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 انمؤتمر انثاني نهحقىق وانحريات اننقابية

 في اندول انعربية

 ((2012/  2/  11 -11 –)) بيروت 

  تقديم :أوال : 

      

تأٌ انحقٕق ٔانحسٚاخ انُقاتٛح ْٙ جصء ال ٚرجزص  يزٍ انحقزٕق ٔانحسٚزاخ انؼايزح       ئًٚاَا
فٙ انؼًم. ْرا يا َصد ػهٛزّ ٔيٛقزح وقزٕق ااَ زاٌ      األساسٛحٔذأذٙ فٙ يقديح انحقٕق 

 ٔانًٕايٛق ٔاألػساف اندٔنٛح ٔ كدذّ اندساذٛس ٔانرشسٚؼاخ انٕطُٛح.

 ٔاخرصاصززاخْززٕ  وززد ٔاجثززاخ    ٔئٌ صززٛاَح ٔذًُٛززح انحقززٕق ٔانحسٚززاخ انُقاتٛززح        
ًٛثززاق انؼستززٙ نهؼًززم ٔ مسززرٕز يُظًززح انؼًززم انيُظًززح انؼًززم انؼستٛززح كًززا َزز  ػهٛززّ 

فزٙ انًُظًزح ٚضزسل انٕفزاء تزّ يصزام ح ْزرِ         األػضزاء انؼستٛح ْٕٔ انرصاو ػهٗ اندٔل 
 نؼضٕٚرٓا. ٔاالَضًاواندٔل ػهٗ مسرٕز انًُظًح 

ٛح ٔذُايٙ ٔاجثاذٓزا ٔاخرصاصزاذٓا فزٙ  زم     َٔظسا نرطٕز انحسكاخ انُقاتٛح انؼست      
انرقدو ٔانرطٕز انر٘ ذحقزق فزٙ انزدٔل انؼستٛزح فزٙ كافزح انًجزاالخ. ٔمٔز انُقاتزاخ فزٙ          

ْٙ ذًثم  كثس شزساح  انًجرًزغ ٔزكزاحصِ     ٔٔان ٛاسٛح . ٔاالجرًاػٛح اال رصامٚحانرًُٛح 
ح ْزٕ انرًُٛزح فزٙ    انرًُٛ  َٕاع  فضم ئٌانٕا غ ايثد  ئٌخاصح ٔ  اال رصامفٙ  األساسٛح

 .ٔاالجرًاػٙ اال رصام٘ األيٍانرقدو ٔصًاو   ماجانقٕٖ انثشسٚح ٔاٌ انؼًم ْٕ 

ٔاػرسافا تدٔز انحسٚاخ انُقاتٛح فٙ مػى انحسٚاخ انؼايح ٔذؼصٚص ي زٛسج انًجرًزغ         
مٔيززا يززٍ اجززم ذؼصٚززص   َؼًززم ئٌكززاٌ نصايززا ػهُٛززا  انٕطُٛززح  ي ززلٕنٛاذّانًززدَٙ نٛرحًززم 

نٓزرا كزاٌ اْرًزاو يُظًزح انؼًزم انؼستٛزح         انؼستٛزح. ٚاخ انُقاتٛزح فزٙ انزدٔل    انحقٕق ٔانحس
انكزٕامز   ئٚجزام انداحى تانثقافح انؼًانٛح ٔذؼصٚص مٔز يؼاْدْا انٕطُٛزح ٔانقٕيٛزح يزٍ اجزم     

ٔانًضأضزززح  االجرًزززاػٙانحزززٕاز  ئَجزززا انقٛامٚزززح انٕاػٛزززح ٔانًدزتزززح انرزززٙ ذ زززٓى فزززٙ   
 ئطزاز ج انجاذتح نالسزرثًاز   ٔانًإْهزح نهؼًزم فزٙ     انجًاػٛح ٔذٕفٛس ػال اخ انؼًم انجٛد

 يٍ انضكس ٔانُٓج اندًٚقساطٙ انر٘ ٚؼصش ي ٛسج اندًٚقساطٛح فٙ انًجرًغ .

