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 تقدٌــم :  **

(تقددلخلخ تت2017)تخلقددرةل تاتخدل دد ت/تن  ددر تت44تلقدداتخذ ددتترددلذرلتخلعردد تخلعلدددةت ددةتخلددا ل أوالً : 

ت2018(تلردددلذرلتخلعرددد تخلعلددددةتلعدددر ت45ر تخلدددا ل ت)ــدددـا  تأعرـــدددـاتجــدددـأ تذحا ـدددـدش

 ذضر تةتختخلقلخلتإالخجتخلدناتخل راستذحد تت(ت2018خدل  /تن  ر تت15ت–ت8تخلقرةل تا)

( لمذذؤتمر العمذذل 107حذذول الذذدورة )العربذذً " مذذذكرة المذذدٌر العذذام لمكتذذب العمذذل  عندد خ 

 تلد ت " ( 2018ٌونٌذو / حزٌذران  8 –مذاٌو / يٌذار 28) جنٌذف ،  2018لعام  الدولً 

 ةتإطرلتاع تجه اترنظرةتخلعر تخلعلد ةتلذ ه  ترشرلكةتخل   اتخلعلد ةت ةترلذرلتخلعر ت

ت.تكرجر عةتعلد ةترذكررلةتخلا لة

ةتإطرلت دعةترنظردةتخلعرد تخلعلد دةتخلرذ خلد تللر درةرةتنرءتعلىتخلقلخلتخلرتك لتأعالهت  :تدثانٌاً 

 ةتخلا رعتع تخلرلرلحتخلرشذلكةتللدلداخ تخلعلد دةت دةتخلرحر د تخلا ل دةت دةتر ذلد ترجدر  ت

خلر دذاخرةت دةتخلد ط تخلعلدددةتتخلذنر دةخلعرد ت خلعردر ت خحذ رجدر ت رذطلددر تذحق داتأةداخ ت

 ت  عرل ر تا لخ تردلذرلتخلعرد ت د جهت رصتضر تإطرلترنظرةتخلعر تخلا ل ةت خجذررعر

 تل تر ت دال تخععداخات خلذحضد لتلعقداتخجذردرعتذن د قةت دعدةتخ نشدطةتخلا لةتخلرذعرقدةت

خلعلد ةتخلرشرلكةت ةترلذرلتخلعر تخلا لةتر تأج تإ جراتذ خ ات ر خق تخ  لىتللرجر عةت

د دةت ت قداتخلرنطقدةتخلعلعلد ةتر حا تح  تر ذل تخلر ض عر تخلذةتذا  تضر تخةذرررر ت

(ت45ذ تر ت ال تركذبتخلعر تخلعلدةتإعاخات ث قةتخلدناتخل راسترد تجدا  تأعردر تخلدا ل ت)

(تدعند خ تت2018خدل د ت/تن  در تت15ت–ت8ات)تخلقرةل تت2018لذرلتخلعر تخلعلدةتلعر تـــلر

(تلردلذرلتخلعرد تخلدا لةتلعدر ت107"ترتكل تخلرا لتخلعر تلركذبتخلعر تخلعلدةتح  تخلا ل ت)

ت"ت.ت2018

 ذلدد لخ تذذكدد  ت ث قددةتخلدندداتخل ددراستردد تق ددر  تح ددات ذضددر تخلق دد تخ   ترقذلحددر ت  ثالثذذاً : 

رنظرددةتخلعردد تخلعلد ددةتدشددأ تخ جذرددرعتخلذن دد قةتخ   تللرجر عددةتخلعلد ددةتثالث ددةتخلذكدد   ت

 خلدت ت هدا تت2018(تلردلذرلتخلعرد تخلدا لةتلعدر ت107خلرشرلكةت ةتخجذررعر تخلا ل ت)

تعلىذعز زتخلح خلت خلذشر لت خلذن  اتد  تخل   اتخلعلد ةتح  تخلر ض عر تخلرالجةتإلىت

ر تخل   اتخلعلد ةت ةتجا  تأعرر تةتختخ جذررعتخلهر ت خلذةت تذزخ ترح تخةذرر ت رذردعةت

إطرلتذضر لتخلجه اتخلعلد ةتلذحق اترز داترد تخلركر دبتللدرلحتخلدلداخ تخلعلد دةتدرعضدر ةت

لىتخلذةت  ذ تعقاةرتعلدىتةدررأتأعردر تخلدا ل تخلحرل دةتلردلذرلتخلعرد تعلىتخ نشطةتخ  
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 ل ددط  ت خ لخضددةتتشددعب خلددا لةت د جددهت ددرصتخلرلذقددةتخلددا لةتللذضددرر تردد تعرددر ت

خلت ت رث ترحطةتإضر  ةتلحشداترز داترد تخلداع تخلدا لةتللرطرلدبتتخ  لىخلعلد ةتخلرحذلةت

 نر تخلرجذر تخلا لةتأرر تر ل ل رذهرتخلفل ط ن ةتر ت ال ت ض تركتخلذنر  ة خ حذ رجر ت

 خنذهركددر تذجددرهتحق قددةترددرت جددل تعلددىتألةتخل خقدد تردد تإجددلخءخ ت رررل ددر تذع ددف ةت

 شدعبت ل دط  ت خ لخضدةتخلعلد دةتت لرل ةتر تقد تخ حذال تخ  لخئ لةت دةتحداتعردر

لرنظرةتخلعر تر ت ال تركذبتخلعر تخلعلدةت خلدعثةتخلاخئرةتخلرحذلةتخ  لىتاتعلىتأ ت ذ ت

ةددتهتخ نشددطةت.تتعنجددر خلعلد ددةتدجن دد تخذ ددرتتخعجددلخءخ ت خلذلذ دددر تخلذنظ ر ددةتخلرنر دددةت

(ت107ع تخجذررعر ت  عرل در تخلدا ل ت)دعةتخلرعل رر تخ  ر  ةتتخلثرنة  ذضر تخلق  ت

ذفع  ترشدرلكةت ا لتخلرجر عدةتخلعلد دةتا تذ ه  ت هدت2018لرلذرلتخلعر تخلا لةتلعر ت

ت.تلا ل  ةتةتهتخ

(ت)تدغدداخات/ت88علددىترجلددستإاخل ترنظرددةتخلعردد تخلعلد ددةت ددةتا لذددهت)تدندداةددتختخلذدد تعددلةترابعذذاً : 

تخلقلخلتخلذرلىت:دشأنهت قاتخذ تهتت(ت2018ررلست/تآتخلتت3-2اتجره ل ةتخلعلخات

 أ تتخلعل تدرلذقل لت. -1

خلر خ قةتعلىترقذلحر ت ذل لخ ترنظرةتخلعر تخلعلد ةتدشأ تذنظ  تخ جذررعتخلذن د قةتخ   ت -2

 تلد تر درءتت2018(تلرلذرلتخلعر تخلا لةتلعر ت107للرجر عةتخلعلد ةتخلرشرلكةت ةتخلا ل ت)

 دقرعةترجلستإاخل تركذبتخلعر تخلا لةتدجن  ت.ت2018ترر  ت/تآ رلت27   تخ حاتخلر خ ات

خعذرراتجا  تأعرر تخ جذررعتخلذن  قةتخ   تللرجر عةتخلعلد دةتكردرت لات دةت ث قدةتةدتختخلدندات -3

إضددر ةتأ ددةتر ضدد عر تأ ددلىتقدداتذ ددرعاتعلددىتاعدد تخلرطرلددبت خ حذ رجددر تخلذنر  ددةتللدلدداخ ت 

 خلعلد ةت إحرطةتخلرجر عةتخلعلد ةتعلررتدتل ت.

خلذأك اتعلىتأةر ةتر خللةتخلعر تدذكل  تلئ ستخلرجر عةتخلعلد ةتدإلقرءتكلرةت ةترلذرلتخلعر ت -4

 خلا لةتدر  تخلدلاخ تخلعلد ةت.

إعداخات ذقدا  تذقل دلتتخلذأك اتعلىتأةر ةتخ ذرلخلت عرا تخلرا لتخلعر تلرنظردةتخلعرد تخلعلد دةت دى -5

 ن  تإلىترلذرلتخلعر تخلا لةتع تخلر ذ طنر تخع لخئ ل ةت آثرلةدرتخ قذلدرا ةت خ جذررع دةت

علىتألحربتخلعر ت خلعرر ت ةت ل ط  ت خ لخضدةتخلعلد دةتخلرحذلدةتخ  دلىت كدتل تخلذقل دلت

ر ت ةتخ لخضةتخلذحل لةتح  ترلحاتذقل لتخلرا لتخلعر تلركذبتخلعر تخلا لةتدشأ تأ ضرعتخلعر

 خلعلد ةتخلرحذلةت.



5 

 

ذكل  تركذبتخلعر تخلعلددةتدرذ درتتخعجدلخءخ ت خلذلذ ددر تخلل ج دذ ةت خلذنف ت دةتخلرنر ددةتلعقدات -6

خ جذررعتخلذن  قةتخ   تللرجر عةتخلعلد ةت خللجر تخلرندثقةتعنهرت خ نشطةت خلفعرل ر تخلعلد ةت

ذد   لترق ردر تإنجرحهدرت ذحق داتخ ةداخ تخ  لىت إعاخاتخل ثرئاتخل رلةتدهتهتخ جذررعدر ت 

 خلرلج  ترنهرت.

اع  تخل   اتخلعلد ةت د جهت رصتخ عضرءتخلعلبتدرجلستإاخل تركذبتخلعر تخلا لةتإلىتدت ت -7

رز دداتردد تخلجهدد اتلذلد ددةتخلرطرلددبت خ حذ رجددر تخلذنر  ددةتخلفل ددط ن ةتدر عذرددراتعلددىتقددلخلخ ت

ت85ت–ت84خ تخلعالقةت د رلةتقلخلخ تخلا لخ ت)تخ جهز تخلا ذ ل ةتلرنظرةتخلعر تخلعلد ةتت

 (تلرلذرلتخلعر تخلعلدةت.43(تلرجلستخعاخل ت قلخلخ تخلا ل ت)ت87ت–ت86ت–

خلشكلت خلذقا لتإلىتخلرا لتخلعر تلرنظرةتخلعر تخلعلد ةتعلىتح  تخععاخات خلذحض لتلعقاتذقا  ت -8

 علددىتخلجهدد اتتخجذررعددر تخلرجر عددةتخلعلد ددةتعلددىتةددررأتخجذررعددر ترددلذرلتخلعردد تخلددا لة

خلردت لةتلذعز زتخلذن  ات خلذعر  تد  تخل   اتخلعلد ةت ذق  ةتخلذكذ تخلعلدةتللا رعتع تخلرلرلحت

تخلرشذلكةتللدلاخ تخلعلد ةت.ت

خ ردلترعدل ةتعلدىتخلردلذرلتخلرد قلتللذفضد تددرعطالعت خذ درتتردرت دلخهترنر ددر ت دةتةدتخت:  خامسا

 خلشأ .

 وهللا الموفق  

 

 

 

  

 
 

 المطٌريفاٌز علً 

 المدٌر العام
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 البرنامج الزمنى الجتماعات وأنشطة المجموعة العربٌةمشروع 

ت

تعلددىت )خلقددرةل اتخدل د ت/تن  ددر تتت2018(تلرددلذرلتخلعرد تخلعلدددةتلعدر ت45خلدا ل ت)تجدا  تأعرددر دندرء 

(تلردلذرلتخلعرد تخلدا لةت107(ت خلرذعلاتدرتكل تخلرا لتخلعدر تلركذدبتخلعرد تخلعلددةتحد  تخلدا ل ت)2018

 ركذدبتخلدعثدةتخلاخئردةتتر ت دال تركذدبتخلعرد تخلعلددةت  ذ (ت8/6/2018ت–ت28/5)جن  اتت2018لعر ت

خذ ددرتتخلذلذ دددر تخلذنظ ر ددةت خلل ج ددذ ةتلعقدداتخ جذرددرعتخلذن دد قةتخ   تللرجر عددةتتدجن دد تخلذددرد تللرنظرددة

  قذدل تت كتل تخ نشطةتخلعلد ةتخ  دلىخلعلد ةتخلرشرلكةت ةتأعرر تخلا ل تخلحرل ةتلرلذرلتخلعر تخلا لةت

ت-رلةت:خلذتخلزرنةت  اتخلدلنررجتذنظ  تةتهتخ نشطة

 :االجتماع التنسٌقً األول للمجموعة العربٌة -1

رقددلتركذددبتخلعردد تت–دقرعددةترجلددستإاخل تركذددبتخلعردد تخلددا لةتت2018تآ ددرل/تترددر  ت27 دد  تخ حددات -

 خلا لةتدجن  .

