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 :رمذَُ
 

ئ٠ُ رؾو٤ن أٛذاكٜب اُذعزٞس٣خ  ؼ٢ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ أُزٞافَك٢ ئهبس ع

ٝاُزؼبٕٝ ٝاُزٌبَٓ اُؼشث٢ ث٤خ ك٢ رؼض٣ض اُز٘غ٤ن اُ٘ج٤ِخ ٝثٞعٚ خبؿ أُغبٛٔخ اإل٣غب

 أُغبػذح  ػ٠ِأُ٘ظٔخ  رؼَٔك٢ ٓخزِق هنب٣ب اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ك٢ أُ٘طوخ اُؼشث٤خ 

 رلؼ٤َ ٓؾبسًخ اُٞكٞد اُؼشث٤خ اُضالص٤خ ك٢ دٝساد ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝٝرغ٤َٜ ٝ

أٌُبعت ٝكن اؽز٤بعبد ٝرطِؼبد أُض٣ذ ٖٓ رؾو٤ن ٖٓ أعَ  ٝٓخزِق أُؾبكَ اُذ٤ُٝخ

أُشؽِخ اُوبدٓخ ٝرُي ٖٓ خالٍ ئربؽخ اُلشفخ ئ٠ُ أُض٣ذ  ُٔ٘طوخ اُؼشث٤خ ك٢ٝٓقبُؼ ا

أُٞمٞػبد  ؽٍٞ ٓخزِقاُؼشث٤خ ث٤ٖ اُٞكٞد اُز٘غ٤ن ٝ اُزؾبٝساُزٞافَ ٝ ٖٓ

 خَ مٖٔ أ٣ُٞٝبد ٝاٛزٔبٓبد اُذٍٝرذ أُطشٝؽخ ػ٠ِ عذٍٝ أػٔبٍ أُإرٔش ٝاُز٢

صخ اُؼشث٤خ ٝاُغٜبد أُؼ٤٘خ ثونب٣ب اإلٗزبط اُضال٣غؼذٗب إٔ ٗنغ أٓبّ أهشاف . اُؼشث٤خ

ػٖ أٗؾطخ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ٝأثشص ٗزبئغٜب  ااُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ك٢ اُٞهٖ اُؼشث٢ روش٣ش

  .2012ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ  101ٝٗزبئظ اُذٝسح 

 

ُؼَٔ اُؼشث٤خ ثزٞك٤ش ع٤ٔغ اُٞصبئن اُخبفخ ثبعزٔبػبد ٝهذ هبٓذ ٓ٘ظٔخ ا

خزد اُزشر٤جبد اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝاُِٞعغز٤خ ٖٓ ؽ٤ش ٓٞاػ٤ذ ٝأٗؾطخ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ٝار

ك٤خ ػٖ ث٘ٞد مبثٔؼِٞٓبد  اُؼشث٤خ ٝأٓبًٖ ٝعذٍٝ أػٔبٍ ٛزٙ األٗؾطخ ٓغ رض٣ٝذ اُٞكٞد

عذٍٝ أػٔبٍ اُذٝسح اُؾب٤ُخ ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٝرُٞذ أُ٘ظٔخ األٓبٗخ اُل٤٘خ 

 . ُِٔغٔٞػخ اُؼشث٤خ

 

 :٣ٝزٌٕٞ ٛزا اُزوش٣ش ٖٓ هغ٤ٖٔ

 
 :ُ األوياٌمط

ُٔغٔٞػخ اُؼشث٤خ اُضالص٤خ ا بد ٝأٗؾطخعزٔبػٝااُوغْ ئ٠ُ كؼب٤ُبد  ٛزا ٣زؼشك

ثؾإٔ  اُزٞاكن اُؼشث٠اُ٘زبئظ اُز٢ أعلشد ػٜ٘ب ٛزٙ األٗؾطخ ٝاُز٢ رؼجش ػٖ أثشص ٝ

أُٞمٞػبد أُطشٝؽخ ػ٠ِ عذٍٝ أػٔبٍ أُإرٔش ك٢ ٓخزِق أُغبالد 

عزٔبػبد ُغ٘خ اُق٤بؿخ أٌُِلخ ثاػذاد االعزٔبػ٤خ ٝاالهزقبد٣خ ٝثٞعٚ خبؿ ٗزبئظ ا

سد أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ػ٠ِ ِٓؾن روش٣ش أُذ٣ش اُؼبّ ٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ثؾإٔ 

ئمبكخ ئ٠ُ  ،أٝمبع اُؼٔبٍ اُؼشة ك٢ كِغط٤ٖ ٝاألسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ األخشٟ

أُِزو٠ اُذ٢ُٝ ُِزنبٖٓ ٓغ ػٔبٍ ٝؽؼت كِغط٤ٖ اُز١ ر٘ظٔٚ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ 

 .ع٘خ ػ٠ِ ٛبٓؼ أػٔبٍ ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ًَ

ٝاُز١ ًبٕ ُٚ ٌٜٗخ خبفخ ؽ٤ش ٝألٍٝ ٓشح ٣زؾشف ثؾنٞس سئ٤ظ دُٝخ ػشث٤خ 

 .سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ اُزٞٗغ٤خ –ٓ٘قق أُشصٝه٢  كخبٓخ اُشئ٤ظ ٓؾٔذ

                     

ث٤خ اُذٝس١ ث٤ٖ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼش ًٔب ٣زنٖٔ ٛزا اُوغْ ٗزبئظ االعزٔبع اُز٘غ٤و٢

