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برعاية كريمة من فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية 

تشــهد القاهــرة اليــوم األحــد 14 أبريــل – نيســان /2019 افتتــاح أعمــال الــدورة 46 
ـي الســيد/ أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام  ـي بحضــور معاـل لمؤتمــر العمــل العرـب
لجامعــة الــدول العربيــة وأصحــاب المعالــي الســادة الــوزراء، والســادة رؤســاء وأعضــاء 
المنظمــات  وممثلــي  العماليــة،  واالتحــادات  األعمــال،  أصحــاب  منظمــات  وفــود 
العربيــة والدوليــة، واالتحــادات النوعيــة والمهنيــة العربيــة والوفــود المرافقــة وعــدد 

مــن الشــخصيات العربيــة والدوليــة.
ــأن التعــاون  ــاج فــي الوطــن العربــي، واعترافــًا ب ــًا بأهميــة تكاتــف أطــراف اإلنت وإيمان
فــي ميــدان العمــل هــو أفضــل ضمــان لحقــوق اإلنســان العربــي فــي حيــاة حــرة كريمــة، 
ــر المجتمــع العربــي  ــة، وســبيلها التعــاون الفعــال لتطوي ــة االجتماعي أساســها العدال
وتنميتــه علــى أســس متينــة وســليمة، ينعقــد مؤتمــر العمــل العربــي كل عــام لتنســيق 
المواقــف وتوحيــد األهــداف بيــن أطــراف اإلنتــاج الثالثة لمواجهــة التحديــات ومواكبة 
المتغيــرات المتســارعة علــى الســاحة العربيــة، وتطويعهــا لمــا فيــه مصلحــة الشــعوب 

العربيــة.
هــذا ويوفــر المؤتمــر هــذا العــام فرصــة لمناقشــة دور عالقــات العمــل والشــراكة 
الحقيقيــة بيــن أطــراف اإلنتــاج وإســهاماتها المفترضــة ـفـي تحقيــق أهــداف خطــة 
التنميــة المســتدامة 2030 ، حيــث فرضــت هــذه الخطــة األمميــة علــى الــدول العربيــة 
جــدول أعمــال يســتوجب عمــاًل جــادًا ودؤوبــًا يتطلــب وضــع سياســات موجهــة وتنفيــذ 
اســتراتيجيات وخطــط وطنيــة بآليــات مبتكــرة، وبكــوادر عاملــة مؤهلــة ومدربــة، 
مســتثمرين كافــة الطاقــات البشــرية اســتثمارًا يتناســب مــع ظــروف وطبيعــة كل فئــة، 
مــع الحفــاظ علــى المــوارد والثــروات الطبيعيــة واســتخدامها بالشــكل األمثــل؛ لتعزيــز 

ــع.  ــر العمــل الالئــق والمســتدام للجمي النمــو االقتصــادي وتوفي

قبيل ساعات من انطالق أعمال مؤتمر العمل العربي

إنـــه لمـــن دواعـــي ســـروري أن أرحـــبَّ بأصحاب 
ــي الســـادة الـــوزراء، ورؤســـاِء منظمـــات  المعاـل
أصحـــاِب العمـــل واالتحـــاداِت العمالية وممثلي 
المنظمـــات العربيـــة والدولية وأعضـــاِء الوفوِد 
المشـــاركة في افتتـــاِح أعماِل مؤتمركـــم العام 
ـفــي دورتـــه السادســـة واألربعيـــن، ويشـــرفني 
باســـمي وباســـِمكم جميعـــًا، أن أرفـــَع أســـمى 
الرئيـــس  لفخامـــِة  والتقديـــِر  الشـــكِر  عبـــاراِت 
الكريمـــة  رعايِتـــِه  علـــى  السيســـي  عبدالفتـــاح 
ألعمـــاِل مؤتمرنا هـــذا، والذي يعكـــُس اهتماَم 
مصَر وقيادِتهـــا الحكيمِة الدائـــِم بقضايا العمِل 
والعمـــال، ودعمهـــا لمنظومـــة العمـــِل العربيِّ 

