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  جاللة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود

  الرياض  -عاهل المملكة العربية السعودية  
  
  

دريب الت  ول الت ى ح دى العرب ال المنت ام أعم بة اختت وق  بمناس ات س ى واحتياج ى والمهن قن

رة م     العمل دآم السعيد ، خالل الفت اير  18 – 16ن ، والذى عقد فى الرياض عاصمة بل انون  / ين آ

ة السعودية ،    2010الثانى  برعاية سامية من جاللتكم واستضافة آريمة من حكومة المملكة العربي

نهم    ) 684(وبحضور  ة من بي ذيين    ) 26(مشارآا من جميع الدول العربي ئولين التنفي را والمس وزي

ذى      ى ، وال دريب المهن ة      فى وزارات العمل والتعليم التقنى ومؤسسات الت ين منظم اون ب د بالتع عق

ان لحسن           ة السعودية وآ ة العربي دريب التقنى والمهنى بالمملك ة للت العمل العربية والمؤسسة العام

ر فى             ر األث ة الصادقة أآب رم الضيافة ودفء مشاعر األخوة العربي تقبال وآ اإلعداد وأصالة االس

  ..نجاح أعمال المنتدى المميز بعدد ونوعية حضوره ونتائجه 

  

ين            با ارزة ودرة فى جب ة ب ذى شكل عالم ام ال دى اله ذا المنت سمى وباسم المشارآين فى ه

د العربى للتشغيل        ة العق دخول عتب تعدادا ل  – 2010(أنشطة منظمة العمل العربية التى نظمتها اس

ام     والذى آان ) 2020 دى اله ذا المنت ور ه ا من الرياض    من حسن الطالع أن يتم تدشين عب انطالق

ى      يسعدنا وبرعاية آريمة من جاللتكم ،  دير عل أن نرفع لمقامكم السامى خالص الشكر وعظيم التق

ة         املة والتنمي ة الش دى بالنهض ى المنت ارآين ف زاز المش ع اعت يافة م رم الض امية وآ ة الس الرعاي

ة      ة العربي وع المملك ك     االمتكاملة واإلبداع الشامل فى آافة المجاالت فى رب ا يشكله ذل لسعودية وم

ذى يشكل   من تطوير ل لحاضر وبناء للمستقبل خاصة فى مجال التعليم والتدريب التقنى والمهنى وال

دائم               وع العطاء ال م ينب تدامة حيث الشباب ه ة المس واع التنمي وى البشرية وهو أفضل أن إعدادا للق

ان  اء لألوط واعد البن ت . وس ادة جالل ا بقي ا جميع زداد اعتزازن ى وي امن العرب يرة التض كم لمس

  ..والتزامكم الدائم بقضايا األمة العربية والسعى لخيرها ومستقبل أجيالها 

  

ة            ة العربي ر المملك ة وخي ة لخدم دافكم النبيل تكم ويحقق أه واهللا نسأل أن يمد فى عمر جالل

  ..السعودية واألمتين العربية واإلسالمية 
.  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
  

  د محمد لقمانأحم
  لمنظمة العمل العربية المدير العام


