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كلمات من الجلسة العامة ..

اقتران نمو القطاع الخاص بتوفير فرص عمل أكثر وخيارات وظيفية أفضل ألبناء الوطن العربي	 
المستدامة 	  التنمية  تحقيق  أن  على  مؤكدين  التقرير،  ماتضمنه  على  المتحدثين  معظم  اتفق 

يتطلب تطويرًا لتشريعات العمل بشكل يتوافق مع معايير العمل العربية والدولية

 معالي السيد/ سمير سعيد مراد
 وزير العمل

المملكة األردنية الهاشمية

 معالي السيد/ ناصر بن ثاني الهاملي
 وزير الموارد البشرية والتوطين
دولة اإلمارات العربية المتحدة

 معالي السيد/ محمد محمود سعفان
 وزير القوى العاملة

جمهورية مصر العربية

 معالي الدكتور/ المهدي ورضمي األمين
 وزير العمل والتأهيل

دولة ليبيا

 معالي الدكتورة/ ابتهاج عبد القادر الكمال
 وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل

الجمهورية اليمنية

 السيد المهندس/ ناصر بن عبدالعزيز الجريد
 رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية 

بالمملكة العربية السعودية

 السيد/ يعقوب يوسف محمد
 رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات 

عمال البحرين - مملكة البحرين

 السيد النائب/ جبالي محمد المراغي
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

جمهورية مصر العربية

 المهندس/ علي صبيح علي
 رئيس اتحاد الصناعات العراقي

جمهورية العراق

 السيدة/ ربا جرادات
 المدير االقليمي للدول العربية

لمنظمة العمل الدولية

 السيد/ غسان غصن
 االمين العام 

 لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

 الدكتور/ بشارة األسمر
 رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان

الجمهورية اللبنانية

أثنـــاء مناقشـــة البنـــد الحـــادي عشـــر الخـــاص بتحديـــد مكان 
ــي )2020(  وجـــدول أعمـــال الـــدورة 47 لمؤتمـــر العمـــل العرـب
والـــذي يتيح ألي دولة عضـــو اإلعالن عن رغبتها أمـــام المؤتمر 
إلصدار قـــراره بهذا الشـــأن وفقـــًا للمـــادة الخامســـة فقرة 12 
ــي وزير القوى  من دســـتور منظمة العمـــل العربية، تقدم معاـل
العاملة الشـــيخ عبـــدهللا بن ناصر بـــن عبدهللا البكري باســـم 
وفـــد ســـلطنة عمـــان ممثـــاًل بأطـــراف اإلنتـــاج الثالثـــة بطلب 

اســـتضافة المؤتمـــر القـــادم في مســـقط - ســـلطنة عمان. 

نوقشـــت أهـــم الموضوعـــات المطروحة على جـــدول أعمال الـــدورة 108 لمؤتمر العمـــل الدولي لعـــام  2019 كما تم اســـتعراض مقترحات 
المنظمـــة بشـــأن عقـــد االجتمـــاع التنســـيقي األول للمجموعـــة العربيـــة واألنشـــطة والفعاليات األخـــرى، من حيـــث اإلجـــراءات والترتيبات 
اللوجيســـتية والتنفيذيـــة وأماكـــن ومواعيـــد انعقادهـــا وكذلـــك مشـــاريع جدول أعمـــال هـــذه االجتماعـــات والوثائق الخاصة به، وســـوف 
يتـــرأس اجتماعـــات المجموعة العربية في جنيف معالي الســـيد كميل أبو ســـليمان وزير العمـــل، ورئيس الدورة 46 لمؤتمـــر العمل العربي، 
وســـيتولى إلقـــاء كلمة باســـم المجموعة العربية أمـــام المؤتمر،هذا وقام مكتـــب العمل العربي بإعـــداد تقريرين األول: تقريـــر المدير العام 
لمنظمـــة العمـــل العربية بشـــأن المســـتوطنات اإلســـرائيلية وآثارهـــا اإلقتصاديـــة واإلجتماعية علـــى أوضاع أصحـــاب العمـــل والعمال في 
فلســـطين واألراضـــي العربيـــة المحتلـــة، والثاني:  تحليلي حـــول ملحق تقرير المديـــر العام لمكتب العمل الدولي بشـــأن أوضـــاع العمال في 

األراضـــي العربيـــة المحتلـــة، وعقد ملتقـــى دولي علـــى هامش أعمال الـــدورة للتضامن مع شـــعب وعمال فلســـطين.

