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اســـتهل المطيـــري كلمتـــه في الجلســـة الختاميـــة قائـــاًل : »عندما 
تتســـابق األيام مسرعة كنســـائم الربيع، فاعلموا أنها كانت مشبعة 
بعبـــق المحبة واأللفة واألخـــوة العربية األصيلة، فها نحن نشـــارف 
علـــى إعالن اختتـــام أعمال دورتنـــا 46 لمؤتمر العمـــل العربي الذي 
حظـــي برعايـــة كريمة مـــن فخامـــة الرئيس عبـــد الفتاح السيســـي، 
رئيس جمهورية مصر العربية ويشـــرفني أن أجدد باســـمكم جميعًا 

الشـــكر لفخامته على تكرمه برعايـــة مؤتمرنا«.

»أطراف اإلنتـــاج الثالث كونـــوا لوحة عربية فريـــدة صنعت تحفة 
فنية أبهـــرت الناظرين«

وأعرب ســـعادته عـــن تقديـــره للعمل المكثـــف والجاد خـــالل هذه 
األيـــام القليلـــة، ومـــا تحقـــق مـــن نجـــاح ملمـــوس بفضـــل من هللا 
وبتوافـــق وانســـجام أعضـــاء المؤتمـــر مـــن أطـــراف اإلنتـــاج الثالث 
مضيفـــًا: »لوحـــة عربيـــة فريـــدة، اندمجـــت بانعكاســـات ألوانهـــا 
المتميـــزة وصنعـــت تحفة فنية أبهـــرت الناظريـــن«، ولقد انعكس 
هذا علـــى وحدة الرأي وانســـجام الفكر، والخروج بقـــرارات طموحة 
تحث علـــى تضافر الجهـــود في إطـــار المصلحة العربية المشـــتركة 

لتحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 2030 .

»أنتـــم دعامـــات هـــذه المنظمـــة األساســـية بعونكـــم نقـــوى، 
نرتقـــي«  وبمســـاندتكم 

وبعـــد إجمـــاع أعضـــاء المؤتمـــر علـــى إعـــادة انتخابـــه لفتـــرة ثانية 
توجـــه إليهـــم: »اتفقتـــم باإلجمـــاع علـــى التجديـــد لفايـــز المطيري 
فـــكان أفضـــل تكريم، وأعظم شـــهادة أحصل عليها خالل مســـيرتي 
المهنيـــة، تؤهلنـــي بإذن هللا، لبـــذل المزيـــد من الجهـــود لالرتقاء 
بأداء منظمتكـــم لتلبي احتياجاتكم وتدعـــم طموحاتكم وآمالكم«، 
مضيفـــًا: »أنتـــم دعامات هـــذه المنظمة األساســـية بعونكم نقوى، 
وبمســـاندتكم نرتقـــي، فلكم مني كل الشـــكر والعرفـــان حكومات 
واتحـــادات عماليـــة ومنظمـــات أصحاب عمـــل على ثقتكـــم الغالية 

لتجديـــد واليتـــي لفتـــرة ثانية وأعاهدكـــم أن أكون أهـــاًل لها«.

توجـــه ســـعادة المديـــر العـــام لمنظمـــة العمـــل العربية بالشـــكر 
ــي األمين العـــام لجامعة الـــدول العربية، كما شـــكر  الجزيـــل لمعاـل
أطـــراف اإلنتـــاج الثالثـــة ـفــي جمهورية مصـــر العربيـــة. وأعرب عن 
تقديـــره لمعالي الســـيد كميـــل أبوســـليمان وزير العمـــل اللبناني- 
رئيـــس المؤتمر، ولـــن واب الرئيس على أدائهـــم المتميز في ترؤس 

. ت لجلسا ا

 في اختتام أعمال الدورة 46...
المطيري: »قرارات طموحة تحث على تضافر الجهود في إطار المصلحة العربية المشتركة«

لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات في ختام أعمالها 
توصي باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار أداة قانونية حول األنماط الجديدة للعمل أو أحد الموضوعات المستجدة

لمؤتمر   46 الدورة  أعمال  جدول  من  الخامس  البند  لدراسة  اللجنة  تشكلت 
اإلنتاج  أطراف  من  عضوًا   43 اللجنة  أعمال  في  شارك  وقد  العربي  العمل 
ناقشت  ، وخالل جلستي عمل  السيدة سلوى محمد عبدهللا  برئاسة  الثالثة 
اللجنة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة والردود 
على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين والتقارير الواردة بعد انعقاد اللجنة 
وبعدة  القانونيين  الخبراء  لجنة  تقرير  على  الموافقة  إلى  وخلصت  األخيرة، 
العربي ودعوة  العمل  المبذولة من مكتب  الجهود  تثمين  أهمها  توصيات 
المعنية  الفنية  الكوادر  بتدريب  المتعلقة  أنشطتها  تكثيف  إلى  المنظمة 
التطورات  لمواكبة  االتفاقيات  بعض  ومراجعة  العربية،  العمل  بمعايير 
األنماط  حول  قانونية  أداة  إلصدار  الالزمة  اإلجراءات  والمستجدات،واتخاذ 

الجديدة للعمل أو أحد الموضوعات المستجدة.
كما أكد المشاركون على ضرورة موافاة مكتب العمل العربي بالردود على 

نماذج التقارير ومالحظات لجنة الخبراء في المواعيد المحددة.