نهحقززٕق ٔانحسٚززاخ انُقاتٛززح انززر٘ ػقززد فززٙ ذززَٕ  يطهززغ  األٔلانًززإذًس  َجززا  ئٌٔ     
 اامازجتضززسٔزج ػقززد يززإذًس تصززضح مٔزٚززح ٔيصززام ح يجهزز      ٔئ ززسازِ 2007ػززاو 
يززا َشززاْدِ يززٍ ذؼصٚززص نهحقززٕق      ئنززٗ ئضززافحإذًس انؼًززم انؼستززٙ ػهززٗ ذٕصززٛاذّ    ٔيزز

. يًززا ٚحززرى ئنٛززّٔانحسٚززاخ انُقاتٛززح فززٙ كافززح انززدٔل انؼستٛززح ٔانً ززرٕٖ انززر٘ ٔصززهد    
يشزكالخ ذؼزاَٙ يُٓزا  ٘ مٔنزح فزٙ ْزرا         ٚزح انحٕاز ٔذثامل انخثساخ ٔانرجازب نرجأش 

 ززسٔف ذحززٛا تٓززا انرحززدٚاخ    ززم  و فززٙاَؼقززام ْززرا انًززإذًس انٓززا  ٚززأذٙنٓززرا  انًجززال.
ٗ  ئضزافح انًانٛح ٔاال رصامٚح  األشياخانُاجًح ػٍ  انؼٕنًزح ٔانخصخصزح ػهزٗ      يزاز  ئنز

 األكثزس انًكاسة االجرًاػٛح انرزٙ ذحققزد نهؼًزال تضضزم َضزانٓى انطٕٚزم ٔانرشزسٚؼاخ        



   

هزٗ  ٕم ػال اخ انؼًم فٙ انقطاع انؼزاو ٔايزاز زٚزا  انر ٛزس انرزٙ ذٓزة ػ      انرٙ ذ  ئَ اَٛح
 انًُطقح انؼستٛٛح خاصح فٙ يجال ذؼصٚص اندًٚقساطٛح ٔانحسٚاخ

 ثانيا : مبررات عقد انمؤتمر:

 -5ذُضٛرا نقساز يإذًس انؼًم انؼستٙ فٙ مٔزذّ ان امسزح ٔانثاليزٍٛ مػًزاٌ     -
 (.2009 تسٚم /َٛ اٌ  12

ذأكٛد االنرصاو تدٔزٚح اَؼقام يإذًس انحقزٕق ٔانحسٚزاخ انُقاتٛزح تشزكم ياتزد       -
نهحقززٕق ٔانحسٚززاخ انُقاتٛززح ٔ  ززسِ    األٔلتززّ انًززإذًس    ٔصززٗرًس كًززا ٔي زز

 ح ٔيإذًس انؼًم انؼستٙ.يجه  ئمازج يُظًح انؼًم انؼستٛ

انرطٕز انرشسٚؼٙ انزر٘ شزٓدذّ ػزدم يزٍ انزدٔل انؼستٛزح ٔ االػرزساف تحزق          -
 .انؼًال فٙ انرُظٛى انُقاتٙ

ذُظًٛزاذٓى انُقاتٛزح    ئ ايزح انرٙ ذًكٍ انؼًال يزٍ   ااجساءاخضسٔزج ذ سٚغ  -
 فٙ اندٔل انرٙ ال شاند انرُظًٛاخ انُقاتٛح فٙ يساوهٓا انرًٓٛدٚح.

ٔذصاٚد َ زثح انثطانزح ٔآيازْزا ان زهثٛح ػهزٗ انحقزٕق        اال رصامٚح األشيحآياز  -
 ٔانحسٚاخ انُقاتٛح.

انًانٛززح ٔاال رصززامٚح   الشيزاخ ذؼزا ى مٔز انحززٕاز االجرًزاػٙ فززٙ يٕاجٓززح    -
 فٙ ذؼصٚص انحقٕق ٔانحسٚاخ انُقاتٛح. ٔ يسِ انكثٛسانٕطُٙ ٔمػى االسرقساز 

 

 يحأز ػًم انًإذًس:يانثًا: 

 

ٔانرحزدٚاخ   ذقسٚس ػٍ ٔا غ انحسكح انُقاتٛح انؼًانٛزح فزٙ انزدٔل انؼستٛزح     -
 انرٙ ذٕاجٓٓا فٙ انًسوهح انساُْح .

 م االذحام اندٔنٙ نُقاتاخ انؼًال انؼسب(

 فٙ انًُطقح انؼستٛح.يضاْٛى انحسٚاخ انُقاتٛح ٔيٕاترٓا  -

 م اندكرٕز/ ئتساْٛى غُدٔز(

معايير العمل العربية والدولية؟ ب مقارنة. تطور تشريعات العمل العربية -

خاصةةةةة جةةةةق ملةةةةا  اةةةةو الالجةةةةي  والمااو ةةةةة اللما يةةةةة وال ةةةةوار     

 .االجاما ق.

