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صور الوفود المشاركة

اســتعرضت اللجنــة التنظيميــة خــالل الجلســة العامــة الثانيــة برنامــج ســير عمــل المؤتمــر الــوارد في التقريــر األول 
للجنــة التنظيميــة المعتمــد، كمــا تــم النظــر فــي القســم الثانــي مــن البنــد األول ومالحقــه فــي اجتماعــات الفــرق 
الثــالث والــذي تضمــن تقريــر عــن نشــاطات وإنجــازات منظمــة العمــل العربيــة 2017 وتقريــر نتائــج أعمــال الــدورة 
ــر  ــغيل، وتقري ــي للتش ــد العرب ــاز العق ــي إنج ــدم ف ــة التق ــنوي لمتابع ــر الس ــة والتقري ــات النقابي ــة الحري 37 للجن
ــد الثانــي ومالحقــه مــن  ــة، هــذا وتــم مناقشــة البن ــة شــؤون عمــل المــرأة العربي ــدورة 16 للجن نتائــج أعمــال ال
خــالل النظــر فــي قــرارات وتوصيــات مجلــس اإلدارة وتقريــر نتائــج أعمــال دورتــي مجلــس اإلدارة 87 - 88 وكذلــك 
ــول  ــث ح ــد الثال ــرض البن ــي، وع ــادي واالجتماع ــس االقتص ــن 100 - 101 للمجل ــال الدورتي ــج أعم ــري نتائ تقري
ــذ قــرارات مؤتمــر العمــل العربــي الســابق فــي دورتــه الرابعــة واألربعيــن لمؤتمــر العمــل العربــي   متابعــة تنفي
2017. واســتكملت مناقشــة تقريــر المديــر العــام ضمــن قائمــة كلمــات المتحدثيــن لليــوم الثانــي مــن أيــام عمــل 

المؤتمــر.

سعادة السيد "أحمد ولد ديه" نائب رئيس المؤتمر  يترأس الجلسة العامة الثانية 
لمتابعة مناقشة تقرير المدير العام والبنود الثالث األولى من جدول األعمال



في زيارة مفاجئة الجتماعات الفرق ..

المطيري يلتقي بفريقي العمال وأصحاب األعمال
لقاءات المدير العام على هامش أعمال المؤتمر 

» منظمة العمل العربية تسعى بكل السبل المتاحة لتنفيذ خطة عملها ملبية احتياجات أطراف اإلنتاج 
الثالثة في الوطن العربي «

حظـــي فريق العمـــال بزيارة كريمة من ســـعادة 
الســـيد / فايز علـــي المطيـــري، المديـــر العام 
لمنظمة العمـــل العربية تحدث فيهـــا مع أعضاء 
الفريـــق بكلمـــات أخويـــة صادقة مؤكـــدًا على 
أهميـــة توطيد عالقـــات التعاون والتنســـيق مع 
المنظمـــات العربية لما لذلك مـــن أثر في خدمة 
الهادف  النقابية وتعزيـــز دورها  الحركـــة  ووحدة 
في تحســـين النمو االقتصادي وزيـــادة اإلنتاجية. 
كمـــا أشـــار إلـــى الدعـــم المقـــدم مـــن قبـــل 
المنظمة،  العمالية ألنشـــطة عمـــل  االتحـــادات 
من خالل مشـــاركاتهم اإليجابيـــة من حيث الكم 
 والنوع واســـتضافتهم لعدد كبيـــر منها، وأضاف:

» منظمـــة العمل العربية تســـعى بكل الســـبل 
المتاحـــة لتنفيذ خطـــة عملها ملبيـــة احتياجات 

أطـــراف اإلنتاج الثالثـــة في الوطـــن العربي«

كما أكد ســـعادته خـــالل زيارتـــه فريق أصحـــاب األعمال 
تســـخير جهود المنظمة وأنشـــطتها لصالح أطـــراف اإلنتاج 
الثالث وأبدى حرصـــه على تنفيذ أنشـــطة التمويل الذاتي 
من خالل مشـــاريع هامـــة ومتميزة على المســـتوى العربي 
كمشـــروع تطوير فـــرع األخطـــار المهنية في المؤسســـة 
العامـــة للتأمينات االجتماعيـــة، والدبلـــوم المهني للصحة 
والســـالمة المهنيـــة، حيـــث تـــم في هـــذا اإلطـــار توقيع 
برتوكـــول تعاون مـــع المعهـــد األوروبي »إيجابـــي« التابع 
لغرفـــة صناعة عمـــان، وســـيتم توقيـــع بروتوكـــول مع 
المنظمـــة العربية للتنميـــة اإلدارية خالل األيـــام القادمة.  
وأعلـــن عن اإلعـــداد والتحضيـــر للمنتدى الثانـــي للقطاع 
الخـــاص بالتعـــاون مع منظمـــة العمـــل الدوليـــة وغرفة 
صناعـــة األردن ، وأكد على أهمية المقترحـــات التي يبديها 
أصحـــاب األعمـــال  لالســـتفادة منهـــا فـــي تطويـــر عمل 
المنظمـــة، وشـــكر بعض الدول التي ســـددت مســـاهمتها 
بعد انقطاع، وهذا إن دل على شـــيء فهـــو دليل مصداقية 

المنظمـــة وجديتها فـــي توجهاتها وتنفيذ أنشـــطتها. 

فــي اجتمــاع تنســيقي عقــد بيــن الدكتــورة ربــا جــرادات مديــر 
المكتــب االقليمــي للــدول العربيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة والوفــد 
المرافــق لهــا مــن المستشــارين فــي عــدد مــن االختصاصــات، 
مــن مديــري  وعــدد  العربيــة  العمــل  وبيــن مديرعــام منظمــة 
فــي  »جــرادات«  تقدمــت  المرافقيــن،  والمستشــارين  اإلدارات 
ــة  ــوة الكريم ــى الدع ــام عل ــر الع ــعادة المدي ــكر لس ــتهله بالش مس
ناقــش  للمؤتمــر.  الجيــد  واإلعــداد  التنظيــم  حســن  وثمنــت 
علــى  المنظمتيــن  بيــن  للتعــاون  المقترحــة  البرامــج  االجتمــاع 
ثالثــة مســتويات: السياســات والمســوحات، والنشــاطات والتدريــب 
ــذ المشــاريع والبرامــج وتــم وضــع الخطــوات  وورش العمــل، وتنفي
ــي  ــدى الثان ــان جــدول أعمــال المنت ــا تباحــث الطرف ــة، كم التنفيذي
 ألصحــاب األعمــال المزمــع عقــده فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
ــة  ــن منظم ــترك بي ــاون مش ــبتمبر 2018( بتع ــول/ س )29 - 30 أيل
العمــل العربيــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وغرفــة صناعــة األردن.

»جرادات« و »المطيري« 
اجتماع تنسيقي على هامش أعمال المؤتمر في يومه الثاني

فريق أصحاب األعمال يشيد بجهود سعادة المدير العام في تنفيذ 
برامج وأنشطة المنظمة وتوزعها الجغرافي 