المشـــترك.
لقاؤنـــا كل عـــام يجـــدد األمـــل، ويرســـخ أواصـــر 
األخـــوة بيـــن األشـــقاء العـــرب ممثلـــي أطراف 
علـــى  بأننـــا  العهـــد  ويوثـــق  الثالثـــة،  اإلنتـــاج 
الطريـــق الصحيـــح ســـائرون بـــإذن هللا، بخطـــى 
واثقة لنواجه معًا التحديات التي تعيق مســـارنا 
فالعـــزم ـفــي قلوبنـــا ينبـــض عمـــاًل، والطمـــوح 
ـفــي أنفســـنا يتجســـد واقعـــًا، وأنـــا علـــى يقين 
بأننـــا قـــادرون على أن نخـــرج في ختـــام مؤتمرنا 
بقـــرارات وتوصيات بحجم المســـؤوليات الملقاة 
علـــى عاتقنا؛ لنســـاهم ـفــي توفير حيـــاة كريمة 

ملؤهـــا الرخـــاء واالزدهـــار لشـــعوبنا العربية . 

كلمة ترحيبية

إتحـــاد الغـــرف العربيـــة والمجلـــس المركـــزي لإلتحـــاد الدولـــي لنقابـــات العمـــال العـــرب عقـــدا إجتماعيـــن هاميـــن قبيـــل ســـاعات 
مـــن بـــدء أعمـــال الـــدورة السادســـة واألربعيـــن لمؤتمـــر العمـــل العربـــي.

اجتماع لجنة العمل في 
إتحاد الغرف العربية

عقـــدت الـــدورة الخامســـة للمجلـــس المركـــزي بحضـــور أعضاء 

المجلـــس وعـــدد مـــن االتحـــادات المهنيـــة العربيـــة، هـــذا وتم 

اســـتعراض بنود جـــدول األعمـــال. وأثنى المجلـــس على جهود 

منظمـــة العمل العربيـــة المبذولة، كما أشـــادوا بتقريـــر المدير 

العـــام والبنـــود الفنية لهـــذه الدورة، وجـــددوا باإلجمـــاع الثقة 

لســـعادة األســـتاذ فايـــز المطيـــري لواليـــة ثانية مثمنين حســـن 

اختيارهم لشـــخصه الكريم، هذا وبالمقابل تقدم ســـعادة المدير 

العام بالشـــكر ألعضاء المجلس على ثقتهـــم الغالية  قائاًل : »إن 

ثقتكم هذه تشـــرفني وتحملني مســـؤوليات أكبـــر  وخالل فترة 

األربع ســـنوات لم أســـتثني أي طلب لتقديم دعـــم فني إلتحاد أو 

منظمـــة  مع  مراعـــاة التـــوزع الجغرافي ونوعية األنشـــطة«.

رحـــب الدكتور خالـــد حنفي األمين العام التحـــاد الغرف العربية 

بأعضـــاء لجنـــة العمـــل ممثلـــي أصحـــاب األعمـــال ـفــي الدول 

العربيـــة ـفــي االجتمـــاع ال 36 الـــذي عقـــد أمـــس، وتـــم اختيار 

ســـعادة الشـــيخ خليفة خميـــس مطـــر الكعبي بإجمـــاع أعضاء 

اللجنة رئيســـًا للجلســـة و بحثت اللجنة العديد من الموضوعات 

الهامـــة، هـــذا وتـــم اســـتعراض تقريـــر المديـــر العـــام وبنـــود 

المؤتمـــر كمـــا وجـــه رئيس الجلســـة الشـــكر لمنظمـــة العمل 

العربية مشيدًا بفعالياتها وأنشـــطتها رغم إمكانياتها المالية 

المحـــدودة وتمكنت بطاقاتها البشـــرية وخبرائهـــا المتميزين 

تنفيـــذ خطة عملها التـــي غطت معظم الـــدول العربية وخاصة 

األكثر احتياجًا، وأوصت اللجنة بالموافقة على ترشـــيح ســـعادة 

الســـيد/ فايز المطيـــري لفترة واليـــة جديدة.

