  احتياجـات  لمواكبـة  المهنـي 
تعـدد  وتحقيـق  بالتدريـب  خـاص  اهتمـام  إيـالء  علـى  التأكيـد 

الدقيـق. للتخصـص  إهمـال  دون  المهـارات 

مناقشات مستفيضة..
أثرت توصيات لجنة » المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص «

منظمة العمل العربية تطور آليات العمل الخاصة بمتابعة معايير العمل 
العربية 

برئاســـة الســـيد/ علـــي جعفر الحلـــو وبمشـــاركة 53 عضـــوًا من 
المشـــاركين فـــي المؤتمر، اجتمعـــت اللجنـــة الفنية وصـــدر عنها 

أهمها: توصيـــات 
االجتماعيـة 	  المسـؤولية  ومبـادئ  مفاهيـم  تعميـق  علـى  العمـل 

األعمـال  وأصحـاب  الحكومـات  بيـن  الحقيقيـة  الشـراكة  وتفعيـل 
المسـتدامة.  التنميـة  أهـداف  تحقيـق  فـي  منهـا  لالسـتفادة 

ضرورة تأسـيس أطر تنظيمية للتنسـيق بين مبادرات المسـؤولية 	 
االجتماعيـة لتعظيم أثرهـا داخل الدولة.

لتوحيـد 	  فعاليـة عربيـة  لتنظيـم  العربيـة  العمـل  دعـوة منظمـة 
مجـال  فـي  العربيـة  الخبـرات  وتبـادل  والتوجهـات  المفاهيـم 
المسـؤولية االجتماعيـة وتبنـي إطار عام للتنسـيق بين مؤسسـات 

القطـاع الخـاص فـي هـذا المجـال.

عقـدت لجنة تطبيـق االتفاقيات والتوصيـات اجتماعاتها ضمن البند 
الخامـس فـي جدول أعمـال المؤتمر والتي حظيـت بتفاعل كبير من 
قبـل السـادة األعضـاء وذلـك بعد اإلطـالع علـى األسـاليب المطورة 
التـي تطبقهـا منظمـة العمل العربيـة لعرض مواقف الـدول العربية 
نمـاذج  ومتابعـة  العربيـة  العمـل  اتفاقيـات  علـى  التصديـق  مـن 
التقاريـر التـي ترسـل للـدول وشـرح مفاهيـم وأهداف لجنـة تطبيق 
االتفاقيـات والتوصيـات. وأشـار السـادة األعضـاء أن ما يتـم تطبيقه 
فـي اللجـان الفنيـة للمؤتمـر هـو حافـز كبيـر لحضورهـم وتفاعلهم 
ورغبتهـم في التعـاون والمبادرة بتطبيق توصيـات اللجنة والمؤتمر 

علـى أرض الواقع. 

توجه سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر 
العربية على تكرمه برعاية المؤتمر. وكذلك معالي األمين العام لجامعة الدول العربية الذي تفضل مشكورًا بحضوره الشخصي 
اإلنتاج  أطراف  وإسناد. كما شكر  العربية من عون  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  تقدمه  ما  ولكل  الرسمية،  االفتتاح  في جلسة 
الثالثة في جمهورية مصر العربية. وأعرب عن تقديره لمعالي الدكتور المهدي األمين- وزير العمل والتأهيل لدولة ليبيا - رئيس 

المؤتمر، لحسن إدارته أعمال المؤتمر، ولنواب الرئيس على أدائهم المتميز في ترؤس الجلسات.
وهنأ »المطيري« أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان النظامية الذين تم انتخابهم متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في أعمالهم. 
االنسجام  عكست  التي  األخوة  وروح  الفاعلة  مشاركتهم  على  األعضاء  والسادة  والنظامية  الفنية  واللجان  الفرق  رؤساء  وشكر 
التي أثرت فصول  القيمة  آراء المتحدثين  العربية. كما ثمن  والتناغم بين أعضاء المؤتمر من أطراف اإلنتاج الثالث في الدول 
التقرير من متطلبات رفع كفاءة  إليه  لما توصل  بتوصيات تضيف  للخروج  بأفكار خالقة  والتحليل  الدراسة  بمزيد من  التقرير 
أسواق العمل العربية خالل الفترة القادمة. وشكر سعادته في الختام كل من ساهم في إنجاح أعمال المؤتمر من وسائل اإلعالم 
و العاملين باألجهزة األمنية، والصحية. وخص اتحاد إذاعات الدول العربية وجميع العاملين على تغطية هذا الحدث الهام مباشرة.

»المطيري« في كلمته الختامية ألعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي: 
» قرارات طموحة تهدف إلى تصحيح مسارات أسواق العمل، وتحقيق التكامل البيني العربي « 

 مؤتمرنا فرصة للتجمع األخوي والحوار البناء والتنسيق الهادف



تقرير المدير العام من وجهة نظر المتحدثين ..

- اعتمدت منهجية التقرير أسلوبًا علميًا غير تقليدي في تناول أوضاع أسواق العمل العربية

- يعتبر التقرير مرجعًا للباحثين بأسواق العمل من أطراف اإلنتاج في الدول العربية

- ضرورة اتباع نموذج تنموي قائم على حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية 

معالي الدكتور/ علي بن ناصر الغفيص
وزير العمل والتنمية االجتماعية

المملكة العربية السعودية

معالي السيد/ جميل بن محمد حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية

مملكة البحرين

معالي السيدة/ هند الصبيح
وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 

الدولة للشؤون االقتصادية - دولة الكويت

معالي السيد/ محمد يتيم
وزير الشغل واإلدماج المهني

المملكة المغربية

معالي السيد/ سمير سعيد مراد
وزير العمل

المملكة األردنية الهاشمية

معالي السيد/ ناصر بن ثاني الهاملي
وزير الموارد البشرية والتوطين
دولة اإلمارات العربية المتحدة

السيد/ يعقوب يوسف محمد
رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات 

عمال البحرين - مملكة البحرين

معالي الدكتورة/ ابتهاج عبد القادر الكمال
وزير الشؤون االجتماعية والعمل

الجمهورية اليمنية

معالي السيد/ مأمون أبو شهال
وزير العمل 

 دولة فلسطين

المهندس/ علي صبيح علي
رئيس اتحاد الصناعات العراقي

جمهورية العراق

معالي السيد/ مراد زمالي
وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السيد/ حيدر إبراهيم
االتحاد العام لعمال فلسطين

دولة فسطين

معالي الدكتور/ أحمد بابكر نهار
وزير العمل واإلصالح االداري

جمهورية السودان

السيد/ غسان غصن
األمين العام لالتحاد الدولي

 لنقابات العمال العرب

معالي السيد/ محمد الطرابلسي
وزير الشؤون االجتماعية

الجمهورية التونسية

السيد/ محمد جمعان الحضينه
رئيس االتحاد العام لعمال الكويت

دولة الكويت

سعادة السيد/ سمير عبدالله ناس
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 

البحرين - مملكة البحرين

الدكتور/ بشارة األسمر
رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان

الجمهورية اللبنانية

- رفع كفاءة أسواق العمل، ومواكبة اقتصاد المعرفة وفقًا لخصوصية كل دولة عربية 

- الحوار االجتماعي ركيزة لبلورة عقد اجتماعي حديث أساسه العدالة وتكافؤ الفرص

- عصر الصناعة الرقمية يفرض عالقات إنتاج وأنماط عمل جديدة


