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

كلمــة ترحيبيــة
يطيُب لي أن أرحبَّ بالســيد المهندس 
شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء 
ممثل راعي المؤتمر ومعالي األســتاذ 
أحمــد أبــو الغيط األمين العــام لجامعة 
المعالــي  وأصحــاب  العربيــة  الــدول 
منظمــات  ورؤســاء  الــوزراء،  الســادة 
أصحــاِب العمــل واالتحــادات العماليــة 
وأعضــاء الوفود المشــاركة في افتتاح 
فــي  العربــي  العمــل  مؤتمــر  أعمــال 
دورتــه الرابعــة واألربعين، ويشــرفني 
باســمي وباســمكم جميعــًا ، أن أرفــع 
أسمى عبارات الشكر والتقدير لفخامة 
علــى  السيســي  عبدالفتــاح  الرئيــس 
رعايتــه الكريمــة ألعمــال مؤتمرنا هذا، 
والــذي يعكُس اهتمام مصــر وقيادتها 
العمــل  بقضايــا  الدائــم  الحكيمــة 
العمــل  بأهميــِة  وإيماَنهــا  والعمــال، 

العربّي المشترك، 
ســعدت بحضوركم جميعــًا، أخوة أعزاء، 
وشــركاء اســتراتيجيين وهــذا بحــد ذاته 
بالقــوة   منظمتكــم  يمــدُّ  هــام  حــدث 
ويمنُحهــا االســتدامة، ونأمــل من الله 
تعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا للخروج 
بنتائج ترقى لتطلعات شــعوبنا العربية 
وتعطيهم األمل في مستقبٍل أفضٍل. 

تشـــهد القاهرة اليـــوم افتتاح أعمال الـــدورة 44 لمؤتمر العمـــل العربي بحضور 
الســـيد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ممثـــل راعـــي المؤتمـــر ومعالي األميـــن العام 
لجامعـــة الدول العربية ،وأصحاب المعالي الســـادة وزراء العمل العرب، ورؤســـاء 
منظمـــات أصحـــاب العمل، واالتحـــادات العمالية في الـــدول العربية ، وممثلي 
المنظمـــات العربيـــة والدوليـــة، واالتحادات النوعيـــة والمهنية العربيـــة والوفود 

المرافقة.
ويأتـــي مؤتمـــر العمـــل العربـــي لتنســـيق المواقـــف وتوحيـــد األهـــداف بيـــن 
أطـــراف اإلنتـــاج الثالثة في الوطن العربي في ظل أحداث سياســـية ومشـــاكل 
اقتصاديـــة ومتغيـــرات اقليميـــة تفـــرض واقعًا اجتماعيـــًا صعبًا أدى إلى اتســـاع 
رقعـــُة الفقـــر وتفاقـــم معـــدالُت البطالـــة خاصـــًة بيـــن الشـــباب، فـــي مرحلـــة 
حرجـــة  تســـتدعي العمـــل الجـــاد والـــدؤوب والســـعي لتحقيق األمن والســـلم 
االجتماعييـــن، بمختلف أبعادهما السياســـية واالقتصادية واالجتماعية، وتمكين 
الشـــباب العربـــي مـــن اســـتثمار طاقاتـــه الكامنة واالنخـــراط في برامـــج وخطط 
التنمية المســـتدامة، من خـــالل التعليم والتدريب المهنـــي ومواءمة مهاراتهم 

إلحتياجـــات أســـواق العمل. 

برعاية كريمة من فخامة الرئيس 
عبـد الفتــاح السيســـي 
رئيس جمهورية مصر العربية 

تنطلق أعمال الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي

إجتماعات هامة قبل انطالق أعمال مؤتمر العمل العربي
قبـــل ســـاعات من بدء أعمـــال الدورة الرابعـــة واألربعيـــن لمؤتمر العمـــل العربي عقدت ثالثـــة إجتماعات 

