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 مداخلة تاسم فريق أصحاب العمل العرب

 فى مجلس إدارة مكتة العمل الدولى

 

 

إٌٝ اٌسيد يسعدٔٝ أْ أعرب تاسُ فريك أصحاب األعّاي عٓ اٌّدّٛعح اٌعرتيح 
اٌّدير اٌعاَ ٌّىرة اٌعًّ اٌدٌٚٝ عٓ ا٘رّاِاذٗ ِٚراتعرٗ ٌٍرغيراخ اٌرٝ خررخ ٚذدررٜ   

٘ذا اٌشأْ ٚعرٓ اسررعدام ِٕةّرح اٌعّرً     اٌصريحح فٝ  ِٚٛالفٗفٝ تعض اٌدٚي اٌعرتيح 
اٌدٌٚيح ٌرمديُ اٌدعُ إٌّاسة ٌصاٌح إٌّطمرح اٌعرتيرح ٌرحسريٓ طررٚر ٚ ررٚم اٌعّرً       

 ٚصيأح اٌحمٛق ٚاٌحرياخ فٝ اٌعًّ.

ذمدير اٌّدّٛعرح اٌعرتيرح عٍرٝ خٙرٛم ِٕةّرح اٌعّرً اٌدٌٚيرح ٌسيرامج         وّا ٔعثر عٓ 
      ً االسرررّراف فرٝ ٘رذا إٌّٙراج ٚتٛخررٗ     حدرُ اٌرعراْٚ اٌفٕرٝ ٌصرراٌح اٌردٚي اٌعرتيرح ٚٔأِر

خاص اٌثرٔاِح اٌّعسز ٌٍرعاْٚ اٌرمٕٝ ٌصاٌح األفاضٝ اٌعرتيح اٌّحرٍح ٌرحميك اٌّسيد 
 أطرام اإلٔراج اٌثالثح. ذمٛيحٚاإلٔدازاخ ٚتٕاء اٌّؤسساخ  ِٓ

السررررداتح ِٕةّررح اٌعّررً اٌٌٛيرررح   احٙررا  يذعثررر اٌّدّٛعررح اٌعرتيرررح عررٓ افذ    أيضررا 
رّررال ٌٍّررأحيٓ ٌرردعُ اٌصررٕدٚق اٌفٍسررطيٕو ٌٍرشررغيً ٚاٌحّايررح      اٌّرّثٍررح فررٝ ذٕةرريُ اخ  

ِا أسفر عٕرٗ ِرٓ ٔررا ح    ٚ 11/11/2010االخرّاعيح ٚاٌذٜ ذُ عمدٖ فٝ خٕيف ترافيخ 
إيداتيرررح ذررردعٛ إٌرررٝ اٌرفررراوي ٌرحسررريٓ األٚضرررال االلرصررراميح ٚاالخرّاعيرررح ٚاإلٔسرررأيح   

فرررٝ  ٛياخ خطيررررجِسررررٚاٌرصررردٜ اٌرررٝ  رررا٘رج اٌفمرررر ٚاٌثطاٌرررح اٌررررٝ تٍغرررد  اٌىافثيرررٗ 
 .  األفاضٝ اٌفٍسطيٕيح اٌّحرٍح

ٌٍّطاٌثرح  ّرر تٙرا اٌردٚي اٌعرتيرح     ذٚفٝ ضرٛء األٚضرال اٌصرعثح ٚاٌرغيرراخ اٌررٝ      
ٚوأررد ترردايرٙا ذرذىررس عٍررٝ  ررا٘رج اٌفمررر ٚافذفررال ِعرردالخ إصررالحاخ طرراٍِح  تررئخراء

ً اٌثطاٌح فٝ اٌعديد ِٓ اٌدٚي اٌعرتيح ٚ٘ٝ عٛاًِ فٝ صّيُ اخرصاصاخ ِٕةّح اٌعّر 
 اٌدٌٚيح فئٕٔا ٔدعٛ إٌٝ :

أْ يرخذ ِىرة اٌعًّ اٌدٌٚٝ إخراءاخ سريعح ٚعاخٍرح ٌٛضرو ٚذٕفيرذ ترراِح      -
ذعرراْٚ فٕررٝ ٚذمٕررٝ عٍّيررح ٌٍٕٙررٛ  تاٌرشررغيً ٚتٛخررٗ خرراص ذشررغيً اٌشررثاب  

 ٚذحسيٓ طرٚر ٚ رٚم اٌعًّ فٝ إٌّطمح اٌعرتيح.