تر رءخ .ت20.30إلىتخل رعةتت18.30خل رعةتت

 اجتماع لجنة الصٌاغة:  -2

خلاخئردةتلرنظردةتخلعرد تخلعلد دةتدجن د تخل درعةتتركذبتخلدعثةت ةتت2018تآ رل/تترر  ت28تخ ثن     ت -

 (تخلثرلثةتدعاتخلظهلت.15.00

 الدولً للتضامن مع عمال وشعب فلسطٌن واألراضً العربٌة المحتلة األخرى: الملتقــً -3

 .ر رءخ تت20.00ت-ت18.00 ىتقللتخ ر تخل رعةتت2018رر  ت/تآ رلتت31   تخل ر ست -

 : لجنة التنسٌق اجتماع -4

تظهلخ ت.ت12.30ت–ت11.00 ىتقللتخ ر تخل رعةتت2018  ن  ت/تحز لخ تت1   تخلجرعةتت -

ت

ت◙ت◙ت◙

ت

ت

ت

ت



11 

 

 جدول أعمال االجتماع التنسٌقً األول للمجموعة العربٌةمشروع 

تخلذرل ة:خلر ض عر تتخ عرر تعلةت رنرقشة ذضر تجا  ت قذل تأ ت

تخلر رئ تخعجلخئ ةتت:البند األول

 لئر ةتخلرجر عةتخلعلد ةت ذشك  تلجنةتخلذن  ات لجنةتخلل رغة.ت -1

تكلرةتخلرجر عةتخلعلد ةت ةتخلرلذرل. -2

 خلرنرلدبتخ  دلىتخلرندثقدةتعد تت2018(تلردلذرلتخلعرد تخلدا لةتلعدر ت107لئر دةتخلدا ل ت)ت:البند الثانً

تخلرلذرل.

تا ل ة.خلذ   ت ةتخ ذ اخ تخللغةتخلعلد ةت ةترنظرةتخلعر تخل: البند الثالث

 .ت1980ات1974رذردعةتذنف تتقلخل ترلذرلتخلعر تخلا لةتلعررةت: البند الرابع

دشددأ تإاخنددةتخل ددلطر تخع ددلخئ ل ةتلرررل ددرذهرتخلذع ددف ةت خلعنلددل ةت خنذهركهددرتخلحل ددر ت خلحقدد اتت-تأ

خلعرددر تخلعددلبت ددةتتألددحربتخلعردد ت تخلنقرد ددةات كددتل تأثددرلتخ  ددذ طر تخ  ددلخئ لةتعلددىتأ ضددرع

  ل ط  ت خ لخضةتخلعلد ةتخلرحذلةتخ  لى.تتت

للذضدرر ترد تعردر ت شدعبت ل دط  ت خ لخضدةتخلعلد دةتخلرحذلدةتخ  دلىتعلدىتتا لدةعقاترلذقدىتت-تب

ت.2018(تلرلذرلتخلعر تخلا لةتلعر ت107ةررأتأعرر تخلا ل ت)

 خلا ل ة.خعنررئةتر ترنظرةتخلعر تخلذعر  ت: الخامسالبند 

تخلذعر  تللرلحتخلدلاخ تخلعلد ة.ت:أوالً 

ت:تخلذعر  تللرلحت ل ط  ت خ لخضةتخلعلد ةتخلرحذلة.ثانٌاً 

تخلدلنررجتخلرعززتللذعر  تخعنررئةتللرلحتخ لخضةتخلعلد ةتخلرحذلة.ت-أت

 خللنا اتخلفل ط نةتللذشغ  ت خلحرر ةتخ جذررع ة.ت-بت

تخلفل ط ن ة.ذحلكر تخلرجر عةتخلعلد ةتدشأ تاع تخلرطرلبت: السادسالبند 

علىتا دذ لترنظردةتخلعرد تخلا ل دةتدشدأ تذ  د  تت1986خلر ق تر تخلذلا قر تعلىتذعا  ت: البند السابع

ت.خلا لةخلذرث  تخ  ل قةتدرجلستإاخل تركذبتخلعر ت

 ررت  ذجاتر تأعرر .ت:البند الثامن

ت◙ت◙ت◙

ت
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 سٌر أعمال االجتماع التنسٌقً األول للمجموعة العربٌة

 المسائل اإلجرائٌة :األولالـبـنــد 

 العربٌة:المجموعة  رئاسة-1

إ تلئر ةتخجذررعر تخلرجر عةتخلعلد ةت ةتةتهتخلا ل تذك  تخ ذنراختلررتجل تعل هتخلعدرا ت خلعدل تت-أ

تخ  لىتاعد   ال تخلجل ةتت ذ  عل هتاتتلرعرلةتخل ز لتخلتىتذلأستخلا ل ت)خ   ل (تلرلذرلتخلعر تخلعلدة

 تلئر ةتخ جذررعتأ تر ت ن بت  ذالت2018)تخدل  ت/تن  ر تتلرلذرلتخلعر تخلعلدة(ت45لئ ستخلا ل ت)ت-

ت.عنه

ر تجهةتأ لىت ذ ت ال تخلجل ةتخ  لىتللرجر عةتخلعلد ةتذشك  تك تر تلجنةتخلذن  ات لجنةتخلل رغةت

ت.2018تلعر خلا لةت(تلرلذرلتخلعر ت107ر تخل را تأعضرءتخل   اتخلعلد ةتخلرشرلكةت ةتأعرر تخلا ل ت)

 لجنة التنسٌق العربٌة  تشكٌل -ب

خلعلد ةتخلرجر عةتخلعلد ةتراع  تلذشك  تلجنةتخلذن  اتخلركلفةتدرذردعةتأعرر تخلرلذرلت ذن  اتخلر خق ت

اتألدحربتعرد تاتعردر (تت)حك ردر أعضدرءتعد تكد ت ل داتت6  قذل تأ تذذك  تةتهتخللجندةترد تدشأنهرات

ذدقىترفذ حةتلرد ت لغدبت دةتتلد ترد تخل  د اتخلعلد دةتخلرشدرلكةت دةتتخللجنة دطد عةتخلحر ت إ تخجذررعر ت

تخلرلذرلت.

  عل تعنهرت ةتخلنشل تخل  ر ةتخلذدةت عداةرت ذلذئ تخجذررعر تلجنةتخلذن  اتخلعلد ةتدركر تخنعقراتخلرلذرلت

تركذبترنظرةتخلعر تخلعلد ةت ةتجن  ت.

 هً:اللجان الفنٌة المعنٌة ** 

تذطد اترعر  لتخلعر تخلا ل ة.تلجنة -1

تلجنةتخلذعر  تخعنررئةتخلفعر تلرنظرةتخلعر تخلا ل ةتلاع تأةاخ تخلذنر ةتخلر ذاخرةت. -2

تضاتخلن رءت خللجر ت ةتعرل تخلعر ت)تنشرطترع رل ت(ت.ت خلذحلأخلعن تخلقضرءتعلىتلجنةت -3

رددرعةتدر جددبترذردعددةتخلرذعلدداتدددرلح خلتخ جذتخ  ددذلخذ جة  تخلهددا تلجنددةتخلرنرقشددةتخلرذكددلل تحدد -4

تر تأج تع لرةتعرالةت.ت2008خلعاخلةتخ جذررع ةتإعال ترنظرةتخلعر تخلا ل ةتدشأ ت

 الصٌاغة:لجنة  – ج 

خلنهرئ ددةتخلرجر عددةتخلعلد ددةتردداع  تأ ضددرتلذشددك  تلجنددةتخللدد رغةتخلركلفددةتدإعدداخاتخلددلا ات خللدد رغةت

لرالحظر تخلرجر عةتخلعلد ةتعلىتذقل لتخلرا لتخلعر تلركذبتخلعر تخلا لةتح  تأ ضرعتخلعرر تخلعلبت ةت

تخ  لى. ل ط  ت خ لخضةتخلعلد ةتخلرحذلةت

ت
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ت2تاعد ت ل داتألدحربتخلعرد ت2لحك ردر تاتع ت ل داتخت4ت)أعضرءتت8ذك   تةتهتخللجنةتر ت  قذل ت

ت.(تتع ت ل اتخلعرر 

ت.كذبترنظرةتخلعر تخلعلد ةت ةتجن  خجذررعرذهرتدر ذعقاتةتهتخللجنةتت

 :كلمة المجموعة العربٌة فً المؤتمر  -2

د جهت درصتردرتللرجر عةتخلعلد ةتتةخلذن  ق تر ر تخلرنر بتخلذتك لتدرلذ ل ر تخللرال تع تخ جذررع

تت لةت:ت

)خلل درةتاتأكذد دلت/تذشدل  تخ   تت83تقاتخذ تترجلستإاخل ترنظرةتخلعر تخلعلد ةت دةتا لذدهتخلعرا دةل

 (ت ةتةتختخلشأ تقلخلخ ت نصتضر تأر لتأ لىتعلىتررت لة:2015

خلذأك اتعلىتضل ل ت أةر ةتذطد اتخلذ ل ةتخللرال تع تخ جذررعتخلذن  قةتخ   تللرجر عدةتخلعلد دةت

كلردةتتدإلقدرءدشأ تذكل  تلئ ستخلرجر عدةتت2015(تلرلذرلتخلعر تخلا لةتلعر ت104 ةتخلا ل ت)تخلرشرلكة

 خلقرارة.تللرلذرلت خلا لخ (ت104در  تخلدلاخ تخلعلد ةت ةتخلا ل ت)أرر تخلرلذرلت

)خلقرةل اتأكذ دلت(تلرجلستإاخل ترنظرةتخلعر تخلعلد ةت87خلا ل ت)ت ةكررتذ تخلذأك اتعلىتةتختخلقلخلت

ت(ت.ت2017/تذشل  تخ   ت

لئدد ستخلرجر عددةتت ددةتةددتختخلشددأ ت ذدد لى ذنف ددتخ تلقددلخلخ تخ جهددز تخلا ددذ ل ةتلرنظرددةتخلعردد تخلعلد ددةت

تخلا لة.خلا ل تخلحرل ةتلرلذرلتخلعر تكلرةتدر  تخلا  تخلعلد ةت ةتتخلعلد ةتإلقرء

ت◙ت◙ت◙
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 عنه: ( لمؤتمر العمل الدولً والمناصب األخرى المنبثقة107رئاسة الدورة ) : الثانًالـبـنــد 

ر تخلرعل  تأنهتطدقر تلنظر تخلا ل ةتد  تخ قرل  تخلجغلخ  ةتخ لدعةتذذنر  تذل تخ قدرل  تددرلذ خلةتلئر دةت

تخلرلذرلاتعلرر تدأ تخلا لخ تخل ردقةتكرن تعلىتخلنح تخآلذة:

 (تدنررر)تأرل كرتلالذ ن ةتت-تتت2017(ت106خلا ل ت) -1

 (ت.تأ ل ق رت)تجن بتأ ل ق رت-تتت2016(ت105خلا ل ت) -2

تتت ذف ر(.ت)جره ل ةتأ ل درت-تتت2015(ت104خلا ل ت) -3

 خ لجنذ  ت.ت-تتت2014(ت103)تخلا ل  -4

 ت خلدر ف  .تآ  رت-تتت2013(ت102خلا ل ت) -5

 (.خلا ر ن كر ت)جره ل ةتةخلالذ ن تأرل كرت-تتت2012(ت101خلا ل ت) -6

 أ ل ق رت)تخلكرر ل  ت(ت.ت-تتت2011(ت100خلا ل ت) -7

 أ ل درت)ت لن رت(ت.ت-تتتت2010(ت99خلا ل ت) -8

 ل ت ذضحتلح نهتخلا لدةتخلذدةتتآ  رت خلدر ف   ذك  تر تنل بتت2018(تلعر ت107 عل هت إ تخلا ل ت)

ت ذذ لىتلئر ةتةتهتخلا ل .

 كاآلتً:** أما بالنسبة للمناصب األخرى المنبثقة عن المؤتمر ستكون 

تنرئدةتلئ ستخلرلذرل.تت -1

  خلفلا.لئر ةت -2

 لئر ةتخللجنةتخلذنظ ر ة.ت -3

 لئر ةتلجنةتخعذرراتخلعض  ة. -4

 لئر ةتلجنةتذطد اتخذفرق ر ت ذ ل ر تخلعر تخلا ل ة.ت -5

 لئر ةتخللجنةتخلررل ة. -6

 لئر ةتخللجر تخلفن ة. -7

خلذلشحت ىترنلبتر تةتهتخلرنرلبتأ تتخل   اتخلعلد ةت عضرء  ةتةتختخللاات ةتحر ت ج اتلغدةت

 دةتةدتختخلشدأ تخلعلد ةتر تخلذن  اتتخلرجر عةلشغ تةتختخلرنلباتحذىتذذرك تتذدا تلغدذهرتر دقرت ردكلخ

تخلذةت شرلك  ت  هر.تتخلثالثةتخلرجر عر تخعقل ر ةتخ  لىت  لاتخلعر تر 

* * * 
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 :الثالثالـبـنــد 

 :العربٌة فً منظمة العمل الدولٌة استخدام اللغة فًالتوسٌع 

ح ات الحظتعا تذلجرةتدعةتخلدن اتخلرعل ضةتضر تجدا  تأعردر تردلذرلتخلعرد تخلدا لةتإلدىتخللغدةت

خلرطرلددةتدرلذ  د ت دةتخ دذ اخ تخللغدةتتخ  دذرلخلت دةخلذأك داتعلدىتضدل ل تتخلرنر دبقات كد  ترد ت خلعلد ةت

خلعلد ةت ةتأعرر ترنظرةتخلعر تخلا ل ةت تل ت  خءتر ت ال تخ ذلر  تخلردرشدل ترد تخل د اتخلردا لتخلعدر ت

لركذبتخلعر تخلا لةتأ تخلرلخ ال تخلر جهةتلرنظرةتخلعر تخلا ل ةتأ تر ت ال تراخ ال تخل درا تخ عضدرءت

تخلجل ر تخلعررةتللرلذرلت رجلستخعاخل .تخلعلبت ةتخجذررعر تخللجر تأ ت ة

خعشرل ت خلذأك اتعلىتذ جهر ت قدلخلخ تخ جهدز تخلا دذ ل ةتلرنظردةتخلعرد تخلعلد دةتتكررتأنهتر تخلرف ا

 خلرذعلقةتداع  تخل   اتخلعلد دةتإلدىتخ دذ اخ تخللغدةتخلعلد دةت دةتجر د تكلردرذه ت رداخ الذه ت دةتخجذررعدر ت

تخلرلخ ال تخلر جهةتإل هر.ترنظرةتخلعر تخلا ل ةت كتل ت ة

(ت2017(تلردلذرلتخلعرد تخلعلددةت)خلقدرةل اتخدل د ت/تن  در ت44قدلخلتخلدا ل ت)تأ ضر ت رك تخلذدتك لتددأ 

قداتت2017عدر ت(تلرلذرلتخلعرد تخلدا لةتل106دشأ ترتكل تخلرا لتخلعر تلركذبتخلعر تخلعلدةتح  تخلا ل ت)

ت:ذضر تخلفقل تخلذرل ة

كافذة الوثذائق الخاصذة باعمذال  فذًاستخدام اللغة العربٌذة  فًٌة التوسع الطلب من منظمة العمل الدول

 المؤتمر واتخاذ االجراءات التنفٌذٌة الالزمة لذلك.

تخلا ل ددةتت ردد تجرندهددرت ددأ ترنظرددةتخلعردد تخلعلد ددةتر ددذرل ت دد خءتردد ت ددال تخلرلخ ددال تأ تخللقددرءخ 

خلعر تلركذبتخلعر تخلا لةتللذأك ات ةتك ترل تتلخلذةتذجلىتد  ت عرا تخلرا لتخلعر تللرنظرةت خلرا خلردرشل ت

علىتحرجةتخلرجر عةتخلعلد ةتإلىتخلرز اتر تخلذ   ت ةتخ ذ اخ تخللغةتخلعلد ةت ةتأعردر ت  ثدرئاتخلردلذرلت

  خءت دةتخلجل در تخلعرردةتأ ت دةتخللجدر ترد تلغددةتخلرجر عدةتخلعلد دةتعلدىتأ ت دذ تر دذقدال تذلجردةتكر دةت

أت رشددرل  تخللددك  ت خ  ددذنذرجر ت خلذعددا ال ت خلذقددرل لتخلرعذرددا ت خلالخ ددةتخلذقددرل لتخلرعل ضددةتللنقددر

تخ  ذقلرئ ةتللجنةتخل دلخءتح ات الحظتعا تذلجرةتدعةتخلدن ات.

* * * 

 

 

 

 

 



15 

 

 :1980، 1974متابعة تنفٌذ قراري مؤتمر العمل الدولً لعام  الرابع:الـبـنــد 

الحرٌذذات والحقذذوق  وانت اك ذذابشذذان ادانذذة السذذلطات اإلسذذرائٌلٌة لممارسذذت ا التفرقذذة العنصذذرٌة  (أ )

النقابٌذذة وكذذذلك يثذذار االسذذتٌطان اإلسذذرائٌلً علذذى أوضذذاع العمذذال العذذرب فذذً فلسذذطٌن واألراضذذً 

 العربٌة المحتلة األخرى.

تذ تر ت ال تركذبتخلعر تخلعلدةتإعاخاتخلذقل ل  تخلذرل   ت: 

 ل ط  ت خ لخضةتخلعلد ةتت ذز لذقل لتذحل لةتلررت  لات ةتذقل لتدعثةتركذبتخلعر تخلا لةتخلذةت -1

لركذدبتخلعرد تخلدا لةتت()رلحاتذقل لتخلرا لتخلعدر ت2018خلرحذلةتخ  لىت ال تشهلتررلست/تآتخلت

 .2018(تلرلذرلتخلعر تخلا لةتلعر ت107إلىتخلا ل ت)

دالخ ددةتتخلرشدرلكةت ددةتردلذرلتخلعردد تخلدا لةترجر عدةتخلعلد ددة ذقد  تلجندةتخللدد رغةتخلرندثقدةتعدد تخل

خ لخضدةتخلعلد دةتخلرحذلدةتتأ ضدرعتخلعردر ت دةرلحاتذقل لتخلرا لتخلعر تلركذبتخلعر تخلا لةتدشدأ ت

ردد تأجدد ت ضدد تخللدد غةتخلنهرئ ددةتتخلرددتك لتأعددالهت كددتل تخلذقل ددلتخلذحل لددةتلركذددبتخلعردد تخلعلدددة

 خلذةت ذ تإل رلهرتإلدىتخلردا لتخلعدر تلركذدبتخلعرد تتحاتخلذقل لعلىترلتلرالحظر تخلرجر عةتخلعلد ة

تخلا لةت ذ ز عهرتعلىت   اتخلرلذرلتدرللغذ  تخلعلد ةت خعنجل ز ة.

خ حذ رجدر تخلذنر  دةتخلفل دط ن ةتذط  لتدلخرجترنظرةتخلعرد تخلا ل دةتددرلذلك زتعلدىتدررت  رعاتعلىت

 ع شهرتعرر ت شعبت ل ط  ت خ لخضةتتخلذة ذح   تخ  ضرعتخ قذلرا ةت خ جذررع ةت خ ن رن ةت

ظد تذعند تخ حدذال تخ  دلخئ لةت خ دذرلخل ةتخعجدلخءخ ت خلرررل در تت دةخلعلد ةتخلرحذلةتخ  لىت

خ حذال تعلىتخ قذلراتخلفل دط نةترد تت فلضهرت خلذةخلذع ف ةت خلضغ طر تخلرذشاا تدشك ترذزخ ات

عددز تخلرنددرطاتخلجغلخ  ددةت رلددرال تخلردد خلاتخلطد ع ددةت ذق  دداتحلكددةتخ شدد رصت خلردد خلات   ددرئ ت

ت ر ذلزرر تخعنذرجت خلدنرء.تتتت

خلر ددذ طنر تخع ددلخئ ل ةت آثرلةددرتخ قذلددرا ةتتخلعلد ددةتدشددأ ذقل ددلتخلرددا لتخلعددر تلرنظرددةتخلعردد ت -2

علىتأ ضرعتألحربتخ عرر ت خلعرر ت ةت ل ط  ت خ لخضةتخلعلد ةتخلرحذلدةتت خ جذررع ةتخل لد ة

 ذعر رهتعلىتخلرشدرلك  ت دةتت خع درن ةخ  لىات ذلجرذهتإلىتخللغر تخلثالثةتخلفلن  ةت خعنجل ز ةت

 .2018(تلرلذرلتخلعر تخلا لةتلعر ت107خلا ل ت)

علىتألةتخل خق تخ ذنراخ تإلىتذقرل لت زخلخ تةتختخلذقل لتخلهر تخلت ت ل تحق قةتررت جلىتت  ذ تإعاخا

خ لخضدةتخلعلد دةتخلرحذلدةتخ  دلىت أ دةترعل ردر ت د رندر ترذد  ل تلداىترنظردةت دةتخلعر ت ةت ل دط  ت 

تخلعر تخلعلد ةتر ترلرالتعلد ةت إقل ر ةت ا ل ةت.

ت
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للتضذامن مذع عمذال و شذعب فلسذطٌن واألراضذً العربٌذة المحتلذة األخذرى علذى  دولذًعقد ملتقى  (ب )

 .2018( لمؤتمر العمل الدولً لعام 107هامش أعمال الدورة )

د لدد صت ل ددط  تت2018(تلعددر ت45رددلذرلتخلعردد تخلعلدددةت ددةتخلددا ل ت)ت ددةتحرلددةتلددا لتقددلخلتردد 

للذضدرر ترد تعردر ت شدعبت ل دط  ت خ لخضدةتخلعلد دةتتا لدة ذضر ت)ضر تأرد لتأ دلى(تعقداترلذقدىت

ت دال تركذدبت دذ تتات2018(تلرلذرلتخلعر تخلا لةتلعدر ت107خلرحذلةتخ  لىتعلىتةررأتأعرر تخلا ل ت)

خلدعثةتخلاخئرةتلرنظرةتخلعر تخلعلد ةتدجن  تإجلخءتخ ذلر  تخلرنر دةتر تخلجهدر تخلرعن دةت تخلعر تخلعلدة

ذ در تخلذنف ت ةتلذنظد  تةدتختخلرلذقدةت دةتأح د تخلظدل  ت تلد تدرلذن د ات خلذعدر  ترد ت خذ رتتخلذاخد لت خلذل

تخلرعن ةت ةتا لةت ل ط  .تخله ئر 

ت ذضر تجا  تأعرر تخلرلذقىتخلقرءتكلرر تلك تر ت:نقذل تأ ت 

 خلرا لتخلعر تلرنظرةتخلعر تخلعلد ة.ت– عرا تخل  ا/ت ر زتعلىتخلرط ل ت -1

 خلرجر عةتخلعلد ة.تلئ س -2

  ز لتخلعر تدا لةت ل ط  .ت–رعرلةتخلاكذ لت/ترأر  تأد تشهالت -3

 خلرا لتخلعر تلرنظرةتخلعر تخلا ل ة.ت- عرا تخل  ات/تغرىتلخ التت -4

رل  تأ ترجر عدر ت ر تأقدعر (تر تجن  ر تت–ألحربتعر تت–خلفلاتخلثالثةت)حك رر تتررثلةكلرةت -5

 .إقل ر ةتر ذلفة

لذجر  تخ لاقرءت رحددةتخل دال ترد تحد  تخلعدرل تللذعل د ت  رث تةتختخلرلذقةتخلرذر زت للةتإضر  ةتت

ت للرررل درخلذةت رلتدهرتعرر ت شعبت ل ط  ت خلذنا دات خ  دذنكرلتخلجردرعةتتةخلالإن رن دحق قةتخ  ضرعت

لا لةتلدت ترز اتر تخلجهد ات خعجلخءخ تخلذع ف ةتلالحذال تخع لخئ لةتخلغرش تنح تا  ترك نر تخلرجذر تخ

 تت عرلرذهرتخلقاستخلشل  .تخلر ذقلةخلا لةتخلفل ط ن ةتتخ حذال ت دنرءتعنهرء

* * * 

 الدولٌة:اإلنمائً لمنظمة العمل التعاون  الـبـنــد الخامس:

 العربٌة:الفنً والتقنً لصالح البلدان  أوالً: التعاون

للذعددر  تخلدنددرءتردد ترنظرددةتخلعردد تخلا ل ددةتلقدداتذركندد ترنظرددةتخلعردد تخلعلد ددةتردد تإقررددةتعالقددر ترذر ددز ت

خ تخلعلد ةت تلد ترندتتعدا تلاللذقرءتدقضر رتخلعر ت خلعرر ت ذحق اتأةاخ تخلذنر ةتخلشررلةتخلر ذاخرةت ةتخلدلا

 خلذدةتذد تإعدرا تخلنظدلت  هدرتت1976دد  تخلطدل   ترندتتعدر تتخذفرق دةتذعدر  تعق اتر تخلزر تح اتذد تذ ق د 

 لذك  تخعطرلتخلعر تللذن  ات خلذعر  تد نهرر.ت2007 ل   تإلىتذ ق  ترتكل تذفرة تد  تخلرنظرذ  تعر ت

 ذذ خل تجه اترنظرةتخلعرد تخلعلد دةتلذعز دزت اعد تخلذعدر  تخلدندرءترد ترنظردةتخلعرد تخلا ل دةتلذحق دات

 ترد ةتللرلحتخلرنطقدةتخلعلد دةت كرند تر ذل ترجر  تخلذنر ةتخلرز اتر تخلركر بت خ نجرزخ تخلرلر  ةت

أدلزتخلذحلكر تخ   ل ت ةتةتختخلشأ تضر تخلذ خل ت خللقرءخ تخلا ل ةتخلردرشل تخلذةتذجدل تدد  ت دعرا ت
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(ت106خلرا لتخلعر تلرنظرةتخلعر تخلعلد ةت خل  اتخلرا لتخلعدر تلرنظردةتخلعرد تخلا ل دةتعلدىتةدررأتخلدا ل ت)

(تلرجلددستإاخل ت331(ت خلددا ل ت)ت2017)تجن دد تات  ن دد ت/تحز ددلخ تت2017خلددا لةتلعددر تلرددلذرلتخلعردد ت

ت(تح اتذ ت ةتك ترل تخلذدرحاتحد  تحرجدةت2017تخلثرنةركذبتخلعر تخلا لةت)تجن  تاتن  ردلت/تذشل  ت

لددر تخلدلاخ تخلعلد ةتإلىترز اتر تدلخرجت  ططتخلذعر  تخلفنةتخلذةتذقارهرترنظرةتخلعرد تخلا ل دةت  داترذط

ذعز دزتت دةأةرتعلدىت خلذأك داتخ ذفدرا ل  تإلدىت خحذ رجر تخلذنر ةت ةتخل ط تخلعلدةت ةتخلرلحلةتخلقرارةت

خلذعددر  تددد  تخلرنظرذدد  ت ذنف ددتترز دداتردد تخ نشددطةتخلرشددذلكةتللددرلحتخلدلدداخ تخلعلد ددةتردد ت ددال تخلركذددبت

تخعقل رةتلرنظرةتخلعر تخلا ل ةتللدلاخ تخلعلد ةتدد ل  .تت

د  تخلجرند  ت ذ رتتخعجدلخءخ ت خلذلذ ددر تخلرنر ددةتت خلذن  اتخ ذلر  ت خلرشر لخ تذكث   جرل ت

تلذنظ  تعااتر تخ نشطةتخلرشذلكةتللرلحتخلدلاخ تخلعلد ةت ال تخلرلحلةتخلقرارة.

 المحتلة:لصالح فلسطٌن واألراضً العربٌة  ثانٌاً: التعاون

 لصالح االراضً العربٌة المحتلة :البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائً  -أ 

رالحظر تخلرجر عةتخلعلد دةتعلدىتذقل دلتخلردا لتخلعدر تلركذدبتخلعرد تخلدا لةتتخلرف اتخلذتك لتدأ ر تأنهت

ح  ت ض تعرر تخ لخضدةتخلعلد دةتخلرحذلدةتجدرءت  هدرتضدر تأرد لتأ دلىتخلذأك داترد تجا داتت2017لعر ت

علىترطرلبترذكلل تللرجر عةتخلعلد ةتدشأ تضل ل تل رغةتخ  ذنذرجر تخلد خلا ت دةتخلذقل دلت دةتشدك ت

عقل ر ةت طةتعر ت ذ تذر  لهرت ذنف تةرتدر  رستر ترنظرةتخلعر تخلا ل ةت درلذعر  تر تخلجهر تخلعلد ةت خ

ت خلا ل ةتخلررنحةتحذىت تذدقةتخلرالحظر تخل ذرر ةت خ  ذنذرجر تكرلرعذراتحدلخ تعلىت لا.

  ددةتإطددرلتخةذرررددر ت ر ددل ل ر ترنظرددةتخلعردد تخلا ل ددةتدذح دد  تخ  ضددرعتخ قذلددرا ةت خ جذررع ددةت

غرشد ت قداتذد ت ضد ت خلظل  تخعن رن ةتخلذةت رلتدهرتعرر ت شعبت ل ط  ت ةتظ تخ حذال تخع لخئ لةتخل

ةتختخلدلنررجتر تتذنف ت   ذرلتللرلحتخ لخضةتخلعلد ةتخلرحذلةت ذلر  تخلدلنررجتخلرعززتللذعر  تخعنررئةت

عد تذدا ال تخلرنظردةتخلر طدطتلهدرت دةتت دن  قد ترنظرةتخلعر تخلا ل ةترنتتعا ت ن خ ترد تذقدا  تذقل دلت

 لتللرنرقشةتضر تجدا  تأعردر تا ل تند  ردلت/ت  ذ تعلةتةتختخلذقلت  راتخلدلنررجت راىتخلذقا تخلرحلز

ت.تذشل  تخلثرنةتر تك تعر تلرجلستإاخل تركذبتخلعر تخلا لة

 ح دداتأ تخلذقل ددلتخلرددتك لتأعددالهت دقددةتضددر تخةذرررددر ت رذردعددةترنظرددةتخلعردد تخلعلد ددةتخلرذ خلددلةت

درلدلندررجتخلرعدززتللذعدر  تخلرذعلداتتGB331/pol/6) در طالعتعلىت ث قةتخلدناتخل راستق  تخل  ر در ت

 تل تعلىتخلنحد تتخلنقرطتخلهررةلىتدعةتإتدإ جرزد ةتخلرحذلةت رك تخلذعلةتنررئةتللرلحتخ لخضةتخلعلخع

تخلذرلة:

جد تخ  دذثررلت أا تق اتخ  ذعلخةتخحدذال ترذل د ر تأعدراتخ قذلدراتخلفل دط نةت كددحتشها تخلفذل ت -

 ر تخلدطرلةت.تذلخ ق تدر ذ  ر تعرل ةإلىتأزرةتخجذررع ةت

(تلرلذرلتخلعر تخلا لةتلعدر ت106خلا لةت ةتذقل لهتخلرقا تإلىتخلا ل ت)لكزتخلرا لتخلعر تلركذبتخلعر ت -

علدىتأندهت دداتأ ت شدرل تخلرجذرد تخلدا لةتدشأ ت ضد تخلعردر ت دةتخ لخضدةتخلعلد دةتخلرحذلدةتت2017
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خلعاخلدةتخ جذررع ددةت خلعردد تخ طدلخ ت ددةتعرل دةتخل ددال ت أ ت  ددذرلتذعز دزتردددرا ت رل  درذهترذعدداا ت

تتتتت.تخلر عىخلالئات ذطد قهرتد ضعهرتلكنرتأ ر  رت ةتةتخت

تت2017خلعرد تخلدا لةتلعدر ت(تلرلذرلت106 خلجا لتدرلتكلتأ تخلرجر عةتخلعلد ةتخلرشرلكةت ةتخلا ل ت) -

خلشدأ تتقاتذفرعل تر تررت لات ةتخلذقل لتخلرتك لتأعالهتر ت ال تخلرالحظر تخلذةتذقار تدهدرت دةتةدتخ

ل ضد ت ذداع  تأ دستخلعاخلدةتدرلذأك اتعلدىتضدل ل تددت ترز داترد تخلجهد اترد ترنظردةتخلعرد تخلا ل دةت

 خ جذررع ةت ةت ل ط  ت ةتإطرلتخ ذلرلرذهرت خلردرا تخلند لةتخلذةتأنشئ تر تأجلهرت.

ح اتخن فةتاع تتخعن رنةخلر ذرلت ةتر رعاخ تخلجهر تخلررنحةت ةترجر تخلذنر ةت خلاع تخ ن فرةت -

 .2016%تر تعر ت16للرلحتخل لطةتخلفل ط ن ةتدن دةتخلر زخن ةتخلرر  تر تخلررنح  ت

رد تتخلثدرنة%ت ةتخلفلد ت29  اتد رنر تخلجهرزتخلرلكز تخلفل ط نةت قاتدلغترعا تخلدطرلةتخلعر تن دةت -

 أ ترعا ت%تت44(ت أ ترعا تخلدطرلةت ةتغز ت قالتدن دةت%تللن رء50%تلللجر ت 33)ت2017عر ت

 %46.3خلدطرلةت ةتلف  تخلشدربتة تخ علىت  قالتدن دةت

درلذشدر لترد ت دةتلد غذهتخلنهرئ دةتت2022ت–ت2017جرلىت ض تدلنررجتخلعر تخلالئاتللفذدل تخلجا دا ت -

ت–أطلخ تخعنذرجتخلثالثةت ذ تخ ذفراتعلىتخدقرءتثالثةترجر  تتخ تأ ل  ةت ةةت:تخلعررل ةت  د تخلع أت

 خلح خلتخ جذررع ةت خلحرر ةتخ جذررع ة.ت–إاخل ت  اتخلعر ت حق اتخلعرر ت

رجر عةتر تخلرشرل  تدر خزنةتذقالتدنحد ت ض تدلنررجتخلذعر  تخعنررئةتخلحرلةتلرنظرةتخلعر تخلا ل ةت -

رل   تا  لتأرل كةت ذ ذرلتحك رةتا لةتخلك   ت ةتاع تدلنررجتخلعر تخلالئاتدر رةرةت ن  ةتت3.7

ا  لتأرل كةت أ ترنظرةتخلعر تخلا ل ةتقاتأقرر تشلخكةترد تة ئدةتخ رد تخلرذحدا تت500.000لتدــتذقا

ا  لتأرل كددةتردد تحك رددةتإ طرل ددرتردد تأجدد تحرر ددةتت500.000قددالةرتتأ ل ددةللرددلأ تدر ددرةرةتررل ددةت

 خلفل ط ن ة. ذعز زتحق اتخلرلأ ت

ذحدداىتخلعررلددةت ددةتخ لخضددةتخلفل ددط ن ةتةتر خجهددةترددةتخلعردد تخلا ل ددةتعلددىتنحدد ت عددر ت ددشددرلك ترنظ -

خلرحذلةت   ذ تإنشرءت ل اتعرد تذقندةتثالثدةتل ضد تر د ا ت طدةتعرد ت طن دةتدشدأ تخلعررلدةتلذح د  ت

 خلعر .  ات

حرر دةتخ جذررع دةتزخا ترنظرةتخلعر تخلا ل دةتخلداع تخلذقندةت خلردرلةتلللدنا اتخلفل دط نةتللذشدغ  ت خل -

 ."خلعر تخلا ل ةت"تك  تذداأترشل ع ت ذح نهتجترنظرةت ت ذقا  ت للاتدلنرر  ررت ذعلاتد ض

ذركندد ترنظرددةتخلعردد تخلا ل ددةتردد تذحق دداتخلرز دداتردد تخ نجددرزخ ت ددةترجددر تذفذدد أتخلعردد ت خل ددالرةت -

خل تخلعر تدشأ تخل درءتقرعدا تد رندر ت قرئردةترلجع دةتلذفذد أت تخلاع تإلىت زذ  ت قار خللحةتخلرهن 

عر تر تذ   لتخلر رعا تخلذقن ةتإلىتخللجنةتخل طن دةتخلثالث دةتدشدأ تخلعر ت  لأتعر تذال د ةتلرفذشةتخل

 ذ  ت ةت ض تقرن  تجا ات ةتةتختخلرجر ت.خل الرةت خللحةتخلرهن 
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 ترنظرةتخلعر تخلا ل ةتحرل ر تخل رءت ذشغ  ترل  دةتخلضدرر تخ جذردرعةتخلفل دط ن ةتخلجا دا ت رد تذاع -

إلىتل ل تةتختخلعااتت2018عررال تر تخلقطرعتخل رصتعر تت82646خلرذ ق تأ تذ  لتخلرل  ةتذغط ةت

 .ت2030دحل  تعر تت336440

دلندررجتخلعرد تخلالئدات خلعاخلددةتلدىتاعد ترنظرددةتخلعرد تخلا ل دةت دةتز درا تذعز ددزتاعد  ترجلدستخعاخل تإ -

رعةتخ جذررع ةتللشعبتخلفل ط نةت ذحق اتأةاخ هتدررت ةتتل تررت ذعلاتدذفع  ترل  ةتخلضدرر تخ جذرد

ت.خلرنشأ تحا ثرت

دلندررجتخلذعدر  تت دةتذنف دتتذددرطء الحدظتعلىت ث قةتةتختخلدنات علدىتغدلخلتخلذقدرل لتخل دردقةتت در طالع

علدىتألةتخل خقد ت  ذدزخ تأ ضدرعتلذحق داتخنجدرزخ ترلر  دةتخعنررئةتللرلحتخ لخضةتخلعلد ةتخلرحذلدةت

خلعرر ت خلشعبتخلفل ط نةت ةتذاة لتر ذرلترررت  دذ جبترز داترد تخ ةذردر ت خلداع ترد ترجلدستخعاخل ت

خلدلندررجت د جدهت درصتخ رد لتخلرذعلقدةتت  خجهدرخلحل  تخلرنر دةتلذتل  تخلعقددر ت خللدع در تخلذدةتتع جرا

حذدىت دذرك ترد تذحق داتخ ةداخ تخلرلجد  ترندهتتنحدةلررخلذزخردر تخلجهدر تخ دةتضد ءتذلخجد ت دةتتدرلذر   

 ذ    ت ذن   تخ نشطةت خلفئر تخلر ذها ةت خلر رةرةتخلفرعلةت ةتذح د  تر دذ ىتخلرع شدةت دةتخ لخضدةت

تخلفل ط ن ة.