في الجلسة العامة ...
اللجنة المالية للدورة 46 تستعرض توصياتها

لجنة اعتماد العضوية تعلن ...

341 عضوًا من أطراف اإلنتاج الثالث شاركوا في الدورة 46

اجتمعـــت اللجنـــة الماليـــة خالل أيـــام عمـــل المؤتمر برئاســـة 
الســـيد عبدهللا بـــن غازي العتيبي، وناقشـــت الموقـــف المالي 
لمنظمـــة العمـــل العربية من حيـــث المســـاهمات والمتأخرات 
على الـــدول األعضـــاء، وتقرير هيئـــة الرقابة الماليـــة واإلدارية 
وتقاريـــر مراقبـــي الحســـابات للســـنة الماليـــة المنتهيـــة ـفــي 
31/12/2018 وتقريـــر المراقـــب الداخلـــي، وتقريـــر وتوصيات 
الـــدورة 27 للجنة المنظمات للتنســـيق والمتابعة المنبثقة عن 
المجلس االقتصادي واالجتماعـــي، وردود وإيضاحات المنظمة 
عليها. هـــذا وخلصت اللجنـــة بمجموعة توصيـــات منها تقديم 
الشـــكر والتقدير للدول التي ســـددت مســـاهماتها في موازنة 
المنظمـــة لعـــام 2019، وكذلـــك الـــدول التـــي ســـددت علـــى 
ــى المصادقـــة على تقريـــر هيئة  حســـاب متأخراتهـــا إضافـــة إـل
الرقابـــة المالية واإلداريـــة وتقارير مراقبي الحســـابات للمكتب 
والمعاهـــد والمراكـــز، كما حثـــت اللجنة المنظمـــة على تنويع 
ــي وقدمت الشـــكر للمدير العام  مصـــادر وآليـــات التمويل الذاـت
ــي تنفيذًا  علـــى جهـــوده وحرصـــه على تحقيـــق التمويـــل الذاـت

االقتصـــادي واالجتماعي. المجلـــس  لقرارات 

عقـــدت لجنـــة اعتمـــاد العضويـــة برئاســـة األســـتاذ/ يحيـــى بـــن ناصـــر 
اليحيـــى، وبعضويـــة كل من الســـادة: مصطفـــى مرجع، وعمـــر محمود 
هاشـــم، ونعيمـــة الهمامـــي، وتبين للجنـــة أن تمثيـــل أطـــراف اإلنتاج 
الثالثـــة المشـــاركة ـفــي أعمـــال الـــدورة السادســـة واألربعيـــن لمؤتمر 

ــي بلغ : العمـــل العرـب
341 عضـــوًا  و 142 عضـــوًا عن الحكومـــات و77 عضــــــوًا عن منظمات 
أصحاب األعمـــال و122 عضوًا عن اتحادات العمـــال، كما صرحت اللجنة 
بـــأن مجمـــوع عدد األعضـــاء الذين لهم حـــق التصويت ـفــي المؤتمر بلغ 
79 عضـــوًا بواقـــع 40 صوتـــًا للحكومـــات و19 صوتًا ألصحـــاب األعمال 
و 20 صوتـــًا للعمـــال وعليـــه فـــأن األغلبية تتطلـــب 40 صوتـــًا وأغلبية 

53 صوتًا. الثلثين تتطلـــب 



بعض المتحدثين في الجلسة العامة ..
عالقات العمل تتأثر باألحداث السياسية واالجتماعية والمتغيرات االقتصادية	 
االعتبار	  بعين  األخذ  دون  الفقر  من  والحد  االقتصادي  النمو  تحقيق  باإلمكان  يعد   لم 

تطوير عالقات العمل

 السيد/ سامر سالمة
 وكيل وزارة العمل 

دولة فلسطين

 السيد/ شاهر السعد
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

دولة فلسطين

 الدكتور/ خليل شري
 أمين عام جمعية الصناعيين اللبنانيين

الجمهورية اللبنانية

 السيد/ ستار دنبوس براك
 رئيس االتحاد العام لنقابات العمال في العراق

جمهورية العراق

 سعادة السيد/ قيس بن محمد اليوسف
 رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

