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باســـمه وباســـم أعضاء المؤتمر، رفع ســـعادة المدير العام أسمى 
ــى فخامـــة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح  عبـــارات الشـــكر والتقديـــر إـل
السيســـي، رئيـــس جمهورية مصـــر العربيـــة، لرعايتـــه الكريمة 
ــي، متمنيـــًا لـــه دوام التوفيق  للـــدورة 46 لمؤتمـــر العمـــل العرـب
والنجـــاح، كما رحب بأصحاب المعالي والســـعادة وجميع الســـادة 
المشـــاركين في أعمال المؤتمر. وأشار ســـعادته إلى أن المنظمة 
بشـــركائها الثـــالث معنيـــة بالمســـاهمة في خفض مؤشـــر الفقر 
ــى جانب  متعـــدد األبعـــاد خـــالل الســـنوات العشـــرة القادمـــة إـل
الســـعي لالرتقـــاء بالتعليـــم الفنـــي والمهني ليوافـــق احتياجات 

ســـوق العمل، ومواكبـــة التطـــور التكنولوجـــي والمعرفي. 
هـــذا ونـــوه إلى ما تضمنـــه تقريـــر المدير العام »عالقـــات العمل 
ومتطلبـــات التنمية المســـتدامة«، من تقاطعات بين مســـتقبل 
ســـوق العمـــل وواقـــع القـــوى العاملـــة والتشـــريعات الناظمة 
لهـــا، ودور الشـــراكة الحقيقية بيـــن أطراف اإلنتـــاج، للوصول إلى 
عالقات عمل مســـتدامة، تســـاهم في تحقيق األبعـــاد االقتصادية 
متكامـــل  بشـــكل  المســـتدامة  التنميـــة  لخطـــة  واالجتماعيـــة 
ومتـــوازن، وأكـــد أن التنمية الشـــاملة بأبعادهـــا المختلفة طوق 
ــي النتشـــاله مـــن التداعيـــات التـــي حاقت  النجـــاة لوطننـــا العرـب

ببعـــض دوله.

»لقد ائتمنت وعلى المؤمن أن يحافظ على األمانة«
بهـــذه الكلمـــات اختصـــر ســـعادة المدير العـــام مدة 4 ســـنوات 
ــى تحديث وتطويـــر آليات العمل ـفــي المنظمة،  ســـعى خاللها إـل
مســـتنيرًا بتوجيهـــات ومقترحـــات أطـــراف اإلنتـــاج ـفــي الـــدول 
العربيـــة، حرص خاللهـــا على تقديم كل عون ودعـــم فني ألطراف 
اإلنتـــاج ـفــي الـــدول العربيـــة، وتنفيـــذ خطـــط العمـــل الســـنوية 
التـــي تراعـــي التـــوزع الجغراـفــي لألنشـــطة، هـــذا ووضـــع اللبنة 
ــى ـفــي طريق التمويـــل الذاتي لدعـــم تنفيذ رؤيـــة المنظمة،  األوـل
متابعـــًا كلمته: »أرجـــو أن أكون بعون هللا قـــد وفقت وأن تكون 
المســـاعي المبذولة في اتجاهها الصحيح خدمـــة ألطراف اإلنتاج 

الثالث ـفــي الـــدول العربية«.

»فلسطين، خط الدفاع األول لألمة العربية«
وـفــي ختـــام كلمته أكـــد علـــى مركزيـــة القضيـــة الفلســـطينية، 
والتمســـك بالهويـــة العربية للقـــدس المحتلة عاصمة فلســـطين 
األبديـــة، متعهـــدًا نيابة عن جميـــع الحاضرين بعدم الســـماح بأي 
إجـــراءات تتخذ لفرض سياســـة األمـــر الواقع علـــى مدينة القدس 
العربيـــة  أو أي مـــن األراضـــي  الســـورية،  الجـــوالن  أومرتفعـــات 

. لمحتلة ا

 المطيري في الجلسة االفتتاحية للدورة 46:

»التنمية الشاملة طوق النجاة لوطننا العربي« 

عرفانًا وتقديرًا من منظمة العمل العربية لجهودهم .. 