وـفــي مناقشـــة للبنـــد الســـابع الخـــاص بتشـــكيل لجنـــة الخبـــراء 
أســـماؤهم  التاليـــة  الســـادة  علـــى  الموافقـــة  تمـــت  القانونييـــن 

لعضويـــة لجنـــة الخبـــراء القانونييـــن لمـــدة ثـــالث ســـنوات
األستاذ/ حمادة أبو نجمة .................... المملكة األردنية الهاشمية 

الدكتور/ علي فيصل الصديقي ........ مملكة البحرين 
األستاذ/ محمد كشو ............................ الجمهورية التونسية
الدكتورة/ إيمان خزعل ......................... الجمهورية اللبنانية

األستاذ/ إيهاب عبدالعاطي عليان .. جمهورية مصر العربية 

سلطنة ُعمان تستضيف أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي 2020 

خالل عرض البند السادس حول الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي

تشكيل لجنة الخبراء القانونيين 2019 - 2022

في اليوم الثالث للدورة 46 ....

بنود هامة على جدول األعمال 



فريق العمال يستقبل »المطيري« بعد انتخابه

/ فايـز علـي  السـيد  بزيـارة كريمـة مـن سـعادة  العمـال  حظـي فريـق 
بعـد  األوـلى  هـي  العربيـة  العمـل  لمنظمـة  العـام  المديـر  المطيـري، 
تجديـد واليتـة فتـرة ثانيـة، تحـدث فيهـا مـع أعضـاء الفريـق بكلمـات 
أخويـة صادقـة مؤكـدًا علـى أهمية توطيـد عالقات التعاون والتنسـيق 
مـع المنظمـات العربيـة لمـا لذلـك مـن أثـر ـفي خدمـة ووحـدة الحركـة 
والتنميـة  االقتصـاد  تحسـين  ـفي  الهـادف  دورهـا  وتعزيـز  النقابيـة 
ى الدعـم المقـدم مـن قبـل االتحـادات العماليـة  العربيـة، كمـا أشـار إـل
ألنشـطة عمـل المنظمـة، مـن خـالل مشـاركاتهم اإليجابيـة مـن حيـث 

الكـم والنـوع واسـتضافتهم لعـدد كبيـر منهـا.

ثمـــن فريق أصحـــاب األعمال حضور ســـعادة األســـتاذ/ فايـــز المطيري  
وهنـــأه علـــى نجاحـــه باإلجمـــاع وتجديـــد واليته مديـــرًا عامـــًا لمنظمة 
العمـــل العربيـــة خـــالل الفتـــرة 2019 - 2023  وتقدمـــوا إليه بالشـــكر 
والعرفـــان إلحداثـــه طفـــرة بـــأداء المنظمـــة وتأدية واجبـــه على أكمل 
وجه، آملين اســـتمرار تحســـين آليات العمـــل في المنظمـــة، وبالمقابل 
شـــكر ســـعادته الفريق مؤكدًا إصـــراره على بـــذل المزيد مـــن الجهود 
لخدمـــة أطـــراف اإلنتـــاج الثالثـــة بما يعـــزز العمـــل العربي المشـــترك، 
مجـــددًا شـــكره لهـــم علـــى ثقتهـــم الغاليـــة لدعمـــه وإعـــادة إنتخابه 

لمواصلـــة مســـيرة العمـــل التـــي بدأها منذ 4 ســـنوات.

فريق أصحاب األعمال يهنئ سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية

 لقاءات المدير العام لمنظمة العمل العربية 

على هامش أعمال المؤتمر 

مناقشة تقرير »العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا« وتحديات الدول العربية
بدعـــوة من منظمـــة العمل الدوليـــة / المكتب اإلقليمي للـــدول العربية 
وبحضـــور ســـعادة المديـــر العـــام لمنظمـــة العمـــل العربيـــة وعـــدد من 
ــي، وعدد من الخبـــراء، عقد  الوفـــود المشـــاركة في مؤتمـــر العمل العرـب
على هامـــش الدورة 46 نـــدوة حوارية لمناقشـــة تقرير اللجنـــة العالمية 
المعنيـــة بمســـتقبل العمـــل بعنـــوان »العمل مـــن أجل مســـتقبل أكثر 
إشـــراقًا« حيـــث تمت اإلشـــارة مـــن جانب خبـــراء منظمة العمـــل الدولية 
ــى أن التقريـــر يقترح اعتمـــاد برنامج عمـــل يركز على اإلنســـان من أجل  إـل
مســـتقبل العمل من خـــالل زيادة االســـتثمار ـفــي القدرات البشـــرية في 

مؤسســـات العمل ومن العمـــل الالئق والمســـتدام.
ــى مؤتمر العمل  وخلصت النـــدوة إلى ضرورة تقديـــم كافة المقترحات إـل
الدولي ـفــي دورته القادمـــة )108(/2019 لتضمينها ـفــي إعالن المئوية 

المنتظر بمناســـبة مرور 100 عام على إنشـــاء منظمـــة العمل الدولية.

»المطيري« يتسلم درعين تكريمًا لجهوده في النهوض بأداء عمل المنظمة

 معالي السيد/ محمد يتيم 
وزير الشغل واإلدماج المهني - المملكة المغربية

السيد/ سامر سالمة 
وكيل وزارة العمل - دولة فلسطين