المجلس المركزي لالتحاد الدولي
 لنقابات العمال العرب 

يعقد دورته الخامسة
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 »المطيري« يعلن ...
موعد انطالق الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي

   ـفــي مؤتمـــر صحفي عقد يـــوم األربعاء الماضي ـفــي مقر منظمة 
العمـــل العربيـــة وبحضـــور مكثـــف مـــن ممثلـــي وســـائل اإلعالم 
العربيـــة والمحليـــة، أعلـــن األســـتاذ فايـــز المطيري المديـــر العام 
لمنظمـــة العمـــل العربيـــة أن افتتـــاح أعمـــال الـــدورة 46 لمؤتمر 
العمل العربي ســـيكون في تمام الســـاعة العاشـــرة من يوم األحد 
الموافـــق 14 أبريـــل / نيســـان 2019 برعايـــة كريمة مـــن فخامة 
الرئيـــس عبد الفتـــاح السيســـي، رئيـــس جمهورية مصـــر العربية، 
الـــذي يحرص دائمـــًا على تعزيز دور مصر القومـــي ودعم منظمات 
ــي المشـــترك، واغتنم هذه المناســـبة  ومؤسســـات العمـــل العرـب
ليهنئ باســـمه وباســـم منظمـــة العمـــل العربية فخامتـــه بتوليه 
رئاســـة االتحـــاد اإلفريقي للعـــام 2019، متمنيًا لـــه دوام التوفيق 
والنجـــاح ولمصر مزيـــدًا مـــن التقدم واالزدهـــار، متقدمـــًا بخالص 
العـــزاء لشـــعب مصر ولـــذوي ضحايا األحـــداث اإلرهابيـــة األخيرة.

وعبـــر عـــن ســـعادته بلقـــاء ممثلـــي وســـائل اإلعـــالم كل عام 
ــي لإلجابة عن أســـئلتهم  قبيـــل انعقـــاد مؤتمـــر العمـــل العرـب
التي تعكـــس اهتمامـــات الجمهـــور العربي، متوجهـــًا إليهم: 
»تتضاعـــف مســـؤولياتكم مـــع انتشـــار التكنولوجيا ووســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي ليصبـــح دوركم أكثـــر أهمية ـفــي إيصال 
الخبـــر الصـــادق لمتخذي القـــرار«، مقدمًا الدعـــوة لهم لتغطية 

وقائـــع الجلســـة االفتتاحيـــة لمؤتمر العمـــل العربي.

ــى أن اليوم األول مـــن جدول أعمـــال مؤتمر  نـــوه ســـعادته إـل
ــي يحظى بشـــرف تكريـــم الكوكبة السادســـة  العمـــل العرـب
مـــن رواد العمـــل العرب ممن تـــم اختيارهم مـــن قبل أطراف 
اإلنتـــاج الثـــالث ـفــي دولهـــم، والمؤلفـــة مـــن 24 شـــخصية 
عربيـــة، يمثلون رمـــوزًا قدمـــوا الكثير ألوطانهم فاســـتحقوا 
العمـــل  منظمـــة  أن  مذكـــرًا  واالحتـــرام،  التقديـــر  كل  منـــا 
العربيـــة واظبت كل ثالث ســـنوات على تكريـــم رواد العمل 
مـــن أطراف اإلنتـــاج الثالثة في الـــدول العربية، منـــذ أن أقره 

مؤتمـــر العمـــل العربي ـفــي دورته 30 عـــام 2003

 أعلـــن المديـــر العام عـــن انعقاد جلســـة خاصة بأوضـــاع عمال 
وشـــعب فلســـطين ـفــي تمـــام الســـاعة السادســـة مســـاًء من 
اليـــوم الثاني ألعمـــال المؤتمر وذلك بحضور مستشـــار الرئيس 
الفلســـطيني للعالقات الدولية والشـــؤون الخارجيـــة الدكتور 
نبيل شـــعث وجميع الســـادة أعضاء المؤتمر، وسيتم عقد هذه 
الجلســـة االســـتثنائية بنـــاء على قـــرار مجلـــس إدارة المنظمة، 
متابعـــًا:  ــى،  األوـل العـــرب  لقضيـــة  الكامـــل  للدعـــم  تأكيـــدًا 
ــي، وقريبًا ســـنصلي جميعًا بإذن  »فلســـطين في قلب كل عرـب

هللا ـفــي القدس الشـــريف«. 