تنســـيقية لتوحيـــد المواقف ومناقشـــة جدول أعمـــال المؤتمر 

الدورة العادية الثالثة 
للمجلس المركزي لإلتحاد 
الدولي لنقابات العمال 

العرب

فايـــز  األســـتاذ  ســـعادة  ممثـــل  نقـــل 
الترحيـــب  عبـــارات  أصـــدق  المطيـــري 
بالمشـــاركين فـــي اإلجتمـــاع الذي عقد 
فـــي القاهـــرة بعد ظهـــر أمـــس مجددًا 
عهده الذي قطعه لهـــم منذ عامين بأن 
يعمـــل بـــكل جهد وإخالص الســـتكمال 
الناجحـــة للمنظمـــة ودعاهم  المســـيرة 
للمشـــاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر 
كونهم أحـــد الدعائم الرئيســـية الثالث.
وتـــم خـــالل اإلجتمـــاع المصادقة على 
أســـماء أعضاء المجلس المركزي لتأكيد 
النصـــاب وعـــرض تقرير النشـــاط مابين 
دورتـــي  المجلـــس واســـتعراض خطـــة 

األمانـــة العامة.

إجتماع 
لجنة شؤون العمل 

في 
إتحاد الغرف العربية

عقدت اللجنة إجتماعها لمناقشـــة بنود 
جـــدول أعمال الدورة  برئاســـة ســـعادة 
الســـيد خليفـــة خميـــس مطـــر  الكعبي  
الـــذي تم إنتخابـــة بإجماع أعضـــاء اللجنة 
علـــى  المطروحـــة  البنـــود  ونوقشـــت 
جـــدول أعمـــال المؤتمـــر وأثنـــت اللجنة 
علـــى تقريـــر المديـــر العـــام لمنظمـــة 
العمـــل العربية وعلـــى البندين الفنيين 
المعروضيـــن علـــى المؤتمـــر وأوصت 
الســـادة  مـــن  عـــدد  بترشـــيح  اللجنـــة 
األعضاء لفريـــق أصحاب األعمال ولجان 
المؤتمر كمـــا تم مناقشـــة التحضيرات 
الخاصـــة بالـــدورة 106 لمؤتمـــر العمل 

الدولـــي 2017.

اإلجتماع التنسيقي 
لمعالي السادة وزراء 

العمل والشؤون 
اإلجتماعية بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج 
العربية

منظمة العمل العربية تعلن .. 
إطالق االصدارة االلكترونية األولى 

للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
تشـــهد الجلســـة االفتتاحية لمؤتمر العمل العربي في دورتـــه الرابعة واألربعين 
إطـــالق االصـــدارة االلكترونيـــة األولـــى للشـــبكة العربيـــة لمعلومـــات أســـواق 
العمـــل، مـــن خـــالل فيلـــم وثاقـــي قصيـــر يســـتعرض تاريـــخ إنشـــاء الشـــبكة 
وأهدافهـــا وغاياتها، يتبعها غدّا جلســـة خاصة عن تفعيل عمـــل المرحلة األولى، 
توفـــُر الشـــبكة قاعـــدة بيانـــات لفـــرص العمـــل والمؤهـــالت المطلوبـــة بهدف 
إتاحـــة الفرصـــة أمام العمـــال والباحثيَن عـــن عمل للحصول علـــى الوظائِف التي 
تتناســـُب مـــع كفاءاِتهم وتســـهُم في بنـــاِء قدراِتهم ومهاراِتهم بمـــا يتوافُق مع 
احتياجـــاِت ســـوِق العمـــل، كما تفتـــُح لهم مجـــاَل التعليِم والتدريـــِب عن بعد في 
االختصاصـــات والمؤهـــالت األكثـــر طلبًا علـــى الشـــبكة. وجميع الـــدول العربية 
األعضـــاء مدعـــوة إلـــى اعتمادهـــا ودعمها مـــن خالل تزويدهـــا بقواعـــد البيانات 
واإلحصائيـــات الوطنيـــة المطلوبـــة لتكـــون البوابـــة المعلوماتية األوســـع عربيًا 
لربط وتشـــبيك إحصائيات ســـوق العمل وتوفير البنية المعلوماتية بين أســـواق 

العمـــل العربية.
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برئاسة معالي السيد / جميل حميدان 
وزير العمل والتنمية اإلجتماعية في 

مملكة البحرين



منوهًا: »مجلس إدارة ثالثي األطراف 
للمركز العربي للتدريب «

وأشـــار إلى إقرار المؤتمـــر في دورته الثالثـــة واألربعين 
إنشـــاء المركـــز العربـــي للتدريب ومقـــره القاهـــرة، الذي 
مـــن المقـــرر انتخـــاب مجلـــس إدارتـــه مـــن ممثليـــن عن 
أطـــراف اإلنتـــاج الثـــالث خـــالل أعمـــال هـــذا المؤتمـــر 
لوضـــع السياســـات واللوائـــح المنظمة له، وســـيتم من 
خاللـــه بحـــث احتياجات أصحـــاب العمـــل وتعزيـــز طاقات 
شـــبابنا الكامنـــة لتحقيق التوازن والتوافـــق بينهما، طبقا 

الحتياجـــات أســـواق العمـــل العربية.

