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 :تقــــــديم ** 

 

أحمل  محمل  ااملام يامل  ر ياللاظ امنلمل  يالمل  / بناء على مذكرة مرسلل  ملم مللاال ياسل    :أواًل 

ن سللام / يبر لل  22 – 51ياجزيئللر   ) امللمرمر يالملل  يالربللل ( 04)يالرب لل  ىاللى يالل  رة 

قبل  ينرالاء فرلرة  2450حز ريم / بشأم رغبره ررك م قله كم  ر عاظ فل   ن   (  2452

 :ىاى يافرق ياثالث ا ريسراا  ىحاا  يامذكرةفا  رظ    ال ره 

يامذكرة ح ث جاءت ر   ها ( عما  / أصحاب أعما  / حك مات ) ر يرست يافرق ياثالث  :ثانياً 

 -: على يانح  ياراال 

 :  صل يافر ق  :فريق الحكومات  -

يوصى الفريق بتقديم التماس إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية للعددول ندن بلبد  " 

وتقددديم  1142والتمندى نليد  للموافقدة نلدى مواصددلة مهمتد  إلدى حدين انتهددا  مددة واليتد  ندام 

هدتها فدى الشكر والتقدير ل  نلى الجهود التى يبذلها فى تبوير العمل بالمنظمة والبفرة التى شد

 ..   " نهده نلى كافة المستويات

 :  صل يافر ق  :فريق أصحاب األنمال  -

قرر الفريق تسجيل الشكر والتقدير للمدير العام للجهود المبذولة وتألق  فدي إدارة " 
المنظمة مما جعلها تتبؤ مكانة رفيعة بين المنظمات وأن بصمات نمل  ستبقي شاهدًا دوماً 
نلى أدائ  وقدرات  المهنية الرفيعة وال يسدع الفريدق إال الند ول نلدى ر بتد  نلدى م د  

لسة خاصة لتكريم المدير العام خالل الددورة القادمدة لمدؤتمر العمدل ويوصي الفريق بعقد ج
 ." العربي 

 :  صل يافر ق  :فريق العمال  -

نظرًا لما لمسناه في فريق العمال منذ تولي معاليد  دفدة القيدادة فدي منظمدة العمدل " 
العربية من تبور ملمدوس ووا دف فدي ءدا  المنظمدة والفانليدة والرقدي فدي نالقاتهدا مدع 
أبراف اإلنتاج بالوبن العربي والعلو بموقعها ومكانتهدا إقليميدا ودوليداً جعلهدا فدي مصداف 
المنظمددات التددي تحظددي بدداالحترام والتقدددير مددن خددالل أنشددبتها وبرامجهددا النونيددة التددي 
تتواكب مع متبلبات المرحلة وتسدهم فدي تحقيدق األهدداف النبيلدة لمنظمتندا ر دم الظدروف 

د التددي تلقددي بظاللهددا نلددى كافددة األو دداع السياسددية واالقتصددادية بالغددة الصددعوبة والتعقيدد
واالجتمانيدة وكددان ذلددل بف ددل نالقاتدد  الجيدددة مدع الجميددع وقدرتدد  نلددى استشددراف ءفدداق 
المسددتقبل وتحديددد أولويددات نمددل المنظمددة ن لددذلل فأننددا باسددم فريددق العمددال ومددع تقددديرنا 

ل ما يقرب من نام فأننا نأمدل أن يعيدد للظروف التي جعلت  ير ب في ترل موقع  مبكرًا قب
ننددا إة إصددراره نلددى هددذا األمددر فالنظددر فددي هددذا القددرار وأن يكمددل فتددرة واليتدد  ن وفددي حالدد

نملل إال أن ندنو لد  بدالتوفيق والنجداي فدي أق موقدع أو مجدال يتبدو ه وأن يكدون دائمداً ال
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نظمة ن ونبلدب اتخداذ دانماً للمنظمة من خالل خبرت  الواسعة في مختلف مجاالت نمل الم
 .  اإلجرا ات التي يتبلبها النظام في هذه الحالة

رقلظ ياالرير نلريً ارمسك يام  ر يالاظ باالسرجاب  ىاى طلبه فا  أص ر ملمرمر يالمل  يالربلل  : ثالثاً 