وأوضـــح ســـعادته أهمية انعقاد المؤتمر ســـنويًا قائـــاًل: » يوفر مؤتمر العمـــل العربي الذي يعقد كل عـــام منبرًا للحوار بيـــن أطراف اإلنتاج 
الثالثـــة، وفرصـــة متميزة لمناقشـــة قضايا العمـــل التي تهم المواطـــن العربي؛ بهـــدف توحيد الرؤى واألهـــداف؛ إليجاد الحلول المناســـبة 

التـــي توفُر لـــه الحياَة الكريمـــة والعمل الالئق«

أكـــد المطيـــري: »حرصـــت المنظمـــة علـــى توفيـــر الفـــرص 
التدريبيـــة لمعظـــم الـــدول العربيـــة ـفــي كافـــة اختصاصـــات 
عمـــل المنظمة وخاصة الـــدول األكثر احتياجـــًا، مراعين التوزع 

ــي قريبًا«  ــى جيبوـت الجغراـفــي، وســـنتوجه إـل

»إن هـــذا الموضوع هو هاجس بالنســـبة للمنظمـــة، ونطرحه 
دائمـــًا في مؤتمراتنا  فبهم ســـنبني األوطان إن شـــاء هللا«

أشـــار ســـعادته إلى أن 15 وزيرًا قد أكـــدوا حضورهم للمؤتمر 
و450 مشـــاركًا من وفـــود الحكومات ورؤســـاء وأعضاء وفود 

منظمات أصحـــاب العمل والعمـــال حتى اليوم.

قـــال المديـــر العـــام: »يقتـــرح البنـــد الفنـــي اآلليـــة المثلـــى ودور 
أطـــراف اإلنتاج في تحقيق أفضل اســـتفادة منها، كما يســـتعرض 
عـــددًا  من التجـــارب الدوليـــة والعربيـــة الرائدة في هـــذا المجال، 

وهـــذا واجبنا«.

أجـــاب: »إن التأييـــدات التي وصلتني مـــن 19 دولة عربية حتى 
اآلن هـــي وســـام علـــى صـــدري، تزيـــد مـــن عطائـــي وتضاعف 
مســـؤولياتي، فأنا مرشـــح دولتـــي الكويت ومكلـــف من قبل 
أطـــراف اإلنتاج ألمثلهـــم في إدارة هـــذه المنظمـــة العريقة، 
وبتوفيق من هللا عز وجل وبمســـاعدة زمالئـــي بالعمل نجحنا 
في الســـنوات الماضيـــة في تطوير آليات العمـــل وإيجاد مورد 
ــي للمنظمـــة عن طريـــق التمويـــل الذاتي وســـننفذ خالل  ماـل
شـــهر يوليو 2019 دبلـــوم مهني للصحة والســـالمة المهنية 

بالتعـــاون مع المنظمـــة العربية للتنميـــة اإلدارية«.

والتنمويـــة  االقتصاديـــة  القمـــة  »اعتمـــدت  ســـعادته:  أجـــاب 
لدعـــم  المتكامـــل  البرنامـــج   2009 الكويـــت  ـفــي  االجتماعيـــة 
التشـــغيل والحـــد مـــن البطالة ـفــي الوطـــن العربي الـــذي أوكل 
للمنظمة، ويتضمن ســـتة مشـــاريع منها مشـــروع الشبكة العربية 
لمعلومات أســـواق العمل، وقد أنجزت المنظمة جـــزءًا كبيرًا منه 
ونحن اآلن في مرحلة اســـتكمال توقيـــع بروتوكوالت التعاون مع 
أطـــراف اإلنتاج في الـــدول العربية، وقـــد تم توقيـــع 20 برتوكواًل 
حتـــى اآلن إلتاحة البيانات، ونقوم بعقـــد ورش تدريبية للمختصين 
ـفــي كل دولة عربيـــة موقعة علـــى البرتوكـــول الخاص بالشـــبكة.