مدير عام منظمة العمل العربية يكرم عددًا من أصحاب المعالي 
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عبر معاليه عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في أعمال المؤتمر وأعرب عن خالص تقديره لسعادة المدير 
في  مؤتمرنا  »يعقد  وأضاف  المنظمة  أداء  لتطوير  المبذولة  جهوده  على  العربية  العمل  لمنظمة  العام 
ظل أحداث سياسية واجتماعية ال يسعنا التغلب عليها إال من خالل الحوار الجاد مع الشركاء االجتماعيين، 
مما يقتضي األخذ بزمام المبادرة للعمل باالتجاه الصحيح نحوالتنمية الشاملة لضمان حياة كريمة لألجيال 
القادمة » مشيدًا بموضوع تقرير المدير العام الذي كان موفقًا في اختياره وذلك ألهمية تطوير عالقات 
العمل باعتبارها األساس المتين لتنمية مستدامة.وفي ختام كلمته تقدم بالتحية للشعب الفلسطيني على 

تضحياته وصموده مؤكدًا أن القضية الفلسطينية في قلوبنا جميعًا.

توجه معاليه بالتحية إلى جميع الجهات المشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى واقع أسواق العمل العربية وأن 
تطوير قواعد هذا السوق وتوسيعه ليشمل الشباب وخاصة النساء هو هدف رئيسي ألغلب دول العالم، 
وأضاف أن التعليم العالي في الدول العربية يشكل تحديًا حيث يعاني دالالت أخطرها غياب التكامل بين 
العمالة  في  وقلة  التخصصات،  بعض  في  ندرة  تعاني  فهي  التعليمية  العملية  ومخرجات  العمل  سوق 
المدربة وتخمة في اختصاصات أخرى، وما تفرضه الثورة الصناعية الرابعة من جملة متغيرات تكنولوجية 
واقتصادية، كما أشار معاليه إلى أهمية المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وضرورة اإلعداد 

الجيد لمؤتمر العمل الدولي 108 لتنسيق المواقف العربية.

إلى  المؤتمر  راعي  العربية  مصر  جمهورية  رئيس  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  تحيات  الوزير  معالي  نقل 
جميع الوفود المشاركة متمنيًا لهم طيب اإلقامة وأن تتكلل أعمال المؤتمر بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا أن 
التقدم واالزدهارفي الوطن العربي لن يتحقق بدون سواعد عماله، مشددًا على أهمية توفر األمن واألمان 
كعنصرين أساسيين لتحقيق العمل المنتج، وأضاف أن مصر تواجه اإلرهاب في سيناء هذا اإلرهاب الذي 
يستهدف أمتنا العربية، والذي يسعى لتعطيل عملية التنمية في مصر وباقي الدول العربية، منوهًا إلى 
تنفيذ  خالل  من  االقتصادية  المحاور  كافة  على  مصر  تنتهجها  التي  الشاملة  التنمية  عملية  يعق  لم  أنه 

مشروعات عمالقة واتخاذ خطوات جادة في طريق اإلصالح االقتصادي. 
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التسهيالت  الثالثة على تقديم كافة  اإلنتاج  العربية وألطراف  بالشكر والتقدير لجمهورية مصر  توجهت 
الالزمة إلنجاح أعمال المؤتمر، الذي يوفر منبرًا للتواصل ومناخًا ديمقراطيًا فريدًا لمناقشة قضايا العمل 
إدارة  لمجلس   90 الدورة  بترؤس  المستدامة، وعبرت عن تشرفها  التنمية  والتباحث في قضايا  والعمال، 
 89 للدورة  ترؤسها  على  الصبيح  براك  هند  للسيدة  الشكر  بخالص  تقدمت  كما  العربية  العمل  منظمة 
للمجلس والجهود الكبيرة التي بذلتها، هذا ونقلت معاليها صورة موجزة ومختصرة عن البنود التي تمت 
المتميز  العون  عاليًا  وثمنت  عنهما.  خرجت  التي  الهامة  والتوصيات  السابقتين  الدورتين  في  مناقشتها 

الذي لمسته من سعادة األستاذ فايز المطيري في تسيير أعمال المجلس والنقلة النوعية ألداء المنظمة.
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