أحملل  محملل  اامللام ياملل  ر يالللاظ امنلملل  / رضللمم ياشللا ة بجالل   ملللاال ياسلل   ( 5150)

فل يانا ض باامنلمل   رطل  ر أ يئالا  رفل ل  عالقارالا ملف أطلري     ره يالم  يالرب   

 يانال  يان ع   يارل شا راا يامنلم  فلل  يانراج  ياممسسات يالرب    يا  ا   ذيت يالالق 

أحمدد محمدد / نقدد جلسدة لتكدريم معدالي السديد " ملم ياالرير ( 0)عا ه كما نصت يافالر 

يددة خددالل أنمددال الدددورة القادمددة لمددؤتمر العمددل لقمددان المدددير العددام لمنظمددة العمددل العرب

 " .العربي 

   97)    رر لهذيً االرير ياملمرمر علرض يام ضل ى عللى مجللر يا يرة فلل ـرنف ل : رابعاً 

 : ياذي أص ر قرير م رضمنا (  04

أحمل  محمل  ااملام يامل  ر ياللاظ امنلمل  يالمل  يالرب ل  / ر ج ه ياشكر املااى ياس    -5

يامخلص   رفان ه يامطلق  رسخ ره خبريره  عالقارله يا يسلل  فلى سلب   على جا  ه 

رحا للق أهلل ي  يامنلملل   ياناللل  يان ع لل  يارللى شللا راا يامنلملل  أثنللاء فرللرة  ال رلله  

   ره ياملم ر فى نسج عالقات مر يزن  ب م أطري  يانراج سل يء عللى يامسلر   

 .يا طنى أ  ياا مى

أحمل  محمل  ااملام يامل  ر / سل  ركلر ظ مللاال ياسل   رح   يالجن  يارنل م ل  م عل  جل -2

  ارلر  أم  كل م ذالك فلل جلسل  عامل  مسلائ   خلال  " يالاظ امنلم  يالم  يالرب   

 "  .يا  ظ ياثانل ألعما  ياممرمر 

 :  رب أ جلس  ياركر ظ بكلمات ك  مم  -2

 .رئ ر ياممرمر  / ملاال ياس    -

 .رئ ر مجلر ى يرة يامنلم  / ملاال ياس    -

 .أصحاب ياملاال  ياسلا ة رمساء يافرق ياثالث فل ياممرمر  -

 .كلم  ملاال يألم م يالاظ اجامل  يا    يالرب    -

كلملل  اكلل  مللم  طلللب يارحلل ث اركللر ظ ياملل  ر يالللاظ سلل يء مللم يالل    أ   -

 .ياشخص ات يامشارك  فل ياممرمر  فاا ااائم  رارها يالجن  يارنل م   

 .كلم  ملاال  يام  ر يالاظ  -
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أحملل  محملل  /  للرظ عللرض فلل لظ رسللج لل انجللازيت يامنلملل  أثنللاء فرللرة  ال لل  ياسلل    -0

 ".اامام يام  ر يالاظ امنلم  يالم  يالرب      ذاك بل  ىاااء ياكلمات 

 رظ رسل ظ يام  ر ياللاظ أعللى  سلاظ رمنحله يامنلمل   هل   رى رئاسلل  رل اى رسلل مه  -1

رئ ر مجللر يا يرة بااضلاف  ىالى  +رمساء يافرق ياثالث + ه ئ  رئاس  ياممرمر 

 . شاا ة را  ر أل يئه يامرم ز رك م م قل  مم ه ئ  رئاس  ياممرمر 

 .أخذ ص رة رذكار   رسم   الم  ر يالاظ مف ياسا ة رمساء يا ف    -6

رلاب جلس  ركر ظ يام  ر يالاظ حف  عشاء ب ع ة مم ه ئ  رئاس  ياممرمر فى   رره  -9

 .ام  ر يالاظ  ذاك على شر  ملاال ي( 05)

أحمددد محمددد لقمددان / لتكددريم معددالي السدديد المددؤتمر المددوقر األمددر معددرو  نلددى  : خامسدداً 

 .المدير العام لمنظمة العمل العربية 
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