 ( الرويمض ) الدكاور /  بد الغلق  مرو

 



   

 .ػٙ فٙ انثهداٌ انؼستٛحانحــٕاز االجرًا ئػالٌ يثامئ تـشــأٌيشسٔع  -

 ( ياشٌ ػٕمجم األسراذ / 

 يشسٔع ئػالٌ تٛسٔخ تشأٌ انحسٚاخ انُقاتٛح. -

 م األسراذ / خهٛم  تٕ خسيّ (

 

 سير انعمم في انمؤتمر::  زاتؼًا

فززٙ يززالز   اخرصززا انؼًززم يززٍ ئػززدام خثززساء ذٔ٘      ٔزاقػززسل  -
 . يجًٕػاخ

حديٍٛ ًٚثهزٌٕ  ( ير9ا مًٚرحدز فٙ كم ٔاودج يُٓ ٌراػاي جه راٌ ػقد -
 .زؤساء انٕفٕمم وكٕياخ   صحاب  ػًال  ػًال(

تشززاٌ انحقززٕق ٔانحسٚززاخ  إعالال ب بيالالروتذشززكٛم نجُززح خاصززح اػززدام   -
 . انُقاتٛح

إعال ب بيالروت بنالاب انحقالىق     انرقسٚس انخرايٙ ٔانرٕصٛاخ ٔئطالق "  -
 ." وانحريات اننقابية

 

 :انمناركىبا:خامس

 .اٌ / ُػًاٌ / انجصاحس / يصسنثُ ػدم يٍ ان امج انٕشزاء مضٕٛف شسف( -

 .انٕشازج ٛم/ مزجح ٔك ٔشازاخ انؼًم -

 .(األٔلم يٍ انً رٕٖ انقٛام٘  األػًال  صحابيُظًاخ  -

 .االذحاماخ( زؤٔسايُظًاخ انؼًال م  -

 .م انقطاع االجرًاػٙ ( انؼايح نجايؼح مٔل انؼستٛح األياَح -

 .انؼستٛح انًس جيُظًح  -

 .ٛحانؼست انًس جنجُح شإٌٔ ػًم   يُٛح -

 .نشثاب األػهٗانًجه  انؼستٙ  -

 .نجُح انحسٚاخ انُقاتٛح تًكرة انؼًم انؼستٙزحٛ   -

 .زحٛ  نجُح انخثساء انقإٌََٕٛ -

 .يُظًح انؼًم اندٔنٛح -



   

 .االسكٕا -

 . انًرحدج ااًَاحٙ نهًس ج األيىصُدٔق  -

 

  انمنظمة نهمؤتمر انجهات : سادسا

 .ٙ انؼاو فٙ نثُاٌااذحام انؼًانتانرؼأٌ يغ  انؼستٛحانؼًم  يُظًح -

 مكاب و زماب عقد انمؤتمر:  سابعا

  رٕل / انحًسا (ٚانثسفُدق م 2012  /2/  17 - 16 -تٛسٔخ  -

 نفقات انمناركة: : ثامنا

ألسززؼاز نانًشززازكح َضقززاخ سززضس ٔئ ايززح يًثهٛٓززا ٔفقززا    ذرحًززم انجٓززاخ   -
$( غسفزح يضزسمج م يُايزح      115.5انخاصح تانًشازكٍٛ فٙ انًزإذًسم 

 ٚثح(  ضس ئفطاز

             نهحجص : فاك  :  -

 d.mouawad@lebrestol-hotel.comاًٚٛم :  

 انمناركةىفىد ان - أ

 ٔاود  صٛم يٍ كم ٔفد اخوكٕي -

  صحاب  ػًال كم ٔفد ٔاود  صٛم. -

 .يٍ كم ٔفد انًس ج   يُٛح نجُح كم ٔفد ٔاود  صٛم ػًال   -

 .تصضح يسا ة زؤساء ٔفٕم انجٓاخ األخسٖ انًدػٕج نهًشازكح -ب

 انمراس ت : تاسعًا

 :امازج انحًاٚح االجرًاػٛح ٔػال اخ انؼًم  -**يُظًح انؼًم انؼستٛح  

 ( انقاْسج / جًٕٓزٚح يصس انؼستٛح .  814انؼُٕاٌ :   . ب م -

 ( 00202م  33362719 -21-31 : ْاذف -

 ( 00202م  37484902فاك :   -

 alo@alolabor.org تسٚد انكرسَٔٙ : -

 

◘ ◘ ◘ 

 
 خهيم
حنابطـ   




