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 تـقـديــــم

 

تنن الفقرةننلرلفقلفمنننللانن لفقاننة رلفقسة سننللانن ل سننتلللا ةاننللفقنانن لفقنلم ننللم نن  لأوال : 

لفختصةصةتلفقاؤتاللعلىلاةل لىل:

تعيين المدير العام لمكتب العمل العربى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدد  –/ أ  6" 

 مرة واحدة ، على أن تتوفر فى المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة ".

لم  ف ل(لل9102ل)لإمل  ل/ل  سة ل(لقاؤتاللفقنا لفقنلمى64:ل تضا لج ل لأعاة لفق للرل)لثانيا

ل"ل.ل9192ل–ل9102حل ل"تن   لفقا  للفقنةملقا ةاللفقنا لفقنلم للقلرتلرلا ل

إمل ن /لل92ل–ل01فقكل نتل للأصن للانؤتاللفقنان لفقنلمنىلونىل للتننلفقوة  نلللف)لمنن  ل)ل: ثالثا

لوةلتنلف)لقىلعلىل:ويل ال(للفقذىل 0250فقةلفلللقمل)(لل9102  سة ل

تعيددين سددعادة السدديد / فددايم علددى المطيددرا مددديرا  عامددا  لمنظمددة العمددل العربيددة ) بعددد " 

مددن  ( اعتبددارا   9102 – 9102اختيددارب بامجمدداع ( لفتددرة واليددة مدددتوا أربددع سددنوات ) 

 تصديق المؤتمر . "

لت ر ذف للرابعا لفقنلم للل: لفقا ةاةت لقالةرى لفقالح  لف)سةسى لفق ةةم لا  لفقتةسنل لفقاة ر ق ا

ل لفقاتخصصل ل  لمتةل خ لفقنلمى لفقنا  لاكتب لفق ل لل99/6/9101قةم لعلى مةقتنا م

مرتحلمةبلفقتل  حلق غ لا صبلفقا  للعاة ل(لل–أصحةبلأعاة لل–ف)عضةءل)لحكلاةتل

ل.ل9192ل-ل9102قلرتلرلا لفقنةمل

للخامسا لفق ل ل: لفقكل تلق ىلجةانل لفق فئاللق لقل تلةىلاكتبلفقنا لفقنلمىللسةقللا لفقا  لم ل

لمتةل خل لفقكل تللمتل  ح لل1/2/9101فقنلم ل لوة زلعليلفقاط ليلق لقل ل/ لفقس   سنة ر

ل لفقنةم لفقا  ل لقرتلر لقلا ةال ل)فقحةقي ل عاة لل (ل9192ل–ل9102ج   ر للفستكاةل لللذقك

لأطلففلفإل تةجلفقوالثلويلفقلط ل لقخ ال لويلتنز زللتطل للفقنا لويلفقا ةال قجهل ه

ل(ل.0الوقلل)لفقنلمى

لعلىلل:لسادسا لفقكل ت ل لقل لحكلال لا  لفقلفل  لفقتل  ح للسةقل لمتنا م لفقنلمى لفقنا  لاكتب قةم

خلأطلففلفإل تةجلفقوالوللوىلفق ل لفقنلم لل)لحكلاةتل/لأصحةبلأعاة ل/لعاة ل(لمتةل 

ل.ل2/2/9101
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علىلفقلفل لا ل لقللفقكل تلمتنا ملفقتل  حللفق ل لفقنلم للجةانلقةاتلف)اة للفقنةاللق:للسابعا

لجا علا  لم ةتلفق ل لف)عضةءلق ىلجةانللفق ل لفقنلم لل.

ا لأطلففلفإل تةجلفقوالثلويلللسةئ ع رلتلةىلاكتبلفقنا لفقنلمىلحتىلإع ف لهذفلفقم  لل: ثامنا

لفقنلم ل للفق ل  للت     لعليلق عم لوة ز ل/ لفقس   لقسنة ر لفقكل ت ل لقل لحكلال تل  ح

ل5ل–حكلاةتلل01علىلفق حللفقتةقىل:ل)ل لل9192ل–ل9102فقاط ليلقرتلرللل للوة  لل

ل.عاة ل(لل01ل–أصحةبلأعاة ل

ننل لإقننىلاكتننبلفقنانن لفقنلمننىلأ ننللتل نن حةتلل:  تاسددعا أخننلىلانن لحكلاننةتلفقنن ل لفقنلم ننللقننمل د

