
في الجلسة العامة الثالثة...
اللجنة المالية تعرض تقريرها أمام أطراف العمل الثالث 

الجعيد  سعود  السيد  برئاسة  المالية  اللجنة  ناقشت 
المملكة  في  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  ممثل 
العربية السعودية  البنود الواردة في جدول أعمالها، في 
العربي،  العمل  المقدمة من قبل مكتب  الوثائق  ضوء 
حيث  من  العربية  العمل  لمنظمة  المالي  والموقف 
وتقارير  األعضاء  الدول  على  والمتأخرات  المساهمات 
وتوصيات  العربية  العمل  لمنظمة  المالية  الرقابة  هيئة 
لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في دورتها 25 لعام 
2016 ، وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية 
التابعــة  والمراكـــز  والمعاهـــد  العربي  العمل  لمكتب 
بالشكر  أعمالها  ختام  في  اللجنة  وتوجهت  للمنظمـــــة 
والتقدير إلى القطاعين االقتصادي واالجتماعي ) إدارة 
لجامعة  العامة  باألمانة   ) العربية  المنظمات واالتحادات 
العمل  منظمة  مع  المثمر  تعاونها  على  العربية  الدول 
والمراكز  والمعاهد  العربي  العمل  ولمكتب  العربية، 

التابعة له على جهودهم المتميزة.

فريق أصحاب األعمال
أشـــاد الفريـــق بجهود ســـعادة المدير 
عمـــل  لتطويـــر  المبذولـــة  العـــام 
التمويـــل  نحـــو  والتوجـــه  المنظمـــة 
الذاتـــي في ظـــل الظـــروف الراهنة, 
كما  ناشـــدوا الدول األعضاء بضرورة 
إيالء منظمة العمـــل العربية اهتمامًا 
الـــدول  التـــزام  خـــالل  مـــن  متزايـــدًا 
بسداد  مســـاهماتها, ودفع متأخراتها 
, ورفـــع الموازنـــة المقـــررة لهـــا حتى 
تتمكـــن من القيـــام بالمهـــام المناطة 
بهـــا, هذا وأثنوا علـــى توجه المنظمة 
المهنـــي  بالتدريـــب  االهتمـــام  نحـــو 
باعتبـــاره الســـبيل األساســـي لزيـــادة 
العربـــي  الشـــباب  تشـــغيل  فـــرص 
وتعزيـــز قدرتـــة على المنافســـة في 
أســـواق العمـــل العربيـــة والعالميـــة.

 جانب من إجتماعات الفرق ...

فريق الحكومات
التقاريـــر  الفريــــــق  أعضـــاء  ناقـــــش 
أعمالـــــه،  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 
ووجهوا الشكر لسعادة الســـــيد فــايز 
علــى المطـــــــيري ومساعديه بمكتب 
العمـــل العربـــي والمعاهـــد والمراكز 
الجهـــــــد  علـــى  للمنظمـــة  التابعـــه 
المـــــــبذول خـــالل هـــذا العـــام, وتـــم 
تســـمية الســـيدة / ناديـــة الروابضـــه 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  مـــن 
المكتـــب  فـــي  للفريـــق  ممثـــاًل 
التنفيـــذي للجمعيـــة العربيـــة للضمان 
اإلجتماعـــي, كمـــا تـــم تقديم الشـــكر 
للـــدول   التي اعتمدت اإلســـتراتيجية 
العربيـــة للتدريـــب والتعليـــم المهني 

والتقنـــي.

فريق العمال
قـــام فريـــق العمال بتســـمة الســـيد/ 
نضـــال رضـــوان ممثل فريـــق العمال 
للجمعيـــة  التنفيـــذي  المجلـــس  فـــي 
العربيـــة للضمـــان اإلجتماعـــي, كمـــا 
أشـــادوا بجهود منظمة العمل العربية 
فـــي دعم وتعزيـــز الحقـــوق والحريات 
النقابيـــة, وثمنوا جهـــود المدير العام 
والعامليـــن فـــي المعاهـــد والمراكـــز 
علـــى تنفيـــذ قـــرارات المؤتمـــر فـــي 
جـــدول  واعتمـــدوا  الســـابقة,  دورتـــة 
أعمـــال المؤتمر في دورته الخامســـة 
واألربعيـــن, كما توجه الفريق بالشـــكر 
لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  لســـعادة 
العمـــل العربيـــة وفريـــق العمل  على 
تنفيذ أنشـــطة المنظمـــة لعام 2016.