ٝٓغِظ اُغلشاء اُؼشة أُؼزٔذ٣ٖ ثغ٤٘ق ًٝزُي االعزٔبػبد اُز٢ رؾشؿ أُ٘ظٔخ 

ػ٠ِ اُو٤بّ ثٜب ُٔض٣ذ ٖٓ اُزؾبٝس ٝرجبدٍ اُشأ١ ك٤ٔب ث٤ٖ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ئمبكخ 
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ئ٠ُ اعزٔبػبد أخشٟ رٜذف ئ٠ُ دػْ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ أُ٘ظٔخ ٝػذد ٖٓ ا٤ُٜئبد 

 .هخٝأُ٘ظٔبد اإله٤ٔ٤ِخ ٝاُذ٤ُٝخ راد اُؼال

 
 :اٌمطُ اٌثبٍٔ

ًن٤ٞف ؽشف ٖٝٓ أثشصْٛ كخبٓخ  ثؾنٞس ػذد ٖٓ سؤعبء اُذٍٝر٤ٔضد ٛزٙ اُذٝسح 

ًٝبٕ ؽذ٣ضْٜ أٓبّ اُٞكٞد ٖٓ خالٍ ػوذ عِغبد خبفخ ُٜزا سئ٤ظ اُغٜٞس٣خ اُزٞٗغ٤خ 

 .اُـشك

ؿب٣خ ٖٓ األ٤ٔٛخ ثبُ٘غجخ  ػ٠ِػذد ٖٓ ٓٞمٞػبد اُغبػخ  ٝر٘بُٝذ ٛزٙ اُذٝسح     

عزٔبػ٤٤ٖ ػ٠ِ أُغزٟٞ اُذ٢ُٝ ثؾٌَ ػبّ ٝػ٠ِ ٓغزٟٞ اُٞهٖ اُؼشث٢ ُِؾشًبء اال

ٖٝٓ أثشص أُٞمٞػبد أُطشٝؽخ ػ٠ِ ٛزٙ اُذٝسح هنب٣ب رؾـ٤َ اُؾجبة . ثؾٌَ خبؿ

ٝاُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ٢ٛٝ ٖٓ أُٞام٤غ اُز٢ ر٘بد١ ثٜب اُؾؼٞة اُؼشث٤خ ك٢ مٞء ٓب 

ثافالؽبد ؽبِٓخ، ثبإلمبكخ  عشٟ ٣ٝغش١ ٖٓ رـ٤شاد ك٢ أُ٘طوخ اُؼشث٤خ ُِٔطبُجخ

ئ٠ُ روش٣ش أُذ٣ش اُؼبّ ثؾإٔ أٝمبع اُؼٔبٍ اُؼشة ك٢ كِغط٤ٖ ٝاألسام٢ اُؼشث٤خ 

أسم٤خ اُؾٔب٣خ ثؾبٕ  رٞف٤خ ٓؼب٤٣ش ػَٔ د٤ُٝخ ك٠ ؽٌَاػزٔبد أُؾزِخ األخشٟ ٝ

 .االعزٔبػ٤خ

 

ػبد٣خ ُٔغِظ ئداسح ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ؿ٤شػوذ دٝسح ًزُي ؽٜذد ٛزٙ اُذٝسح 

ٓشؽؾ٤ٖ  9الٗزخبة ٓذ٣ش ػبّ عذ٣ذ ٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٖٓ ث٤ٖ  28/05/2012بس٣خ ثز

 .ع٢ سا٣ذس/ ٝكبص ك٢ االٗزخبثبد اُغ٤ذ 

٤ُٜب اُِغبٕ أُ٘جضوخ ٣ٝزؼشك ٛزا اُوغْ ٖٓ اُزوش٣ش أ٣نب ئ٠ُ أثشص اُ٘زبئظ اُز٢ رٞفِذ ئ

 .ػٖ أُإرٔش ٝاُوشاساد اُقبدسح ػ٘ٚ

 

ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٣غؼذ٢ٗ إٔ أػشة ػٖ  101 ٝثٔ٘بعجخ اخززبّ أػٔبٍ اُذٝسح

اُؾٌش ٝاُزوذ٣ش ئ٠ُ ع٤ٔغ اُٞكٞد اُؼشث٤خ اُضالص٤خ أُؾبسًخ ك٢ أػٔبٍ ٛزٙ اُذٝسح ٝئ٠ُ 

ٝئ٠ُ األػنبء اُؼشة ك٢ ٓغِظ ئداسح ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ػ٠ِ عٜٞدْٛ ٝٓغبػ٤ْٜ 

٣ض أُٞاهق اُؼشث٤خ اُؾض٤ضخ إلعشاء اُِوبءاد اُز٘غ٤و٤خ ٓغ اُٞكٞد ؿ٤ش اُؼشث٤خ ُزؼض

ٝٓغبٛٔبرْٜ اُلبػِخ ُذػْ أُطبُت ٝاُونب٣ب اُؼشث٤خ ك٢ أُؾبكَ اُذ٤ُٝخ ٖٓ خالٍ ٓب 

ُٔغ٘بٙ ٖٓ ؽغٖ اُز٘غ٤ن ٝاُزؼبٕٝ عٞاء داخَ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ أٝ اُِغبٕ اُل٤٘خ أُ٘جضوخ 

ػٖ أُإرٔش ٓٔب ٣غبػذ ػ٠ِ رؼض٣ض ٌٓبٗخ اُٞهٖ اُؼشث٢ ث٤ٖ اُزٌزالد اإله٤ٔ٤ِخ 

 .اُذ٤ُٝخٝ

 

 

 أحّذ ِحّذ ٌمّبْ
     اٌؼرثُخ اٌّذَر اٌؼبَ ٌّٕظّخ اٌؼًّ
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 ولالقسم األ

 مجموعة العربيةنتائج أعمال ال
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 االجزّبع األوي ٌٍّجّىػخ اٌؼرثُخ    -1

 2012ٌّؤرّر اٌؼًّ اