
)4(نشرة صحفية تصدر عن منظمة العمل العربية                                                                     العدد   

أكــد المطيــري فــي تقريــره المقــدم لمؤتمــر العمــل العربــي تحــت عنــوان » ديناميكيــة أســواق العمــل العربيــة: التحــوالت 
ومســارات التقــدم« علــى أهميــة تبنــي سياســات واســتراتيجيات محفــزة لإلنتــاج واالســتثمار وتطويــر سياســات التعليــم 
والتدريــب لمواكبــة االقتصــاد المعرفــي، حيــث تطــرق التقريــر إلــى متطلبــات رفــع كفــاءة األســواق العربيــة مــن خــالل 

إيجــاد اإلطــار المؤسســي والتنظيمــي لســوق العمــل. 
وقــد أشــاد المتحدثــون فــي كلماتهــم بموضــوع التقريــر مؤكديــن علــى أهميــة دراســة كل مــا جــاء بــه مــن موضوعــات 
واعتمــاده كخارطــة طريــق نحــو تحقيــق ســوق عمــل مشــتركة للــدول العربيــة. كمــا أكــدوا علــى ضــرورة إيجــاد روابــط 
ومســارات موحــدة يمكــن مــن خاللهــا قيــاس حجــم التوســع فــي أســواق العمــل العربيــة بهــدف خلــق المزيــد مــن الوظائــف 
وفــرص العمــل،  وضــرورة مواكبــة الطبيعــة المتغيــرة ألســواق العمــل مــن خــالل اتبــاع سياســات مرنــة تتــواءم مــع كافــة 

العوامــل وتقــوم علــى حســابات دقيقــة لتحديــد المخاطــر والفــرص.
وأكــد  المتحدثــون علــى أهميــة دور منظمــة العمــل العربيــة فــي تعزيــز الخطــط الوطنيــة لسياســات أســواق العمــل مــن 

خــالل قيامهــا بمســؤولياتها فــي خدمــة أطــراف اإلنتــاج الثالثــة وتوحيــد الــرؤى وتعزيــز التكامــل فيمــا بينهــا.

المتحدثون في الجلسة العامة:

تقرير المدير العام يدعو إلى مواكبة الطبيعة المتغيرة ألسواق العمل

جيبوتي تصدق على اإلتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 
بشأن الحريات والحقوق النقابية

جانب من إجتماعات اللجان الفنية والنظامية

لجنة المسؤولية االجتماعية
 لمؤسسات القطاع الخاص

لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات

اللجنة المالية لجنة اإلنتاجية ودورها في 
تحسين التنافسية وزيادة النمو

اللجنة التنظيميةلجنة الصياغة



تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية
 بلغ عدد األعضاء الذين لهم حق التصويت في المؤتمر 77 عضوًا بواقع 38 صوتًا للحكومات و 19 صوتًا ألصحاب األعمال 

و 20 صوتًا للعمال

أواًل : تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية 2018 - 2020

) أصيل ( 1 - الجزائـــــــر  
) أصيل ( 2 - الســـــودان  
) أصيل ( 3 - الكــــــويت   
) أصيل ( 4 - مصــــــــــر  
5 - تونــــــــس           ) احتياط  (

1 - السيد/ عثمان شريف الريس   ) أصيل (
2 - السيد/ خليل الغرياني     ) أصيل (
3 - السيد/ عدنان أبو الراغب       ) احتياط (

1 - السيد/ مازن المعايطة      ) أصيل (
2 - السيد/ محمد بطي الشماسي  ) أصيل (
3 - السيد/ أسامه سلمان حسن    ) احتياط (

عن فريق العمالعن فريق أصحاب األعمالعن فريق الحكومات

ثانيًا : تشكيل هيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربية 2018 - 2020

) أصيـــــــل ( 1 - جمهورية السودان     
) أصيـــــــل ( 2 - جمهورية العراق     
) أصيـــــــل ( 3 - دولــة لـيـبـيـا     
) أصيـــــــل ( 4 - جمهورية مصر العربية   
) أصيـــــــل ( 5 - الجمهورية اليمنية     
) منــــــاوب ( 6 - المملكة األردنية الهاشمية    
) منــــــاوب ( 7 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

1 - العين/ زيــــاد الحمصــي       )  األردن (

1 - السيد/ بسيم جاسم الذوادي    ) البحرين (

عن فريق أصحاب األعمالعن فريق الحكومات

عن فريق العمال

ثالثًا : تشكيل لجنة شؤون عمل المرأة العربية 2018 - 2020

1 - معالي السيدة/ رابحة الدباس) االردن (
2 - السيدة/ فوزية شهاب          ) البحرين (
3 - الدكتورة/ هال التويجري   ) السعودية (