معالي السيد / محمد محمود سعفان
وزير القوى العاملة

جمهورية مصر العربية

السيد / جمال قادري
رئيس االتحاد العام لنقابات عمال سوريا

الجمهورية العربية السورية

السيد / جالل مخارزة
رئيس غرف تجارة وصناعة جنوب الخليل

دولة فلسطين

السيد / عبد السالم جراد
األمين العام لالتحاد النقابي 

لعمال المغرب العربى

األستاذ / محمد عبدالله القزيفى
امين عام نقابات قطاع االنشاء

الجمهورية اليمنية

السيد / جورج بازيوني
رئيس قسم االتصاالت 

باالتحاد العالمي لنقابات العمال

السيد / عمر مورو
ممثل جامعة الغرف التجارية والصناعية 

والخدمات - المملكة المغربية

السيدة / إيمان أحمد سيد أحمد
أمين المرأة والطفل باالتحاد العام لنقابات 

العمال - جمهورية السودان

السيد / الهامل مرينز
الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل 

الجمهورية الجزائرية

المتحدثون في الجلسة العامة صباح أمس ...

- جاء التقرير شاماًل ووافيًا مبرزًا التحديات التي تواجه المنطقة
- ربط التقرير بين أهداف التنمية المستدامة والتدريب المهني 

كوسيلة لمستقبل عمل عربي مستدام



العدد )    ( 4نشرة صحفية تصدر عن الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي     

 صور الوفود المشاركة

وزير العمل الفلسطيني يترأس الجلسة العامة الثالثة ...
إدانة السلطات االسرائيلية لممارستها التفرقة العنصرية وانتهاك الحريات 

والحقوق النقابية في فلسطين واألراضي العربية المحتلة

المطروحة  الموضوعات  أهم  السادس  البند  يستعرض 
على جدول أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي لعام 
أن  التي من شأنها  األساسية  المعلومات  وبعض   2017
العربية,  الوفود  مشاركة  وتفعيل  تسهيل  على  تساعد 
كما تم استعراض مقترحات المنظمة بشأن عقد االجتماع 
التنسيقي األول للمجموعة العربية واألنشطة والفعاليات 
اللوجيستية  والترتيبات  االجراءات  حيث  من  األخرى، 
مشاريع  وكذلك  انعقادها  ومواعيد  وأماكن  والتنفيذية 
جدول أعمال هذه اإلجتماعات والوثائق الخاصة بها والتي 
وسوف  العربي,  العمل  مكتب  خالل  من  إعدادها  سيتم 
معالي  جنيف  في  العربية  المجموعة  اجتماعات  تترأس 
السيدة/ هند صبيح براك الصبيح وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل رئيس الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي، وتتولى 
كما  المؤتمر,  أمام  العربية  المجموعة  باسم  كلمة  القاء 
عرضت أسماء الدول التي تقدمت بطلب عضوية لمجلس 

إدارة مكتب العمل الدولي )2017 - 2020( عن الحكومات 
وأصحاب األعمال، وتعميم الترشيحات على الدول العربية. 
األول:  تقريرين  باعداد  العربي  العمل  مكتب  قام  كما 
لفلسطين  الدولى  العمل  مكتب  بعثة  لتقرير  تحليلي 
العام  المدير  تقرير  والثاني:  المحتلة  العربية  واألراضي 
اإلسرائيلية  المستوطنات  بشأن  العربية  العمل  لمنظمة 
أوضاع  على  السلبية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  وآثارها 
أصحاب األعمال والعمال في فلسطين واألراضي العربية 
الدورة  أعمال  على هامش  دولي  ملتقى  وعقد  المحتلة, 

للتضامن مع شعب وعمال فلسطين .
كما نوقش أيضًا البند التاسع الخاص بتحديد مكان وجدول 
إقرار  2018 وتم  العربي  العمل  45 لمؤتمر  الدورة  أعمال 
االجتماعية  »المسؤولية  يتناوالن  اللذين  الفنيين  البندين 
في  ودورها  »االنتاجية  و  الخاص«  القطاع  لمؤسسات 

تحسين التنافسية وزيادة النمو«.