اٌّسيد ِٓ اٌدعُ اٌفٕٝ ٚاٌّامٜ ٌٍثرٔاِح اٌّعسز ٌٍرعاْٚ اٌرمٕٝ ٌصراٌح  ذمديُ  -
ٓ فٍسطيٓ ٚاألفاضو اٌعرتيح اٌّحرٍرح األخررٜ ٌرّىيٕرٗ     ٓ ذحميرك اٌّسيرد    ِر  ِر

يٓ اٌةرررٚم سررٚذخفيررف ِعأرراج اٌشرعة اٌفٍسررطيٕو ٚذح اٌٍّّٛسررح اإلٔدرازاخ  
 اإلٔسأيح اٌّأساٚيح. 
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يد اٌّرردير اٌعرراَ ٌّىرررة اٌعّررً معررٛج ِدٍررا إمافج ِىرررة اٌعّررً اٌرردٌٚٝ ٚاٌسرر -
اٌدٌٚٝ إٌٝ تذي اٌّسيد فٝ اٌدٙد ٌحشد اٌدعُ اٌدٌٚٝ ٌرٕفيرذ اٌثرراِح ٚاٌخطر     

اٌحررٛاف  سررٗسأِٚتٕرراء اٌمرردفاخ اإلٔراخيررح ٚذّٕيررح اٌّٙررافاخ   ٚإعررامجاٌرّٕٛيررح 
ٓ   كاٌال ر االخرّاعٝ ٚذٛفير اٌّسيد ِرٓ فررص اٌعّرً     رحّرً  يأْ ٚ فرٝ فٍسرطي

سج ٚعررسي غررٌٍرصرردٜ السرررّراف اٌحصرراف عٍررٝ  اٌّدرّررو اٌرردٌٚٝ ِسررؤٌٚياذٗ
 .إٌّاطك اٌفٍسطيٕيح عٓ تعضٙا

أْ يمرررَٛ ِىررررة اٌعّرررً اٌررردٌٚٝ تاذخررراا اإلخرررراءاخ إٌّاسرررثح ٌّراتعرررح ٔررررا ح   -
اخرّررال اٌّررأحيٓ ٌرردعُ اٌصررٕدٚق اٌفٍسررطيٕو ٌٍرشررغيً ٚاٌحّايررح االخرّاعيررح   

فويرررسج ٚذفعيررً ٘ررذا اٌصررٕدٚق اٌررذٜ يّثررً       إلٔعررا  زَ ٚذررٛفير اٌرّٛيررً اال  
أساسرريح ٌّٛاخٙررح ذحرردياخ اٌفمررر ٚاٌثطاٌررح ٚذحسرريٓ ِسرررٜٛ ِعيشررح اٌشررعة     

 اٌفٍسطيٕو .

ايالء اٌّسيد فٝ اٌعٕايح ٚاال٘رّراَ ترمريرر اٌّردير اٌعراَ ٌّىررة اٌعّرً اٌردٌٚٝ         -
حررٛي أٚضررال اٌعّرراي ٚأصررحاب اٌعّررً فررٝ فٍسررطيٓ ٚاألفاضررٝ اٌعرتيررح         

مٚفاخ ِررؤذّر اٌعّررً اٌّحرٍررح األخرررٜ ٚاٌررذٜ يرررُ ذمديّررٗ فررٝ وررً مٚفج ِررٓ 
اٌدٌٚٝ ٚاٌه ِٓ خالي ذٕفيذ تراِح عّرً ِيدأيرح فرٝ ضرٛء ِرا يرٛصرً إٌيرٗ        

 اسرٕراخاخ. اٌرمرير ِٓ ٘ذا

اٌرردعُ ٌرفعيررً ٚذطثيررك أخٕرردج اٌعّررً اٌعرتيررح اٌصررامفج عررٓ  اٌّسيررد ِررٓ يُ دذمرر -
تاٌرعاْٚ اٌّشررن تيٓ ِٕةّررو اٌعّرً    ٖإٌّردٜ اٌعرتٝ ٌٍرشغيً اٌذٜ ذُ عمد

ٌدٌٚيرررح ٚاٌررره فرررٝ تيررررٚخ خرررالي طرررٙر أوررررٛتر / ذشرررريٓ األٚي  اٌعرتيرررح ٚا
2002. 
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