لرجلستإاخل تركذبتخلعر تخلدا لةت)ند  ردلت/تذشدل  تت331 دعلةت رنرقشةتةتختخلذقل لت ال تخلا ل ت

تتخلذ جهر .ر تذقا  تدعةتتخلرجلستدرذ رتتقلخلتدأ تتخلعل تدررت لات ةتخلذقل لتخكذفة(ت2017خلثرنةت

 قات ك  تر تخلرف اتخعشرل تإلىتخلذفرع ت خلذعرر تخع جردةتللرجر عةتخلعلد ةتخلرشرلكةت ةتخجذررعدر ت

(ت تلدد تردد ت ددال تت2017ذشددل  تخلثددرنةتت–(تلرجلددستإاخل تركذددبتخلعردد تخلددا لةت)تندد  ردلت331خلددا ل ت)

ةتختخلدناتذضدرن تخلذأك داتعلدىتأةر دةت ضدل ل تخ جدراتتإجلخءتراخ لةتدر  تخلرجر عةتعناتعلةت رنرقشة

 رطرلدددةتخلحلدد  تخلرنر دددةتلذعز ددزتخلدلنددررجتخلرعددززتللذعددر  تخعنرددرئةتللددرلحتخ لخضددةتخلعلد ددةتخلرحذلددةت

خ تخلعرل ددةتلدداع تخللددنا اتخلفل ددط نةتللذشددغ  ت خلحرر ددةترنظرددةتخلعردد تخلا ل ددةتدرذ ددرتتدعددةتخعجددلخء

ةت ل ددط  تذررشدد رتردد تقددلخلخ تةت غ ددلتتلدد تردد ترذطلدددر تخلذنر ددةت ددخ جذررع دةت حرر ددةتخلعررلددةتخلفل ددط ن 

خلعلد ةت ةتةتختخلشدأ تات ذدقدةتةدتهتخلرطرلدبت دةتحرجدةتإلدىتخلرز داترد تخ جهز تخلا ذ ل ةتلرنظرةتخلعر ت

إاخل تركذدبتت دةت د جدهت درصتخ عضدرءتخلعدلبتدرجلدسذ خل تر تقد تخل   اتخلعلدخلذحلكر ت خلاع تخلر

تخلعر تخلا لةت.

 االجتماعٌة:الفلسطٌنً للتشغٌل والحماٌة  الصندوق-ب 

جرءتإنشرءتخللنا اتخلفل ط نةتللذشغ  ت خلحرر ةتخ جذررع ةتكنذ جةتلذ لد ر ترحل دةت علد دةت ا ل دةت

رهرةتإنشرءتخللنا اتكردرال تا ل ةتلر رعا تخلرذعطل  تع تخلعرد تح داتح اتأن طتدرنظرةتخلعر تخلا ل ةت

أ تخللنا ات  عىتدرلالجةتخ  لىتإلىترحرلدةتخلفقلتر ت ال ت لات دلصتعرد تاخئردةت ذح د  تر دذ ىت

تخلعرر ت لق ترهرلخذه ت ذدنةت اع ترشرل  تذشغ ل ةت ذقا  تخلحرر ةتخ جذررع ةتللعررل  .
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أ تخلرد خلاتتدإنشرءتخللنا اتخلفل دط نةتللذشدغ  ت خلحرر دةتخ جذررع دةلئر ةتكررتجرءت ةتخلرل   تخل 

خلررل ةتلللنا اتذذك  ترد تخلردنحت خلهددر ت خلرددرلغتخلذدةتذدلاترد تخ  دلخات خلحك ردر تخلعلد دةت خ جند دةت

ت خلرل  ددر ت خلرنظرددر تخلا ل ددةت خعقل ر ددةت خلرحل ددةت خلردددرلغتخلر للددةت ددةتخلر خزنددةتخلعررددةتلل ددلطة

اتغ لتأ تخللنا اتقاتعرنىت ةتخلررضةت  ت زخ ت عدرنةترد ترشدكلةتنقدصت دةتخلرد خلاتخلررل دةتخلفل ط ن ة

 عذردراهتأ ر ددر تعلددىتاعد تخلحك رددةتخلفل ددط ن ةتخلذددةتذعد أتأزرددر تررل ددةترذكدلل تاتررددرت ذطلددبتر خلددلةت

تلج  ترنه.خلجه اتخلعلد ةت خلا ل ةتلذعز زت اع تخللنا اتلذرك نهتر تذحق اتخ ةاخ تخلر

 الفلسطٌنٌة:المطالب  دعم السادس:البند 

 ل دط  ت رد تخلضدل ل تخلذأك داتعلدىتأةر دةتت دةض ءتذداة لتخ  ضدرعتخ قذلدرا ةت خ جذررع دةتت ة

رلذرلتخلعر تخلا لةتت ةإ جراتلل ةت ر خق تعلد ةترشذلكةت ر حا تد  تخل   اتخلعلد ةتخلثالث ةتخلرشرلكةت

للددا رعتعلددىتخلرطرلددبت خ حذ رجددر تخلفل ددط ن ةت ددةترجددر  تخلذنر ددةت خلذشددغ  ت اعرهددرتعلددىتخلر ددذ  ر ت

تخلعلد ة.خلعلد ةت خعقل ر ةت خلا ل ةتضر تإطرلترنظرةتخلعر ت

 قاتذج ا تجهد اترنظردةتخلعرد تخلعلد دةتخلرذ خلدلةت حللدهرتعلدىتإ جدراتحلد  تعرل دهتذ درعاتعلدىت

ر درةرذهرت دةت ضد تإطدرلتعلددةتذلكدزتعل دهتخلرجر عدةت ال تخ  ضرعتخللخةنةت ةت ل ط  تر تتذح   

خعطدرلتخلعلد ةتلر خللةتاع تخلحق ات خلرطرلبت خ حذ رجر تخلذنر  ةتلعرر ت شعبت ل دط  تح دات ذرثد ت

 ةتلرنظردةتل دذ خلعر تلر خق تخلدلاخ تخلعلد ةت ةتةتختخلشأ ت ةتإلاخلتخلعا اتر تخلقلخلخ تر تخ جهز تخلا

تتر تأة تةتهتخلقلخلخ تررت لةت: ةتخلعر تخلعلد 

دشددأ ترددتكل تخلرددا لتخلعددر تلركذددبتخلعردد تت2017(تلرددلذرلتخلعردد تخلعلدددةتلعددر ت44قددلخلتخلددا ل ت) -1

 خلدت ت دنصتضدر تأرد لتأ دلىتت2017(تلردلذرلتخلعرد تخلدا لةتلعدر ت106خلعلدةتحد  تخلدا ل ت)

 خلذرلة:تعلى

اع  تخل   اتخلعلد ةت خ عضرءتخلعلبتدرجلستإاخل تركذبتخلعر تخلا لةتإلىتددت ترز داترد تخلجهد ات -

 ذكث  تخ ذلر  تعلىتجر  تخلر ذ  ر ت ر خللةتاع تخلرطرلبت خ حذ رجر تخلذنر  دةتخلفل دط ن ةت

رد ت دال تخلعرد تعلدىتذفع د تقدلخلخ ترجلدستإاخل ترنظردةتخلعرد تخلعلد دةتت دةت ةتخلرلحلدةتخلقراردةت

(تلرلذرلتخلعر تخلعلدةت ةتةدتختخلشدأ تات رد ت43 كتل تقلخلخ تخلا ل ت)ت86ت–ت85ت–ت84ذهتخا ل

 أةرهرت:

خلا ل ةتإل رءتدعثةترذ للدةتلالطدالعتعلدىتحقد اتخلعردر تخلفل دط ن   تتخلعر خلطلبتر ترنظرةت -

ل دداخاتأجدد لت ر ددذحقر ت حذددىتذرل  ددهت خذ ددرتترددرت لددز تت1970ال ترنددتتعددر تلدداىت ددلطر تخ حددذ

 خلعر .خلعررلةتخلفل ط ن ةت  قرتللرعر  لتخلا ل ةت إعال تخلردرا ت خلحق اتخ  ر  ةت ةت

اع تخللنا اتخل طنةتخلفل ط نةتللذشغ  ت خلحرر ةتخ جذررع ةتللعرر ت خلذل  جتلهتر تأج تذحق ات -

 أنشئتر تأجلهر.تخ ةاخ تخلند لةتخلذة
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اعدد  ترنظرددةتخلعردد تخلا ل ددةتلعقدداترددلذرلتخلرددرنح  تلدداع تلددنا ات ل ددط  تللذشددغ  ت خلحرر ددةت -

 خ جذررع ةتللعرر تلذ   لتخلذر   تخلالز تلللنا ات إ جرات لصتخلعر تخلالئاتلعرر ت ل ط  .

د دةتخلرحذلدةت شدعبت ل دط  ت دةتخ لخضدةتخلعلإاخنةتخ عذاخءخ تخع لخئ ل ةتخلررنهجةتعلىتعردر ت -

خلذددةتذرثدد تخعذدداخءتت آل رذددهتل ضدد تحدداتلهددتهتخ نذهركددر تةتخلرجذردد تخلددا لةتدكر ددةترل  ددرذه رطرلددد

 خعن ر .لرل رتعلىتخلقرن  تخلا لةت ر خث اتحق ات

رطرلدددةترنظرددةتخلعردد تخلا ل ددةتدذدد   لتخلدداع تخلددالز تلذفع دد تخللددنا اتخلدد طنةتخلفل ددط نةتللذشددغ  ت -

ج تذ   لت لصتخلعرد تلعردر ت ل دط  تات كدتل ترذردعدةتذنف دتتخلقدلخلخ ت خلحرر ةتخ جذررع ةتر تأ

خللددرال تدإاخنددةتخلك ددر تخللدده  نةت رررل ددرذهتخلالإن ددرن ةت خ ددذلاخاتخلر ددذحقر تخلررل ددةتللعرددر ت

 خلفل ط ن   تلاىت لطر تخ حذال ت.

دشأ تأ ضرعتتر رطدةترنظرةتخلعر تخلا ل ةتل ض تدناتاخئ تعلىتجا  تأعرر ترلذرلتخلعر تخلا لة -

 تتخ  لى.عرر ت شعبت ل ط  ت خ لخضةتخلعلد ةتخلرحذلةت

(ت2017اتأكذد دلت/تذشدل  تخ   تتخلقدرةل (تلرجلستإاخل ترنظردةتخلعرد تخلعلد دةت)87قلخلتخلا ل ت) -2

 .دشأ تأ ضرعتعرر ت شعبت ل ط  ت

  لة:ةتختخلقلخلتررتت ةتجرء

 شعبت ل ط  تدررت ىتتل ت  ر دةتخ غذ در تشجبت إاخنةتخ عذاخءتخ  لخئ لةتخلرذ خل تعلىتعرر ت -

 خلقردد ت خ لةددربت ةددا تخلرنددرز ت خلذ  دد تخ  ددذ طرنةت رطرلدددةتخلرجذردد تخلددا لةتد ضدد تحدداتلهددتهت

 خ نذهركر ت.

اع  ترنظرةتخلعر تخلا ل ةتإلىتز را تدلخرجهرت أنشطذهرت طلخ تخ نذرجت ىتا لدةت ل دط  تلر خجهدةت -

 خ  دذ طر تخ  دلخئ لةتات خلعرد تعلدىتذد   لتخلداع تخلدالز تلذفع د تخ ثرلتخلرارل تل  ر ةتخ حدذال ت

خللددنا اتخلدد طنةتخلفل ددط نةتللذشددغ  ت خلحرر ددةتخ جذررع ددةتردد تأجدد تخلعردد تخلكددل  ت خلالئدداتلعرددر ت

  ل ط  ت.