واســـتعرض ســـعادته أهـــم البنـــود الفنيـــة المدرجة علـــى جدول 
أعمـــال المؤتمر بدايـــة بتقرير المدير العام تحـــت عنوان »عالقات 
ــى أن اختياره  العمل ومتطلبات التنمية المســـتدامة« مشـــيرًا إـل
جـــاء نتيجة تبنـــي معظم الـــدول العربيـــة خططًا وبرامـــج تتواءم 
مـــع خطـــة التنميـــة المســـتدامة 2030 والمكونة مـــن 17 هدفًا 
ومنظمـــة العمـــل العربيـــة معنية ـفــي المســـاهمة بتحقيق عدد 
منهـــا، وبشـــكل خاص تحقيـــق الهـــدف الثامن المكـــرس لتعزيز 
النمـــو االقتصادي المّطرد والمســـتدام والشـــامل، وتوفير العمل 
الالئـــق للجميـــع. ويبرز هنـــا أهمية تطويـــر عالقـــات العمل ودور 
الشـــراكة الحقيقية بين أطراف اإلنتاج الثالثة بهدف المســـاهمة 
ـفــي تحقيق خطط ورؤى التنمية المســـتدامة في الـــدول العربية 

وفعال.  تكاملي  بشـــكل 

وفي ســـياق متصل أطلـــع »المطيري« الحاضريـــن باختصارعلى 
مضمـــون البنديـــن الفنييـــن: حيـــث أوضـــح أن البنـــد التاســـع 
»تعزيـــز دور االقتصـــاد األزرق لدعـــم فرص التشـــغيل« يؤكد 
أهميـــة الحفاظ علـــى المســـطحات المائية وإدارتها الســـليمة 
لنـــا بالمقابـــل الكثيـــر  الســـتثمارها بالشـــكل األمثـــل لتوفـــر 
مـــن فـــرص العمـــل وخاصـــة أن الـــدول العربيـــة تمتلـــك آالف 
الكيلومتـــرات مـــن الســـواحل التـــي تزخـــر بالمـــوارد الطبيعية. 

وتابـــع حول موضوع البنـــد العاشـــر »دور التكنولوجيا الحديثة 
في إدماج األشـــخاص ذوي اإلعاقة في ســـوق العمل« مشيدًا 
ببعض الـــدول التي تســـميهم »أصحاب الهمم«، مشـــددًا على 
أن االنخـــراط ـفــي عمليـــة تنموية شـــاملة ومســـتدامة يتطلب 
إدماج جميـــع مكونات المجتمـــع وكافة فئاته لالســـتفادة من 

قدراتهم في تحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة.

تعتبر عالقات العمل الجيدة استثمارًا بعيد 
المدى في التنمية والسالم االجتماعي

الدول العربية تمتلك آالف الكيلومترات 
من السواحل

االنخراط في عملية تنموية شاملة  
يتطلب إدماج جميع مكونات المجتمع

قبيل ساعات من انطالق أعمال مؤتمر العمل العربي

دوركم إيصال الخبر الصادق لمتخذي القرار

تكريـم الكوكبـة السادسـة من 
رواد العمل العرب

مساء يوم االثنين » جلسة خاصة 
بأوضاع عمال وشعب فلسطين «

مؤتمرنا فرصة متميزة لمناقشة قضايا العمل التي تهم المواطن العربي

 - في رد على سؤال يخص التدريب من أجل  التشغيل 
الذي تنتهجه منظمة العمل العربية

- وفيما يخص هجرة العقول العربية في ظل األحداث 
التي تشهدها دول عربية

-وفي رد على عدد الوزراء العرب وممثلي أطراف 
اإلنتاج الذين أكدوا حضورهم أعمال المؤتمر

- وحول آلية تقترحها المنظمة لالستغالل األمثل 
للمسطحات المائية

- وردًا على موضوع انتخاب المدير العام

- وفي سؤال عن وجود قاعدة بيانات تعكس احتياجات 
سوق العمل العربية عبر شبكة الكترونية 

مجيبًا عن أسئلة بعض الصحفيين

نشرة صحفية تصدر عن لجنة إعالم الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي 