ل.لف)عضةءلقا صبلفقا  للفقنةملحتىلتةل خلإغالقلمةبلفقتل  حلفقاةللللوةةلقل ةةم

قةملاكتبلفقنا لفقنلمىلمتنا مللسةقللإقىلفق ل لف)عضةءل)لحكلاةتل/لأصحةبلأعاة /لل:  عاشرا

لوةنةلقن الفقانة رلفقتةسننلل للةر لمةبلفقتل ن حإلحةطتهململ06/9/9102عاة ل(لمتةل خل

ل.للف)سةسىلفقالح لقالةرىلفقا ةاةتلفقنلم للفقاتخصصلا لفق ةةمل

ا لفقا  لم نللفق فئانللق لقنلللة لخطةمل05/9/9102متةل خللتلةىلاكتبلفقنا لفقنلمى  : حادا عشر

عمن لفقن كتللل/للتل ن حفقنلم نلل ر ن لملغمنلل لقنللق م نةلونيللق م ةلق ىلجةانللفقن ل 

قنللل لهنذفلفقخطنةبلمنن للقا صنبلفقان  للفقننةمل لل ةنلف لفقغ ىلعانلللفقنلل ا ل

فقالع لفقاح  لإلغالقلمةبلفقتل  حللوةةلقل ةةمللفقتنا ملفقا ةللإق ننل لقنةملاكتنبل

قمنل لهنذفلفقتل ن حل تننذللأ ننل ر ن لمانةلقا  لم نللعلىلخطةبلففقنا لفقنلمىلمةقل ل

ل ةننةملف)سةسننىلفقالحنن لقلمننةبلفقتل نن حللوةننةلفقالعنن لفقاةننلللقةرنن لقننللل هلمننن 

 قالةرىلفقا ةاةتلفقنلم للفقاتخصصلل.

كةوللفإلجنلفءفتلفقاتخنذرلان لقمن لاكتنبلفقنان لفقنلمنىلعلنىلاجلن لم  أ لمتملعل ل ثانى عشر :

فقةنةهلرل لجاهلل نللاصنللل)لإ فلرلا ةاللفقنا لفقنلم للوىل للتنلفقنة  للفقتسنن  

ل:لفقتةقىلفقةلفل للق لأص للاجل لفإل فلرل(لل9102اةل ل/لآذفللل2ل–ل9لفقنلم ل

ت    لفإلجلفءفتلفقتيلقةملمهةلاكتبلفقنا لفقنلمىل للفقتيلتملت ر ذهةللوةنةلقلن ةمل .0

 لفقللفئحلفقانال لمهةلويلهذفلفق   ل.ل

أخذلفقنلملمت    لل عملأطلففلفإل تةجلفقوالوللقتلقىلفقس  ل/لونة زلعلنىلفقاط نليل .9

ل–ل9102فقنانن لفقنلم ننللقرتننلرللل ننللج  نن رل)لفقانن  للفقنننةملفقحننةقيلقا ةاننلل

 (ل.ل9192
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أخذلفقنلململجل لال حللفح لقا صبلفقا  للفقنةملقا ةاللفقنا لفقنلم للقلرتلرل .2

فقسن  ل/لونة زلعلنيلفقاط نليل(ل لال نحل لقنللفقكل نتلل9192ل–ل9102ا ل)ل

 قلل للج   رل.

علننىلفقاط ننليلل عننمللت   نن لاجلنن لفإل فلرلقتل نن حل لقننللفقكل ننتلقلسنن  ل/لوننة ز .6

(لفسننتكاةل لقجهننل هلوننيلتنز ننزلل9192ل–ل9102قتج  نن للل تنننلقلرتننلرلانن ل)ل

لتطل للفقنا لويلفقا ةاللقخ اللأطلففلفإل تةجلفقنوالثلونيلفقنلط لفقنلمنىل ل

 ل(لفقتىلستنة لويل)لفقةةهلر64تنل)لفقتلص للق ىلاؤتاللفقنا لفقنلمىلويل لل

مإصن فللقنلفلهلمتج  ن لان رللل تننل(لفقةة انللل9102إمل  ل/ل  سة لل90ل–ل06

ل(ل.ل9192ل–ل9102قلرتلرلا ل)ل

ف)اللانلل لعلىلفقاؤتاللفقنةملفقانلقلللتخنةذلفإلجنلفءفتلفقالزانللقتج  ن للل نللثالث عشر : 

قا ةانللفقنان لفقنلم نللقان رلألمنعلفقحنةقيلفقان  للفقننةملفقس  ل/لوة زلعلنيلفقاط نليل

ل(لل.ل9192ل–لل9102س لفتل)ل

ل

 

 علي المطيريفايم 

 المدير العام
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 ( 0) مرفق رقم 

 




