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 أطراف اإلنتاج يناقشون 
»تعزيز دور االقتصاد األزرق لدعم فرص التشغيل« 

صور الوفود المشاركة

بحضــور معالــي الدكتــور نبيــل شــعث ممثــل فخامــة الرئيــس الفلســطيني ومعالــي الســادة الــوزراء ورؤســاء وأعضــاء الوفــود، عقــدت مســاء 
أمــس الجلســة الخاصــة بأوضــاع عمــال وشــعب فلســطين فــي األراضــي المحتلــة، ، واســتهل معالــي الســيد محمــد محمــود ســعفان وزيــر 
ــراف  ــف أط ــة، وموق ــرب األولــى والمحوري ــة الع ــل لقضي ــر الكام ــم مص ــد ودع ــدًا تأيي ــه مؤك ــر كلمت ــي المؤتم ــل راع ــة ممث ــوى العامل الق
اإلنتــاج الثــاث الثابــت تجــاه هــذه القضيــة وإدانتهــم للممارســات التــي يقــوم بهــا االحتــال الصهيونــي ضــد الشــعب بصفــة عامــة والعمــال 
ــه أعــرب  ــة. ومــن جانب ــة فلســطين المســتقلة، وعاصمتهــا القــدس العربي بصفــة خاصــة، مشــيدًا بصمودهــم وإصرارهــم، حتــى إقامــة دول
»المطيــري« عــن دعــم المنظمــة بأطرافهــا الثــاث الامحــدود لعمــال وشــعب فلســطين متابعــًا: »نرصــد بحرقــة مــا يحــدث فــي األراضــي 
العربيــة الفلســطينية مــع تدخــل بعــض القــوى الدوليــة بطريقــة ممنهجــة لانحــراف بمســار الســام فــي المنطقــة العربيــة وفــرض سياســة 
األمــر الواقــع المخالــف لــكل القــرارات والمواثيــق الدوليــة« مضيفــًا أن القــوى العاملــة الفلســطينية مقصيــة عــن المشــاركة الفعليــة فــي 
عمليــة التنميــة بســبب ســيطرة االحتــال اإلســرائيلي علــى المــوارد الطبيعيــة والتحكــم بالبنــى التحتيــة األساســية الازمــة للتنميــة، فــي 
حيــن أدان رئيــس المؤتمــر معالــي الســيد كميــل أبــو ســليمان انتهــاكات ســلطات االحتــال داعيــًا إلــى التحــرك بصــورة موحــدة، والضغــط 
علــى المجتمــع الدولــي لحــل القضيــة الفلســطينية ألن الســام العــادل والشــامل لــن يتحقــق إال بحــل هــذه القضيــة وفــق قواعــد الشــرعية 
الدوليــة. ونقــل الدكتــور نبيــل شــعث تحيــة الرئيــس محمــود عبــاس وشــكره لتخصيــص هــذه الجلســة لطــرح تطــورات القضيــة الفلســطينية، 
مؤكــدًا أن عمــال وشــعب فلســطين يقفــون كالطــود أمــام صفقــة العــار التــي تريــد انتــزاع القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وباقــي 
األراضــي العربيــة المحتلــة، وتمنــع عــودة أي الجــئ إلــى أرضــه بالرغــم مــن ســيطرتها علــى %85 مــن مســاحة فلســطين التاريخيــة. وطالــب 
معاليــه الــدول العربيــة بالوقــوف صفــًا واحــدًا فــي مواجهــة صفقــة القــرن ورفــض أي تطبيــع مــع اســرائيل ودعــم شــبكة لألمــان المالــي 
واالقتصــادي فــي وجــه اللصــوص الصهاينــة، وحمايــة العمــال ومســاعدتهم علــى اســترداد حقوقهــم الماليــة مــن العــدو الصهيونــي ودعــم 
صنــدوق التشــغيل للعمــل داخــل األراضــي الفلســطينية ودعــم التدريــب المهنــي الكتســاب المهــارات وتعلــم التقنيــات الحديثــة، مختتمــًا: 

» نحــن ننتمــي لهــذه األمــة وســنرى باألفــق القريــب مــا يســتحق وحدتهــا واســتقرارها ونموهــا« 

في الجلسة الخاصة بأوضاع عمال وشعب فلسطين
»فشلت جميع مؤامراتهم في أن يجعلوا فلسطين أرضًا بال شعب لشعب بال أرض«