سلطنة عمان

 السيد/ يوسف الطيب عيسى
 مدير عام االستخدام بوزارة العمل واالصالح اإلداري

وتنمية الموارد البشرية - جمهورية السودان

 السيد/ بتروس بترو
 مسؤول االتصال 

 باتحاد النقابات العمالي

 المهندس/ الهامل مرنيز
 رئيس مكتب الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 السيد/ جمال القادري
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال سورية

الجمهورية العربية السورية

 السيد/ لخضر قنون
 األمين العام 

للمجالس االقتصادية واالجتماعية العربية

 السيد/ محمود ابو الوفا
 األمين العام لالتحاد العام لعمال فلسطين

دولة فلسطين

 السيد/ عبد اإلله الحلوطي 
 األمين العام لالتحاد الوطني للشغل

المملكة المغربية

خالل أعمال الجلسة العامة اليوم ...
نوقشت تقارير لجنة الصياغة واللجنة التنظيمية ولجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات 

إضافة إلى تقريري البندين الفنيين لمؤتمر العمل العربي

تعزيز دور االقتصاد األزرق لدعم فرص التشغيل 

دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل

أقـــرت اللجنـــة الفنية التي ناقشـــت البند التاســـع مـــن جدول 
أعمـــال المؤتمـــر  عـــددًا مـــن التوصيـــات تؤكـــد علـــى أهمية 
اســـتفادة  المنطقـــة العربية مـــن إمكانيات اإلقتصـــاد األزرق 
ـفــي تعزيـــز االســـتثمارات والنمـــو وفـــرص العمـــل  وضـــرورة 
بلـــورة رؤيـــة عربيـــة واضحة لالســـتفادة مـــن المـــوارد البحرية 
بمـــا يضمن االســـتخدام المســـتدام لهـــذه المـــوارد ويعزز من 
العوائـــد اإلقتصاديـــة واالجتماعيـــة عـــن طريـــق إيجـــاد مجال 
ــي وإقتصـــادي ومعرفي يدعم هـــذا التوجه،  تشـــريعي وقانوـن
كمـــا أوصت بتشـــجيع القطـــاع الخـــاص وتحفيزه علـــى إقامة 
محميـــات حديثـــة للثـــروات المائيـــة لتحقيق األمـــن الغذائي 
ــي، والتعـــاون النشـــط وتبـــادل المعلومـــات والمعارف  العرـب
وأفضل الممارســـات والدروس المســـتفادة بين الدول العربية 
وبين الـــدول ذات التجـــارب الرائدة، وتحديـــث مناهج وأدوات 
البحـــري لتأهيـــل قـــوة عمـــل  التدريـــب المهنـــي والتعليـــم 
بإنتاجية عالية. هذا وتقدمت اللجنة بالشـــكر لســـعادة المدير 
العـــام لحســـن اختيـــار هـــذا الموضوع الهـــام  كمصـــدر لتوفير 

فـــرص العمـــل والحد مـــن البطالـــة والفقر.

علـــى مـــدار يومين مـــن العمل ناقشـــت اللجنـــة الفنيـــة البند 
العاشـــر وخرجت بتوصيـــات أهمهـــا تطوير البنية التشـــريعية  
المعاييـــر  مـــع  لتتوافـــق  القائمـــة  والسياســـات  المؤسســـية 
العربيـــة والدوليـــة الخاصة باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة والعمل 
علـــى تطويـــر آليـــات جمـــع البيانـــات المتعلقـــة بهـــم بهدف 
تقييم أوضاعهم واإلســـهام ـفــي وضع سياســـات عامة وبرامج 
تنفيذية فعالة، كمـــا أوصت باالهتمام بالبنيـــة التحتية والبدء 
ـفــي تهيئتهـــا حتـــى تتواكـــب مـــع الخصائـــص التكنولوجيـــة 
وتطبيقاتهـــا لدمـــج األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وكذلـــك إقـــرار 
وتفعيـــل حوافز تشـــجيعية ألصحـــاب األعمال ترتبط بتشـــغيل 
معـــدالت أعلى مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتعزيـــز الوعي 
العـــام بحقوقهـــم وتغييـــر الســـلوك المجتمعي ـفــي التعامل 
معهم وتوســـيع شـــمولية نظم الحمايـــة االجتماعية من خالل 
إدراجهـــا ضمن سياســـات أوســـع للبرامـــج والخطـــط الوطنية 
الشـــاملة، وتعزيـــز دور تفتيـــش العمل لضمان توفيـــر  الحماية 
في أماكـــن العمل الخاصة بهـــم ومنح اإلعفاءات من الرســـوم 
الجمركيـــة، كمـــا حثـــت اللجنـــة على تعزيـــز التوظيـــف الذاتي 
لألشـــخاص ذوي اإلعاقة ودعـــم المشـــروعات الصغيرة الخاصة 
بهـــم وتســـهيل حصولهـــم علـــى القـــروض وتوفيـــر شـــروط 

االئتمـــان ذات المواصفـــات الجيدة.