خلطلبتر ترنظرةتخلعر تخلا ل ةتخذ درتتخعجدلخءخ تخلالزردةت  دذلاخاتخلحقد اتخلررل دةتخلرذلخكردةتلداىت -

 .1970رنتتعر تت خلفل ط ن   خلذةتذ تخقذطرعهرتر تخلعرر تتةخع لخئ لحذال ت لطر تخ 

خلد ط تخلعلددةتلذقدا  تخلداع تخلردرا ت خلرعند  تللشدعبتخلفل دط نةتت دةاع  تأطدلخ تخ نذدرجتخلثالثدةت -

تةخع دلخئ لر خجهدةت  ر در تخ حدذال تت دة  طلخ تخ نذرجتخلثالثةتدا لةت ل ط  تلر خللةتخلجه ات

 رنة.خ  ذ ط

تخلدا لة قاردهتإلدىتردلذرلتخلعرد تتخلدت ذعا  ترلحاتخلذقل لتتخلا لةخلطلبتر ترا لتعر تركذبتخلعر ت -

خلعلد ةتخلرحذلةتدح ات ك  تعلىتشدك ت طد خ تت خ لخضة ل ط  تت ةح  تأ ضرعتخلعرر تخلعلبت

 .دحاتخلعرر تخلفل ط ن   تخع لخئ لةذنف ت ةتلر خجهةتجلخئ ت لطر تخ حذال ت
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على دستور منظمة العمل الدولٌة بشان توسذٌع  1986الموقف من التصدٌقات على تعدٌل  :السابعالبند 

تالتمثٌل األفرٌقً فً مجلس ادارة مكتب العمل الدولً. 

ت1986رنظرةتخلعر تخلعلد ةتدلفةتر ذرل تر تخلدا  تخلعلد دةتخلذدةتلـدـ تذلدااتدعداتعلدىتذعدا  تتذذرد 

ردر تت- د ل رتت-لدندر تت-خللد رر تت-علىتا ذ لترنظرةتخلعرد تخلا ل دةت)ج دد ذةت خلد ر (ت تلد تت- دلطنةتعم

تخلعر تخلا لة.تلألةر ةتدرلن دةتللدلاخ تخلعلد ةت ةتخلذ   ت ةتخلذرث  تخ  ل قةت ةترجلستإاخل تركذب

إلددىتأ تحجدد تخلذلددا قر تعلددىتذعا ـددـ تت2017 دددذردلت/تأ لدد  تت25دذددرل  تت ذشدد لتخلد رنددر تخلرذدد  ل ت

إ طرل در(ت  دقدىت دةتت-ذلا اتر تخلا  تتخ تخ ةر دةتخللدنرعةت)خلهنداتت2ر تد نهرتعااتت106دـلـغتت1986

ت-خللد  تت-خلدلخز د تت-ع ةت)خلررن درتذلا قر تر تخلا  تتخ تخ ةر دةتخللدنرت3ذلا قر ترنهرتت19حرجةتإلىت

تل   ر(تل ا  تح زتخلذنف ت.ت-خلررلكةتخلرذحا تت-خل ردر تت- لن رتت-خل   ر تخلرذحا ت

(تلرجلددستإاخل تركذددبت331(تخلرعل ضددةتعلددىتخلددا ل ت)GBCWB/1/331GB/ درنرقشددةتخل ث قددةت)

تخعاخل ت قاتذ تخذ رتتخلقلخلتخلذرلة:(تدشأ تذلك دةترجلست2017ذشل  تخلثرنةت/تتن  ردلخلعر تخلا لةت)

ذكث د تخلجهد اتخلهرا دةتلذنر دةتخلذلدا اتعلدىتخلذعدا  ت  د ررترد ت خلطلبتر تخلردا لتخلعدر تر خلدلةت -

(تلرجلددستخعاخل ت332 ددال تخ ذلددر  تخلردرشددل تردد تخلددا  تخ عضددرءت ذقددا  تذقل ددلتإلددىتخلددا ل ت)

تخلذدةخ  دربتتخلا  تخ عضرءتخلرعن   تع ت رالحظر ت(تح  تخلنذرئجتخلرحققة2018تآتخل/تتررلس)

ت.1986ذرن تأ تذل لتةتختخلذلا اتعلىتخلذعا  ت

(ت106 دنرءتعلىتنذرئجتخ جذررعتخلذن  قةتللرجر عةتخلعلد ةتخلت تعقاتعلىتةررأتخجذررعر تخلدا ل ت)

 قاتذ تر ت ال تركذبتخلعر تخلعلدةتر رطدةتخلدلاخ تخلعلد ةتخلرتك ل تأعدالهتت2017لرلذرلتخلعر تخلا لةت

ت.ر تجا ات حثهرتعلىتخلذلا اتعلىتةتختخلذعا  

* * * 
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 :2018( لمؤتمر العمل الدولً لعام 107موعد ومكان انعقاد الدورة ) أوالً:

(ت107دنرءتعلدىتقدلخلخ ترجلدستإاخل تركذدبتخلعرد تخلدا لةت دذ تذنظد  ت عقداتخجذررعدر تخلدا ل ت) -1

 ر ذلدد تخللجددر تخلنظرر ددةت خلفن ددةتخلرندثقددةتعنددهتكرلرعذددرات ددةتت2018لرددلذرلتخلعردد تخلددا لةتلعددر ت

ت28 د ت لردا تأ دد ع  ت دال تخلفذدل تةترقلتركذبتخلعرد تخلدا لةتدجنـــتل ت ـــــلتخ ر ت كـــقل

/تتردر  ت28ات  ك  تخ ذذر تخلرلذرلت   تخ ثند  تخلر خ داتت2018  ن  ت/تحز لخ تت8ت–رر  ت/تآ رل

 لدرحر تعلىتأ تذداأتخجذررعر تخللجر تردرشل تدعاتخنذهرءتحف تخ  ذذر .ت2018تآ رل

ألدددحربتأعردددر ت عردددر (ت كدددتل تت– ددد ذ تذنظددد  ت عقددداتخجذررعدددر تخلفدددلاتخلثالثدددةت)تحك ردددر ت -2

تآ درل/تتردر  ت27خلرجر عر تخعقل ر ةتر تضرنهرتخلرجر عةتخلعلد ةتداخ ةترد ت د  تخ حداتخلر خ دات

2018. 

 : : سٌر أعمال المؤتمر ثانٌاً 

 المؤتمر:** تحسٌن سٌر أعمال 

ذذ خلدد تجهدد اتخلفل دداتخلرعنددةتدذح دد  ت دد لتأعرددر ترجلددستخعاخل ت رددلذرلتخلعردد تخلددا لةتح ددات

(تلرجلددستإاخل تركذددبتخلعردد تخلددا لةت331خ ذعـــددـلض ت ث قددةتخلدندداتخلثددرنةتردد تجددا  تأعرددر تخلددا ل ت)

دشأ تذح   ت د لتأعردر تت(GB.331/WB/GBC/2/1 )(تخل ث قةتلق تت2017)أكذ دلت/تذشل  تخ   ت

 ذ ذكشدد تخلرجددر  تت2017(تلرددلذرلتخلعردد تخلددا لةتلعددر ت106رلتخلذلذ دددر تخلرنفددت ت ددةتخلددا ل ت)خلرددلذ

خ  لىتخلذةت رك تخا ر تذح  نر تعل هرتر ترجر عدةترد تخلذعدا ال تعلدىتخلنظدر تخ  ر دةتللردلذرلت دذ ت

ة تردرت لات دةتىتأ ذح  نهت  رك تخلذعلةتإلتخلنظر تخ  ر ةتعلــــىت د  تخلذجلدةتدها تذد  طتذطد قهر

ت-:خل ث قةتكرلذرلة

 االعمال التحضٌرٌة والشؤون اللوجستٌة للمؤتمر : -1

ذنظ  تخلجل ر تخععالر ةتللدعثر تخلذةتذ جداترقرلةدرت دةتجن د ت عنداتخلطلدبتللرجر عدر تخعقل ر دةت -

 للرعل رر . خلنشلتخلردكلت

  ت رجردد عذةتألددحربتخلعردد ت خلعرددر تلضددرر تخلذع دد  ت دد تخلرن ددق  تخعقل رذ خلدد تدددت تخلجهدد اتردد -

 خللجر .خلردكلتله ئر تركرذبت

 خا ر ترز اتر تخلذعز زخ ت خلذح  نر تر ت ال تأا خ تذكن ل ج رتخلرعل رر ت. -

 ذقا  تخلذعا ال ت...ت–خلذ ج  ت ةتخللجر تت–ذقا  تأ لخاتخعذرراتخل   اتخلكذل ن رتدرلكرر ت -

خلرجدر تخلدت تت ذحا داخلنظلت ةت ض تدعةتخلرعر  لتدشأ تخ حاخاتخلجرند ةت خ جذررعر تخلر خز دةت -

 را . فذلةتأ ت قا تخلركذبتخلاع ت  هت إلىتأ ت

 



26 

 

ر تخلررك تداءتجل ر ترنرقشةتذقل لتلئ سترجلستخعاخل ت خلرا لتخلعدر ت د  تخل رد ستددا ترد ت د  ت -

لددىتأ ت ددذ تعقداتألدعددةتجل ددر ت دال تخ  ددد عتخ   ت  دد تعردد تخ  ددد عتخ   تللردلذرلتخ لدعدرءت

 خلثرنة.خ  د عتتر جل ر ت ال تخ  د عتخلثرنةت غلاتخلرنرقشةت   تخ لدعرءت

 ركدد تخلذحا دداتخلر ددداتللرحددر ل  تت ىتخلر خلددفر تخلرنر دددةتتخلعردد تلددىترددلذرلتقرددةتعددرل إدرلن دددةت -

 خلقددرال  تعلددىتذعز ددزتخلذفرعدد تخلرلهدد ت ذدددرا تخ  كددرلتخلج ددا ت خلذ لدد تإلددىتحلدد  تخدذكرل ددةت قردلددةت

 للذطد ات.

رندىتذقدا تضددرنهتة ئدةتركذدبتخللجددر تذقل دلتخللجندةتردد تحدا اتزرن دةتللذددا ال تز ركد ت ضد تإطددرلت -

 لك تعرل ةتر تعرل ر تخعذرراتذقل لتخللجنةت.خلفلا ةتأ تخلجررع ةت

 ( للمؤتمر :106ة فً الدورة )بالتعدٌالت المجر -2

ثد تأ تذقل صتخلرا تخلزرن ةتلذقا  تخ عذلخضر تإلدىتلجندةتأ لخاتخ عذردرات تغندىتعندهتلكدةتذدداأتتت -

 دةتخل قد تخللجنةتعرلهرت ةت ذل تردكل تدررت كفدةتلذرك نهدرترد تخ دذكرر ت حدصتجر د تخ عذلخضدر ت

 ذقل لةر.خلرحااتلنشلت

رءتكدررالتدرلر دل ل ر تخلذدةتذذقر درهرتلجندةت دذطرعةتلجنةتلد رغةت ح دا تأ تذفدةت أكا تخلذجلدةتدر  -

ل رغةتذردعةتللجنةت لجنةتخلل رغةتخلذردعةتللرلذرلتدر جبتخلنظر تخ  ر ةتخلحرلةت.ت نذ جةتل فدةت

خلذقن ددةتتحرلرددرتذعذردداتخللجنددةلجنددةتخللدد رغةتخل ح ددا تأعررلهددرتدأ ددلعت قدد ترركدد تترددا تخلرددلذرلتذددداأ

 خ حكر .رجر عةتأ لىتر ت

أ تذف  ةتخللجر تخلذقن ةتإلىتأعضرءتة ئدةتركذدهدرت دلطةتخلر خ قدةتعلدىتذقرل لةدرتلذجندبتعقداتجل دةت -

رد تت67عرد تدرلردرا ت عذرراتذقرل لةرتقد تذقا رهرتإلدىتخلجل دةتخلعرردةت قذضدةت قد تخلتللجنةإضر  ةت

 أ د ع  .تلرا خلنظر تخ  ر ةتلذنف تتن اتخلرلذرلت

شل تخلررض ةتح داتذجلدذهتدنجر تعلىترلتخل ن خ تخلعخلجا لتدرلذتك لتأ تخلغرءتلجنةتخلقلخلخ تذر ت -

 ل ت قا تأ تقلخلت ال تذل تخلفذل ت دللتإنشرءتلجنةتر للةتلتل ت.

ر تخلنظر تخ  ر ةتذنظ  تردلذرلتقردةتعدرل تت16 14 ت12خذر ت ق تخلعر تدرلعا اتر تأحكر تخلر خات -

 خلعر تعلىتخلنح تخلرقللت.