تقديرًا لجهوده المبذولة لصالح أطراف اإلنتاج 



يؤكــد البنــد التاســع  علــى أهميــة الحفاظ على المســطحات المائيــة وإدارتها 
الســليمة الســتثمارها بالشــكل األمثــل، لتوفــر لنــا بالمقابــل الكثيــر مــن فــرص 
العمــل، خاصــة وأن الــدول العربيــة تمتلــك آالف الكيلومتــرات مــن الســواحل 
ــين  ــل، وتحس ــادر الدخ ــع مص ــاهم فــي تنوي ــة تس ــروات طبيعي ــر بث ــي تزخ الت
معــدالت النمــو لديهــا، بمــا يســهم ـفـي تخفيــض معــدالت الفقــر والحــد 
ــى قاعــدة  ــة المســتفحلة، وإيجــاد فــرص عمــل قائمــة عل مــن ظاهــرة البطال
ــى   ــة ســليمة، معتمــدًا عل مــن المــوارد المتنوعــة فــي إطــار مســطحات مائي
الهدفيــن )8 ، 14 ( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 والهــدف الثانــي 

مــن أهــداف االســتراتيجية العربيــة لتنميــة القــوى العاملــة والتشــغيل.

مكونــات  جميــع  إدمــاج  أهميــة  العاشــر  البنــد  خــال  مــن  المشــاركون  ناقــش 
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــم فــي تحقي ــن قدراته ــتفادة م ــه لاس ــة فئات ــع وكاف المجتم
دور  وأهميــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لواقــع  تحليــل  خــال  مــن  المســتدامة، 
التنميــة  عجلــة  لدفــع  أساســي  كعامــل  واالتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــا 
للنهــوض  منهــا  واالســتفادة  اســتثمارها  وكيفيــة  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
بواقعهــم. واســتغال هــذه التقنيــات ـفـي دعــم التشــغيل مــن خــال األنمــاط 
ــخاص ذوي  ــاندة لألش ــل المس ــة العم ــوم بيئ ــاول مفه ــا يتن ــل، كم ــدة للعم الجدي
ــة  ــل جاذب ــة عم ــول إلــى بيئ ــا الوص ــتغال التكنولوجي ــن باس ــف يمك ــة وكي اإلعاق

تعمــل علــى ضمــان حقوقهــم ـفـي المشــاركة الكاملــة.

 أطراف اإلنتاج يناقشون 
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 إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
أحد أهم المواضيع الفنية المطروحة في المؤتمر

تقرير المدير العام من وجهة نظر المتحدثين ..

الجديدة 	  العمل  أنماط  وظهور  التكنولوجية  بالتحديات  العمل  عالقات  ارتباط  التقرير  طرح 
ومافرضته من تغييرات في بيئة وشروط العمل وفي هيكلة أسواق العمل 

يعكس التقرير مدى اهتمام المنظمة بسبل تحقيق التنمية المستدامة من خالل االندماج 	 
العربي وبناء قوة اقتصادية واجتماعية 

 معالي المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي
وزير العمل والتنمية االجتماعية

المملكة العربية السعودية

 معالي السيد/ جميل حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية

مملكة البحرين

 معالي السيد/ محمد الطرابلسي
وزير الشؤون االجتماعية

الجمهورية التونسية

 معالي السيد/ محمد يتيم
 وزير الشغل واإلدماج المهني

المملكة المغربية

 معالي الدكتور/ باسم عبدالزمان مجيد الربيعي
وزير العمل والشؤون االجتماعية

جمهورية العراق

 الشيخة/ هند بنت سلمان آل خليفة
 عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين

مملكة البحرين

 السيد/ نور الدين الطبوبي
 األمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل 

الجمهورية التونسية

 السيد/ محمد خيـــــاط
 األمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 السيد/ محمد حسن العبيدلي
 وكيل الوزارة المساعد لشؤن العمل - وزارة التنمية
 اإلدارية والعمل والشئون االجتماعية - دولة قطر

تقديرًا لجهوده المبذولة لصالح أطراف اإلنتاج 

االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل الجزائرييناالتحاد العام التونسي للشغل 

منظمة األسرة العربية

»المطيري« يتلقى دروعًا تذكارية 