المطيري معلنًا: 
»إطالق اإلصدارة اإللكترونية األولى للشبكة 

العربية لمعلومات أسواق العمل«

وأعلـــن عـــن إطـــالق اإلصـــدارة اإللكترونية األولى للشـــبكة 
العربيـــة لمعلومات أســـواق العمل في الجلســـة اإلفتتاحية 
العمـــل  لفـــرص  بيانـــات  قاعـــدة  توفـــر  والتـــي  للمؤتمـــر، 
والمؤهـــالت المطلوبـــة بهـــدف إتاحة الفرصة أمـــام العمال 
والباحثيـــَن عن عمـــل للحصول على الوظائف التي تتناســـب 
مـــع كفاءاتهم وتســـهم فـــي بنـــاء قدراتهـــم ومهاراتهم بما 
يتوافـــق مـــع احتياجات ســـوِق العمـــل، كما تفتـــح لهم مجال 
التعليـــِم والتدريب عـــن بعد في االختصاصـــات والمؤهالت 
األكثـــر طلبـــًا على الشـــبكة، هـــذا وتحـــوي مكونات الشـــبكة 
بوابتيـــن أساســـيتين: إحداهمـــا للتدريـــب عـــن بعـــد ، وأخرى 
للتوظيـــف عـــن بعـــد، وســـيتم توقيـــع بروتوكـــوالت تعاون 
مـــع الـــدول العربيـــة األعضـــاء لدعم انطـــالق الشـــبكة، بعد 
عرضها علـــى أطراف االنتـــاج واألخذ بمالحظاتهـــم، حيث أن 
نجـــاح هـــذه المنظومة تقتضى توفـــر قدر كبير مـــن البيانات 
والمعلومـــات  والدراســـات ولن يتأتى ذلـــك اال بتعاون كافة 
الجهـــات ذات العالقـــة وتحقيـــق اكبر قدر من التنســـيق بينها 
لتغذيـــة الشـــبكة باإلحصـــاءات والمعلومـــات لتكـــون البوابة 
المعلوماتيـــه األوســـع عربيـــًا لرصـــد وإدراك وتقييم ونشـــر 

المعلومـــات الموثقـــة عن واقع أســـواق العمـــل العربية.

»مدير عام المنظمة الدولية للهجرة متحدثًا 
في الجلسة العامة األولى مساء اليوم«

 كمـــا أكـــد ســـعادته أن الـــدول العربيـــة أثقلـــت كاهلهـــا 
موجـــات الهجـــرة والنـــزوح من الـــدول العربيـــة المأزومة، 
مشـــيرَا إلـــى أهميـــة احتضـــان وطننـــا العربـــي للعقول 
العربيـــة المهاجـــرة لتســـاهم في بنـــاء أوطانها، مشـــيرًا 
إلى مشـــاركة الســـيد وليم ســـوينغ مدير عـــام المنظمة 
الدوليـــة للهجرة فـــي افتتاح أعمال المؤتمـــر وإلقاء كلمة 
حـــول ما قدمتـــه المنظمة لالجئين والنازحيـــن من الدول 

لعربية.  ا

» المطيري « في مؤتمر صحفي:
الـتدريب المهـني أحـد أهـم بنــود 

مؤتمر العمل العربي لهذا العام
الرابعـــة  الـــدورة  أعمـــال  افتتـــاح  مـــن  قليلـــة  أيـــام  قبـــل 
واألربعيـــن لمؤتمـــر العمـــل العربـــي ،عقـــد األســـتاذ فايز 
المطيـــري المديـــر العـــام لمنظمـــة العمل العربيـــة مؤتمرًا 
صحفيـــًا فـــي مقـــر المنظمـــة لتســـليط الضوء علـــى أهم 
البنـــود المطروحـــة في جـــدول أعمـــال المؤتمـــر ، بحضور 
ممثلي وســـائل اإلعالم ومندوبـــى وكاالت األنباء المحلية 

واألجنبية. والعربيـــة 

»نسعى جاهدين بإمكانياتنا المتاحة لتقديم 
كل عـون للمـواطن العربـي«

قـــال ســـعادة المديـــر العام: »في ظـــل التحديـــات الراهنة 
التي تواجـــه منطقتنا العربية نســـعى جاهدين لتقديم كل 
عـــون مخلص للمواطـــن العربي الذي يعانـــي من تداعيات 
هـــذه المرحلة الحرجة على مختلـــف األصعدة، والتي تجلت 
فـــي تفاقـــم معـــدالت البطالـــة خاصة بيـــن فئة الشـــباب 
مـــن حملـــة المؤهـــالت الجامعيـــة، واتســـاع رقعـــة الفقر، 
وصعوبـــة تأميـــن فـــرص العمـــل، والقـــدرة علـــى مواكبة 
التطـــورات التقنية والتكنولوجية، ووضع السياســـات التي 

تلبـــي احتياجات أســـواق العمل«.
وأكـــد حـــرص المنظمة علـــى مواكبـــة التوجهـــات العالمية 
لتنفيـــذ برامج وخطط أهـــداف التنمية المســـتدامة 2030، 
من خـــالل اختيار موضـــوع تقرير المدير العـــام لهذه الدورة 
» التدريب المهني  ركيزة أساســـية الســـتراتيجيات التنمية 
عـــن  معربـــًا  العربـــي«،  الوطـــن  فـــي  المســـتدامة2030 
أمنياتـــه أن يكـــون تقريرًا إلعادة األمل فـــي قدرات الموارد 
البشـــرية العربيـــة من خـــالل التركيـــز على التدريـــب الجيد، 
وتنميـــة المهـــارات والكفـــاءات الالزمـــة لدخـــول أســـواق 

العربية. العمـــل 

المطيري:
ندعــم ريــادة األعمـال ونعـزز دور المـرأة

وتابـــع قائـــاًل: »إن مؤتمـــر العمـــل العربـــي يعد أكبـــر منبر 
للحـــوار االجتماعـــي الهـــادف والبنـــاء بيـــن أطـــراف اإلنتاج 
الثالثـــة فـــي إطـــار القضايا قيـــد النقـــاش«، مشـــيرًا إلى  
أن المؤتمـــر سيســـتعرض بندين أساســـيين وهمـــا: ريادة 
األعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشـــغيل، وتعزيز 
دور المـــرأة العربية فـــي تنفيذ برامج التنمية المســـتدامة، 
مؤكـــدًا علـــى أهميـــة دور المـــرأة العربية باعتبارها شـــريك 
حقيقـــي فـــي عمليـــة التنميـــة، وفي ســـياق متصـــل عبر 
المطيـــري عـــن حـــرص المنظمـــة علـــى دعم المشـــروعات 
الصغيـــرة ومتناهية الصغـــر للتغلب على مشـــكلة البطالة 
التـــي تفاقمت نظـــرا لتلك الظـــروف التي تمـــر بها بعض 

الـــدول العربية.

البرنامج الزمنى 
لفعاليات الجلسة اإلفتتاحية 

للدورة الرابعة واألربعين 
لمؤتمر العمل العربي

- آيات من الذكر الحكيم 
) ترتيل الشيخ / يوسف قاسم (

- عرض فـيديـو  
إطالق اإلصدارة اإللكترونية األولى من 

مشروع الشبكة العربية لمعلومات 
أسواق العمل

- كلمة معالي الدكتور / 
  عيسى بن سعد الجفالي النعيمي

وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
اإلجتماعية بدولة قطر  

رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية

- كلمة سعادة السيد / 
    فايز على المطيري

المدير العام لمنظمة العمل العربية

- كلمة معالي السيدة / 
    هند صبيح براك الصبيح

وزير الشؤون اإلجتماعية والعمل 
ووزير دولة للشؤون اإلقتصادية بدولة 

الكويت 
رئيس المؤتمر

- كلمة معالي السيد / 
      أحمـد أبــو الغيـــط

األمين العام لجامعة الدول العربية

- كلمة فخامة الرئيس /
     عبـد الفـــتاح السيســي 

رئيس جمهورية مصر العربية 
راعي المؤتمر 

يلقيها نيابة عنه 
السيد المهندس / شريف إسماعيل 

رئيس مجلس الوزراء