4 - دولة لـيـبـبـا               ) ليبيا (
5 - الجمهورية اليمنية              ) اليمن (

1 - السيدة/ فوزية ناشر        ) اليمن (
2 - السيدة/ نوف الراكان     ) السعودية (
3 - السيدة/ يسرى اليافعي   ) االمارات (
4 - السيدة/ نرجس لوباريس ) المغرب (
5 - السيدة/ فاطمة الرزاز         ) مصر (

1 - السيدة/ سمر الحيارى      ) االردن (
2 - السيدة/ شريفة موسى   ) االمارات (
3 - السيدة/ زبيدة البلوشي  ) البحرين (
4 - السيدة/ مارييت خوري     ) سوريا (
5 - السيدة/ مايسة عطوه       ) مصر (

عن فريق العمالعن فريق أصحاب األعمالعن فريق الحكومات

رابعًا : تشكيل لجنة الحريات النقابية 2018 - 2020

1 - عبد السالم اكريدله         ) ليبيا (1 - الدكتور/ عبد الستار عشرة    ) مصر (1 - جمهورية العراق 

عن فريق العمالعن فريق أصحاب األعمالعن فريق الحكومات

خالل اجتمـــاع ممثلي أطـــراف اإلنتاج الثـــالث من جمهوريـــة جيبوتي 
مع مســـؤولين من منظمة العمـــل العربية على هامـــش مؤتمر العمل 
العربي، ناشـــد الوفـــد منظمـــة العمل العربيـــة توفير الدعـــم الفني 
 واألنشـــطة التدريبيـــة، وتـــم التصديق علـــى اإلتفاقيـــة العربية رقم

8 لعـــام 1977، وفي إطار متابعة التطبيق العملـــي لإلتفاقية المصادق 
عليها ترســـل المنظمة ســـنويًا نمـــاذج متابعـــة خاصـــة باالتفاقيات 
المصـــادق عليهـــا لعرضها علـــى لجنـــة الخبـــراء القانونييـــن والتي 
تعقـــد إجتماعها ســـنويًا ومن ثم تعـــرض نتائجه علـــى لجنة تطبيق 
اإلتفاقيـــات والتوصيات التي تـــدرج كبند فني من ضمـــن بنود مؤتمر 
العمل العربـــي.  وعلى هامـــش االجتماع وضح ممثلـــو منظمة العمل 
العربيـــة تصميمهم لقاعـــدة بيانات تتضمن نقـــاط االتصال المختصة 
بمعايير وتشـــريعات العمل العربيـــة والتي تســـهل المتابعة مع الدول 

األعضـــاء في ســـبيل اســـتكمال التقارير في المواعيـــد المحددة.

جيبوتي تصدق على اإلتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 
بشأن الحريات والحقوق النقابية

إجتماع على هامش أعمال المؤتمر 
مع قيادات من أطراف اإلنتاج الموريتانيين 

اجتمع ســـعادة المديـــر العام أمـــس بممثلي أطراف اإلنتـــاج الثالث 
بعد اســـتكمال موريتانيا توقيع كامل بروتوكوالت الشـــبكة العربية 
لمعلومـــات أســـواق العمل)حكومـــات، أصحاب عمل، عمـــال، أجهزة 
إحصائية( وأكدت المنظمـــة من جانبها عزمها عقـــد دورات تدريبية 
لتدريب نقـــاط االتصـــال المعنيين بكيفيـــة التعامل مـــع منظومة 
الشـــبكة وتزويـــد المنظمة باإلحصـــاءات المطلوبة. وناشـــد رئيس 
الوفـــد المنظمـــة إيجاد موقـــف عربي موحـــد مناصر للـــدول التي 
تتعـــرض النتقـــادات المنظمات الدوليـــة. وعبر الوفد عـــن اهتمامه 
البالـــغ بإلحاق عـــدد من الكوادر فـــي دبلوم الصحة والســـالمة وتم 
طلب برامج تكوينيـــة، لتدريب المفتشـــين الموريتانيين وتوعيتهم 
بالمخاطـــر المهنيـــة والســـيطرة عليهـــا، كمـــا طلـــب تزويدهـــم 
بالمطبوعات الخاصة بالصحة والســـالمة المهنيـــة لصعوبة توفرها 
فـــي موريتانيا والدول المجاورة، ووعد ســـعادة المديـــر العام بتنفيذ 

كافـــة مطالبهـــم وفق جـــدول زمني خالل هـــذا العام. 

»المطيري« يتسلم درعين تكريمًا لجهوده في النهوض بأداء عمل المنظمة من:
معالي السيد/ مأمون أبو شهال - وزير العمل في دولة فلسطين 

وسعادة المهندس/ علي صبيح علي - رئيس اتحاد الصناعات العراقي