(تخلطلبتر تخلرا لتخلعر تذقا  ت طدةتعرد ت331) درنرقشةت ث قةتةتختخلدناتقللترجلستخعاخل تخلا ل ت -

(تدر  دددذنراتإلدددىتن ددداتت2018(تلردددلذرلتخلعردد تخلدددا لةت)ت  ن ددد ت/تحز ددلخ ت107رفلددلةتللدددا ل ت)

 (ت.ت2018 تخلا لةت)تررلست/تآتخلتر(تلرجلستإاخل تركذبتخلع332 ل ت)إلىتخلاخ  د ع  ت

ت

ت
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 :2018( لمؤتمر العمل الدولً لعام 107جدول أعمال الدورة ) ثالثاً:

  داتقدلخلخ ترجلدستت2018(تلعدر ت107لقاتذ تذحا اتجا  تأعرر ترلذرلتخلعر تخلا لةت دةتخلدا ل ت)

تخلذرل ة:إاخل تركذبتخلعر تخلا لةت  ذضر تخلر ض عر ت

 الدائمة:البنود  –أ 

 خلعر .ذقرل لتلئ سترجلستخعاخل ت خلرا لت -1

 أ لى.خلدلنررجت خلر زخن ةت ر رئ ت -2

  خلذ ل ر .رعل رر ت ذقرل لتع تذطد اتخ ذفرق ر ت -3

 اإلدارة:موضوعات تم ادراج ا من المؤتمر أو مجلس  –ب 

تخلذعر  تخعنررئةتخلفعر تلرنظرةتخلعر تخلا ل ةتلاع تأةاخ تخلذنر ةتخلر ذاخرةت)ترنرقشةتعررةت(ت.ت-4

تخلقضرءتعلىتخلعن ت خلذحلأتضاتخلن رءت خللجر ت ةتعرل تخلعر ت.ت-5

ترزا جة(.رنرقشةتت–ت)نشرطترع رل 

ت2008رنرقشةترذكلل تدشأ تخلح خلتخ جذررعةت ةتإطرلترذردعةتإعال ترنظردةتخلعرد تخلا ل دةتت-6

تدشأ تخلعاخلةتخ جذررع ةتر تأج تع لرةتعرالةت.

(ت  دحبتخلذ لد ر تت104ت–ت86ت–ت65ت–ت64ت–ت50ت–ت21خ ذفرق ر تتخ تخ لقر ت)تإلغرءتت-7

تت(ت.ت62ت–ت61ت–ت7تخ تخ لقر ت)ت

 معلومات مبدئٌة عن سٌر أعمال المؤتمر  رابعاً:

 رك تخ ذعلخةتأة تخلرعل رر تخلردائ ةتخلرذ  ل تلح  تإعاخاتةتهتخل ث قةتعد ت د لتأعردر تخلدا ل ت

علىتأ ت ذ تإلاخلتال  تخلرلذرلت ةتض ءتقلخلخ تت2018(تلرلذرلتخلعر تخلا لةتلعر ت107)

(ت تلد تعلدىتت2018ررلست/آتخلتت)جن  تا(تلرجلستإاخل تركذبتخلعر تخلا لةت332خلا ل ت)

تخلنح تخلذرلةت:

مجلس ادارة مكتب العمل الدولً ثالثة بنود دائمذة  أعمال المؤتمر المعتمد من جدول ٌتضمن -1

  وهً:وأربعة بنود فنٌة 

 اإلدارة:تقرٌر رئٌس مجلس  -أ 

لئ سترجلستإاخل تركذبتخلعر تخلدا لةتدلج كرت(تت–خل  ات/تل  تك لذد  ت)تعرر ت علةت

علىتخلرلذرلتذقل لتح  تأعرر ت إنجرزخ تخلرجلست ال تخلفذل تردرتدد  ت  ن د ت/تحز دلخ ت

ت(ت.ت332ت–ت331ت–ت330خلرجلست)أ تا لخ تت2018   ن  ت/تحز لخ تت2017
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 تقرٌر المدٌر العام لمكتب العمل الدولً -ب 

 تلركذدبتخلعرد تخلدا لةتخلرقدا تإلدىتخلددا ل ت ذندر  تذقل دلتخل د ات/تغدر تلخ داخلتخلردا لتخلعدر

درلالخ ددةت خلذحل دد تقضددر رتخلن ددرءت ددةتخلعردد تت2018(تلرددلذرلتخلعردد تخلددا لةتلعددر ت107)

للذقل دلتحد  ت"تأ ضدرعتترلحداكإحاىتردرالخ تخلرئ  دةتلرنظردةتخلعرد تخلا ل دةترد تذقدا  ت

تخلعرر ت ةتخ لخضةتخلعلد ةتخلرحذلةت.

 البرنامج والمٌزانٌة ومسائل مالٌة أخرى   -ج 

 كتل تالخ ةتأ ةتت31/12/2017 ذ تالخ ةت خعذرراتخل ض تخلررلةتلل نةتخلرنذه ةتدذرل  ت

ت ذ تخحرلذهرتإلىتخللجنةتدقلخلتر ترجلستخعاخل ت.تأ تإاخل ةتر رئ تررل ةت

 معلومات عن تطبٌق االتفاقٌات والتوصٌات  -د 

ت–ت22ت–ت19 لتخلرعل ضةتر تخلحك ردر تدر جدبتخلرد خات)خلرعل رر ت خلذقرل ذ تالخ ةت

(تر تخلا ذ لتح  تخعجلخءخ تخلرذعلقةتدر ذفرق در ت خلذ لد ر تددرلذ خز ترد تذقل دلتت35

 ةتخلعررةتخلرقارةتإلىتخلا ل تخلذفرق ر ت خلذ ل ر ت.ت ذذعلةتخلالجنةتخل دلخءتلذطد اتخ 

تخلذرل ة:ذ ل ر تخلحرل ةتللرلذرلتإلىتخ ذفرق ر ت خل

 )خللنرعة(.دشـأ ت رعر تخلعر تت1919(تلعر ت1لق ت)خ ذفرق ةت -

 )خللنرعة(.دشأ تخللخحةتخ  د ع ةتت1921(تلعر ت14خ ذفرق ةتلق ت) -

  خلركرذب(.ت)خلذجرل دشأ ت رعر تخلعر ت1930لعر ت(ت30خ ذفرق ةتلق ت) -

  رعة.دشأ تخ لدع  تت1935(تلعر ت47خ ذفرق ةتلق ت) -

 (.رعالةت-ت)خلرلأ تخلل لةدشأ تخلعر تت1948(تلعر ت89)خ ذفرق ةتلق ت -

 رعالة(.ت–ت)خلرلأ خلل لةتخلرذعلاتدرذفرق ةتخلعر تت1990دل ذ ك  ت -

 ت خلركرذب(ت)خلذجرل خللخحةتخ  د ع ةتتدشأ ت1937لعر ت(ت106خ ذفرق ةتلق ت) -

 (.دشأ تخعجرز ترا  عةتخ جلت)رعالةت1970(تلعر ت132)خ ذفرق ةتلق ت -

 خلل لة.دشأ تخلعر تت1990(تلعر ت171خ ذفرق ةتلق ت) -

 خل ق .دشأ تخلعر تلدعةتت1994(تلعر ت175خ ذفرق ةتلق ت) -

 (.للرلأ ت)خلزلخعةتخلل لةدشأ تخلعر تت1921(تلعر ت13لق ت)تخلذ ل ة -

 خ جل.دشأ تخعجرز ترا  عةتت1954لعر ت(ت98خلذ ل ةتلق ت)ت -

 (.خللخحةتخ  د ع ةت)خلذجرل ت خلركرذبدشأ تت1957(تلعر ت103خلذ ل ةتلق ) -
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 خلعر .دشأ تذ ف ةت رعر تت1962(تلعر ت116)خلذ ل ةتلق ت -

 خلل لة.دشأ تخلعر تت1990(تلعر ت178خلذ ل ةتلق ت) -

 خل ق .دشأ تخلعر تلدعةتت1994لعر ت(ت182خلذ ل ةتلق ت) -

 خلر ذاخرة. طةت عرلةتلرنظرةتخلعر تخلا ل ةتللذعر  تخعنررئةتلاع تأةاخ تخلذنر ةتت-هت

ات/تإاخل تركذبتخلعر تخلدا لةت)ند  ردل(تلرجلست328ذ تإالخجتةتختخلر ض عتر تخلا ل ت)

ح اتأ تخلرنرقشدةتخ   دل تللردلذرلتحد  تخلذعدر  تخلفندةتذعد اتإلدىت(ت2016ذشل  تخلثرنةت

  عددلتخلذقل دلتخلدت تأعداهتركذدبتتتلد . إ تخعطدرلتخلدا لةتللذنر دةتقداتذطد لتدعداتت2006

ل شك تأ رستخلرنرقشدر تعد ت جهدةتنظدلتخله ئدر تخلثالث دةتخلرك ندةت شدلكرءتتخلعر تخلا لة

خ ددذطالعتخلددلأ تدرلطل قددةتخعلكذل ن ددةتحدد  تخلذعددر  تخعنرددرئةتخلذنر ددةت تلدد تردد ت ددال ت

ح ددات قددا تةددتختخلذقل ددلترعل رددر ترحاثددةتعدد تت2030لرنظرددةتخلعردد تخلا ل ددةت ددةتأ ددات

ةتخلكدددلىتخلرددلثل تعلددىتخلذعددر  تخعنرددرئةتخعطددرلخ تخلا ل ددةتخ  ر دد ةت خلذ جهددر تخلا ل دد

أ تخلنشدرطتتظردةتخلعرد تخلا ل دةترد تخلذأك داتعلدىلرنتخ  دذلخذ جة طلاتذر  لهرت خلر ق ت

 ركد تخعذدرلةدرترحدل تلرنظردةتخلعرد تخلا ل دةتتخلحق اعلىتت خلرع رل ت خلرقرلدةتخلرلذكز

ات درلن دددةتللرلحلددةتخلقددرا ت قدداتلكددزتخلذقل ددلتعلددىتخعركرن ددر تخنطددالاتخلذنر ددةتخلر ددذاخرةت

 د ررتضدر تأنشدطةتخلذعدر  تللذعدر  تخعنردرئةت تخلر ذقدل ةخلررك تذ   لةرتلذنف تتخ نشطةت

تخلررل ةت خ  ذلخذ ج ةت كتل تأنشطةتاع تخلقالخ ت.خلرشذل ت

 القضاء على العنف والتحرش ضد النساء والرجال فً عالم العمل  -و 

)ترنرقشةترزا جةت(تلرنظردةتخلعرد تخلا ل دةتذد تإالخجتر ضد عتت إطرلتخلنشرطتخلرع رلت ة

(تلرجلدستخعاخل ت)ند  ردل/ت325عرد ترد تخلدا ل ت)خلعن تضاتخلن رءت خللجر ت دةتعدرل تخل

(ت ذ تخلذ   ت ةتخلر ض عتل شر تأ ضدرتقضدر رتخلذحدلأتدقدلخلترد ت2015ذشل  تخلثرنةت

ت(ت.2016/تذشل  تخلثرنةت  ردل(تلرجلستخعاخل ت)ن328خلا ل ت)

جهد اتخلذدةتذددتلهرترنظردةتخلعرد ت ةتخلعرد ترد تخلذحدا ر تخلجا دةتللتذحلأ عذدلتخلعن ت خل

خلا ل ةتكررت لدفهتإعدال ت  الالف درتللدا  تإلدىتخ ردر تحداتجر د تخلدشدلتلر خلدلةتذطد لة ت

فددلصت.تخلرددرا ت خلذنر ددةتخلفكل ددةت ددةتحل ددةت كلخرددةت  ددةتخ ردد تخ قذلددرا تردد تذكددر لتخل

ذعل تر داخ ت"ت رلرعر  لتخلحرل ةتلرنظرةتخلعر تخلا ل ةت تذعل ت"تخلعن ت خلذحلأت"ت  ت

عرل تخلعر ت"ت  تذعطةتذ جهر تح  تك ف ةتخلذعرر ترد تأشدكرلهرتخلر ذلفدةتإضدر ةتإلدىتأ ت

ت  ىترجر عةترحاا تر تخلعررلة.تةرعر  لت تذغطةتهتخل

ات  لىتذقل لتع تخلذشل  ت خلذطد اذقل ل  تللرنرقشةتخ قاتقر تركذبتخلعر تخلا لةتدإعاخات

خلقضرءتعلىتخلعن ت خلذحلأتضاتخلن درءت خللجدر ت دةتعدرل تخلعرد ت ذ ز عدهتعلدىتجر د ت
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:ت جرءتةدتختخلذقل دلت دةت د رات ث قدةت نذدرئجتت2017خلا  تخ عضرءت ةتشهلترر  ت/تآ رلت

أكذ دلت/تذشل  تت6ت–ت3عر ت)ح  تخلعن تضاتخلن رءت خللجر ت ةتعرل تخلخجذررعتخل دلخءت

ا لدةت دةتتت80(ت.تكررت ذضدر تةدتختخلذقل دلتذحل د تخلقد خن  ت خلذطد قدر ت دةت2016خ   ت

