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 : تقـــديــــــم** 

 

 –اط ـفبرايير   ببي 24تيونس   ربى فى دورته العادية الثالثيي   أصدر مؤتمـــر العمـل الع أوالً :

فى مجيات   بشأن تكريم رواد العمل العرب( 1227( قراره رقم  2003مارس   آذار  1

 على ما يلى : والذي ينصعمل منظمة العمل العربية 

لموافقةةةة علةةةى المقتةةةرت الخةةةاد بتكةةةريم رواد العمةةةل العةةةرب فةةةى مختلةةة  مجةةةاال  ا -1" 

واختصاصةا  منظمةةة العمةل العربيةةة وتوجية  الشةةكر والتقةدير لةكومةةة مملكةة البةةةرين 

 لتقديمها هذا المقترت .

تكليةة  المةةدير العةةام  لمكتةةب العمةةل العربةةى بوعةةداد اواعةةد ومعةةايير اختيةةار المرشةةةين  -2

م فةةى كةةل ،ةةنة و والبلةةدان التةةى ينتمةةون إليهةةا وعرضةةها علةةى مجلةةس للتكةةريم و وعةةدده

 " . 2004اإلدارة العتمادها والعمل بها بدءاً من عام 

 

اعتميياد تة يية ت ييريم رواد العمييل العييرة فييى الييدورم التاسييعة والةمسييي  لمجلييس  دارم تييم  ثانيةةاً :

تييى تيينص المييادم ( . وال2003مييايو   آيييار  10 – 8منظميية العمييل العربييية   بيييرو    

 الةامسة منها على ما يلى :

 تشكيل لجنة فنية الختيار الرواد من كل من :  -1

 المدير العام لمنظمة العمل العربية . -

 المساعد .العام المدير  -

 ثالثة م  أعضاء مجلس  دارم منظمة العمل العربية يةتارهم المجلس وفق التمثيل الثالثى . -

 نقابية .رةيس لجنة ال ريا  ال -

( رواد مي  5تتولى اللجنة دراسة التقرير الذى أعيده م تية العميل العربيى   واةتييار ةمسية   -2

 بي  المرب ي    مع مراعام أ  ي ونوا م  دول عربية متعددم .

 يجوز للجنة زيادم عدد الرواد الذي  يتم تربي هم للت ريم وفقاً لتقديرها . -3

 دورم مجلس اإلدارم التى فيها اةتيار الرواد . انعقاد تعقد اللجنة اجتماعها قبل بدء -4

ترفع اللجنة تقريراً بنتاةج أعمالها  لى مجلس اإلدارم يتضم  أسماء الرواد الذي  تيم اةتييارهم  -5

 فى ضوء التربي ا  الواردم   إلقرار ما يراه مناسباً تمهيداً لعرضه على المؤتمر العام.

يتم  ةطار الرواد الذي  تم اةتيارهم م  قبل مجلس اإلدارم والجها  التيى ربي تهم لت يريمهم  -6

 فى المؤتمر .

 وذلك مرة كل ثالثة أعوام .يتم ت ريم الرواد م  قبل مؤتمر العمل العربى    -7

ية ي و   ضور الرواد الذي  تم اةتيارهم للت ريم على  ساة دولهم مع عدم ت مل المنظمة أل -8

 أعباء مالية .

 

أرسييل م تيية العمييل العربييً تعميميياً  لييى جميييع أطييراا اإلنتييات بالييدول العربييية بتيياري   : ثالثةةاً 

فترم  وانته    العرةلتربيح م  يرونه مناسباً وفقاً لالة ة ت ريم رواد العمل  2015 5 17
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الفنية نة على اللجعرض التربي ا   وسيتم 2015أغسطس   آة تلقً التربي ا  فً نهاية 

باً مييي  بيييي  فيييً اليييدورم القادمييية لمجليييس اإلدارم تةتييييار مييي  يرونيييه مناسيييتةتييييار اليييرواد 

 .المرب ي 

 

مي  تة ية ت يريم رواد العميل العيرة والتيً م  المادم الةامسة وفقاً لنص الفقرم السابعة   : رابعاً 

كةل ثالثةة  وذلةك مةرةؤتمر العمةل العربة   " أن يتم تكريم الةرواد مةن ابةل مةتنص على 

بيى فيى العميل العر مؤتمرلرواد العمل العرة ةالل  التكريم األولفقد تم  جراء  أعوام "

والتكةةريم (   2004فبراييير  بييباط  19 – 14بييق   دمه ال ادييية والثالثييي   ـــــييـدورت

 – 10بً فً دورتيه الرابعية والثالثيي   القياهرم   ةالل مؤتمر العمل العر أجرى ىالثان

  والت ييريم الثاليير أجييرى ةييالل مييؤتمر العمييل العربييى فييى  (2007ار   آذمييارس 17

والت يييريم الرابيييع  (2010ميييارس  آذار  13 – 6دورتيييه السيييابعة والثالثيييي   المنامييية   

ابريييل   22 - 15أجييرى ةييالل مييؤتمر العمييل العربييً فييً دورتييه األربعييي    الجزاةيير 

فةةون التكةةريم عمييل العييرة و سييبما نصيي  عليييه تة يية ت ييريم رواد ال   ( 2013نيسييا  

 ( .2016 ني،ان/  ابريل  ( لمؤتمر العمل العربى43،يكون خالل الدورة ) الخامس

 

األمر معروض علةى المجلةس المةوار للتفضةل بت،ةمية ثالثةة مةن بةين أعضةاء  و وفقةاً  : خام،اً 

ة للتمثيل الثالثى للمشاركة فى اللجنة الفنيةة الختيةار الةرواد و ة،ةبما نصة  علية  المةاد

 الخام،ة من الئةة تكريم رواد العمل العرب .

 

 المطيرى على فايز

 المدير العام
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