 ةتركر تخلعرد تدهدا تإدداللتخله ئدر تخلرك ندةتدرلرقرلددر ترجر تركر حةتخلعن ت خلذحلأت

خلت تخ  ذد ر تخلعر تر تذضر  تخلذقل لتتخلر ج ا تللقضرءتعلىتخلعن ت خلذحلأت ةتعرل 

(تلنظر تخلعر تدرلذرلتخلعرد تخلدا لةت.ت  ذضدر تخلذقل دلتخلثدرنةت39  اتخلررا ت)ذ ت ضعهت

 تتخ  ذنذرجر .أعالهتر ترجر عةتر تتخلرتك لرل صت ذحل  تخللا اتعلىتخ  ذد ر ت

 والثالثٌةالمناقشة المتكررة بشان الحوار االجتماعً   -ز 

ع لردةت ةتإطدرلترذردعدةتإعدال ترنظردةتخلعرد تخلا ل دةتدشدأ تخلعاخلدةتخ جذررع دةترد تأجد ت

ت.ت2008عرالةت

 ةتإطرلترذردعةتخلقلخلتخلرذعلاتدطل قدةتخلذقدا ت دةترجدر  تخلعاخلدةتخ جذررع دةترد ت دال ت

(تت2016(تن  ردل/ذشدل  تخلثدرنةت328)تخلعر تخلالئاتذداخلسترجلدستخعاخل ت دةتخلدا ل ت

خلرقذلحددةتللرنرقشددر تخلرذكددلل ت خعذرددات ل ددلةتجا ددا تردد تخلرنرقشددر تخلرذكددلل تتخ  ددرل ب

 جددرءتخلهددا تخ  ددذلخذ جةتدشددأ تخلحدد خلتت2018 ذلذ ددبتةددتهتخلرنرقشددر تداخ ددةتردد تعددر ت

ت.تت2018خ جذررعةت خلثالث ةتل ك  ترح لترنرقشر تخلرلذرلت ةت  ن  ت/تحز لخ ت

 لةت ةتةتختخلشأ تإلدىتخلذ جهدر ت خلذحدا ر ت  ذعلةتخلذقل لتخلت تأعاهتركذبتخلعر تخلا

خلا ل ةتخلذةتذشك تخلح خلتخ جذررعةت  ل تخعجلخءخ تخلرذ ت تر تقد تخلا  تخ عضدرءت

خلعر تخلا ل ةتر تذحا اتأح  تخلذطد قر ت خلن خقصت خلرذطلددر ت خله ئر تخلرك نةتلرنظرةت

(ت319 حقدر ترد تخلدا ل ت)ت   طدةتخلعرد تخلرعذردات2013علىتأ رستنذرئجتخلردلذرلتلعدر ت

ت(ت.ت2013لرجلستإاخل تركذبتخلعر تخلا لةت)ن  ردلت/تذشل  تخلثرنةت

اتخلرعدر  لتاتتذهرتخلرنظردةت دةترجدر  تخلح كردةكررت ش صتخلذقل لتخعجلخءخ تخلذةتخذ دت

خلذعدر  تخعنردرئةتاترد تخقذدلخ تنقدرطتإطرلخ تخلدلرجةتاتذنر ةتخلرعرل تاتاعد تخلقدالخ تات

  ططتعر ترنظرةتخلعر تخلا ل ةتر تأج تخ  ذجردةت حذ رجدر تتأ ل  ر ذعا  تخلرنرقشةتل

 تخله ئر تخلرك نةت.

( وسذذحب التوصذذٌات  104 – 86 – 65 – 64 – 50 – 21م ) االغذذاء االتفاقٌذذات أرقذذ -ح 

 ( 62 – 61 – 7أرقام )

(تخذفرق ددر ت للرددل ت4إلغددرءت)ت2017(تلرددلذرلتخلعردد تخلددا لةتلعددر ت106ذدد ت ددال تخلددا ل ت)

خلنظلت ةتإلغرءتعااتر تت2018(تلرلذرلتخلعر تخلا لةتلعر ت107خلثرن ةت ذ ت ال تخلا ل ت)

ت ةة:خ ذفرق ر ت  حبتعااتر تخلذ ل ر ت
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 دشأ تذفذ أتخلرهرجل  تت1926(تلعر ت121خ ذفرق ةتلق ت) -

 خ لل   .دشأ تذ ظ  تخلعرر تت1936(تلعر ت50خ ذفرق ةتلق ت) -

 خ لل   (.خلعرر تخلعر ت)تدشأ تعق ات1939(تلعر ت64خ ذفرق ةتلق ت) -

 (.خ لل   ت)للعرر خلجزخئ ةتخلعق در تدشأ تت1939(تلعر ت65خ ذفرق ةتلق ت) -

 خ لل   .دشأ تعق اتخلعر تللعرر تت1947(تلعر ت86)تلق تخ ذفرق ة -

 (خ لل   ت)للعرر تئ ةخدشأ تإلغرءتخلعق در تخلجزت1955(تلعر ت104خ ذفرق ةتلق ت) -

 خلدحل (.دشأ ت رعر تخلعر ت)خلل اتت1920(تلعر ت7خلذ ل ةتلق ت) -

 خلرهرجل  .خلعر تدشأ تت1939(تلعر ت61)خلذ ل ةتلق ت -

 ت.دشأ تخلعرر تخلرهرجل  ت)تخلذعر  تد  تخلا  ت(تت1939(تلعر ت62خلذ ل ةتلق ت) -

تضدرءتدعداخ ع قاتذ تإعاخات ذعر  تخ ذد ر ت رصتدهتختخلر ض عتللدلاتعل دهترد تقدد تحك ردر تخلدا  ت

خ كثلتذرث التح اتذضر تخلذقل دلتخلرعدل ةتعلدىتخلردلذرلتخلذشر لتر ترنظرر تألحربتخلعر ت خلعرر ت

خلنذدرئجتخلذدةت ركد ترل صتخللا اتخلذةتذلقرةرتركذبتخلعر تخلا لةتحد  تخ  دذد ر ترد تذقدا  ترجر عدةترد ت

ت.ت2018(تلرلذرلتخلعر تخلا لةتلعر ت107خعذرراةرتر تخلا ل ت)

 لجان المؤتمر -2

ذعقدداتلجددر تخلرددلذرلتخجذررعرذهددرتدددرلذ خز ت  ددذ تإعدداخاتذقرل لةددرت نذرئجهددرتللعددلةتعلددىتخلجل ددةتخلعررددةت

خلدن اتخلفن ةتضدر تجدا  تت عذرراةرت  خءتخللجر تخل رلةتدالخ ةتخلدن اتخلاخئرةتأ تخللجر تخل رلةتدالخ ة

أعرر تخلرلذرلت   ذ تذلدر  تلدفحةتعلدىتشددكةتخ نذلند تلكد تلجندةت ن دةتلذ ده  تأعررلهدرترد تخلعلد تددأ ت

ع تطل اتخلفلاتدرلن دةت لحربتخلعر ت خلعرر تد نررت ركد تللحك ردر تخلذ دج  تت ذ تذشك  تخللجر تخلفن ة

تدشك ت لا تللرشرلكةت ةتةتهتخللجر ت.

 من نظام العمل بالمؤتمر( 52 . 2 – 4التنظٌمٌة )المادة ** اللجنة 

(تعض ختع ت ل اترنظرر تألحربتخلعر ت14)تا(تعض ختع ت ل اتخلحك رر ت28ذذك  تخللجنةتر ت)

(تعض ختع ت ل اتخلعرر ت ذق  تدذنظ  ت  لتأعرر تخلرلذرلت  ضد تدلندررجتأعردر تخلردلذرلت ذحا دات14)

ترحداا .أ ت قد تلالخ دةتر ضد عر تت دةر عات جا  تأعرر تخلجل ر تخلعررةت  رك تاع ذهدرتلالجذردرعت

خل رد تر تجا  تخ عرر تدشدأ تإلغدرءتتر ض عتخلدنالخ ةت  رك تاع ذهرتر تخلرلذرلت ةتا لذهتخلحرل ةتلا

تت.62ت–ت61ت–ت7 خلذ ل ر تألقر تت(104ت–ت86ت–ت65ت–ت64ت–ت50ت–ت21خ ذفرق ر تألقر ت)

ت

ت
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 العضوٌة:** لجنة اعتماد 

ذذك  تخللجنةتر تررث تع تخلحك رر ت ررث تع تألحربتخلعر ت ررث تع تخلعرر ت ذك  تخجذررعرذهرت

ت.خلا ل ة((ت خلق  ت)ب(تر تا ذ لترنظرةتخلعر ت5)ت)خلررا رغلقةت

ت ذ ذصتخللجنةتدررت لةت:

 ررا تت25الخ ـــةتخعذرــــراتخلرنا د  ت خلر ذشرل  تخلفن   ت أ ةتخعذلخضر ت ةتةتختخلشأ ت)تررا ت -

 ركللت(تر تنظر تخلعر تدرلرلذرل.ت26

 تخلا دذ لت)ذحرد تذكدرل  تخل دفلت.تأت(تردت2 قل تت13الخ ةتخلشكر  تخلرذعلقةتدعا تذطد اتخلررا ت) -

  خعقررةتلرنا دةتخ طلخ تخلثالثةت(ت.

تذحا اتخلنلربتخلقرن نةتخلرطل بت عذرراتخلذل   ت ةتخلرلذرل. -

  الوفود: تشكٌل-3

ألدحربتت1حك ردر تاتت2رد تألدعدةتخعضدرءت)تخلدا لةردلذرلتخلعرد تت دةذذكــ  تخلـــ   اتخلرشــدـرلكةت

ر ذشرل(تلك تدندات ندىت)تت2ـــك  تلـــك تعضـــ تر ذشرل  ت ن   تد خق ت)عرر (تات  ركــ تخ ت ت1عر تات

 ركد ترلخ قدةتت درلذدرلةرد تجدا  تخ عردر (تتت7اتت6اتت5تت4اتت3ر تخلا ذ ل(ت ةةتخلدند ات)ت3.تت2خلررا ت

ر تخ  دتتت2018تخلا لة(تلرلذرلتخلعر ت107(تر ذشرل  ت ن   ت قطتلك تعض ترشرل ت ىتخلا ل ت)10)

تدع  تخ عذدرلتخلقلخلخ تخلرذعلقةتدرشرلكةتخلرلأ ت ىتخجذررعر ترنظرةتخلعر تخلا ل ة.

(ترد ت13ت-2ت. ذذحرــــ تخلـــــا  تخلرعن ةتذكرل  ت فلت إقررةتخلرنا د  ت خلر ذشرل  تخلفن   ت)خلردرا تأ

تخلا ذ ل.

  : تسجٌل المتحدثٌن -4

 العام:دٌر تقرٌر رئٌس مجلس اإلدارة وتقرٌر الم -

رر  ت/تآ رلت لغر ةت   تخ لدعرءتت31ذداأترنرقشةتذقرل لتلئ سترجلستخعاخل ت خلرا لتخلعر ت   تخل ر ست

دإركددر تخلرنددا د  تخلددلخغد  ت ددةتإجددلخءتراخ لددةت ددةتخلجل ددةتخلعررددةتلرنرقشددةت ت2018  ن دد ت/تحز ددلخ تت6

كلتداخ دةترد ت د  تخ ثند  تخلر خ داتــــدـ قد تردةتــــدـلئ سترجلستخعاخل تت خلرا لتخلعر تخلذ ج  ت تلذقرل 

تع تطل اتخلفركستأ تخلهرذ تأ تخلدل اتخعلكذل نةتعلىتخلنح تخلذرلةت:ت2018خدل  ت/تن  ر تت23

 ت+ت41227996502خلهرذ ت:ت

 ت41227998944خلفركست:ت+ 

 تخلكذل نة:دل اتilo.org@orateursت

  ذ تخلذ ج  تأثنرءتخنعقراتخلرلذرلتدرلذ جهتإلىتركذبتذ ج  تخلرذحداث  تعلدىتأ ت دذ تقفد تددربتخلذ دج  ت

تخل رعةتخل را ةتر رءخ .ت2018تآ رل/تترر  ت31تخل ر س   ت

ت
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 حجز قاعات االجتماعات :  -5 

تخعثند  علىترــــ ت ــلغــبت ةتحجــــزتقرعــةتخجذررعر تخلذقا تدطلدبت دةت قد تردكدلتداخ دةترد ت د  ت

تتت ilcrooms@ilo.orgع تطل اتخلدل اتخعلكذل نةتت2018خدل  ت/تن  ر تت16خلر خ ات

 التسجٌل فً اللجان :  -6

 : ت حكوماتreloff-conf@ilo.org ت 

  تتتالعمل:أصحابactemp-conf@ilo.orgت 

 : ت  العمالactrav-conf@ilo.org 


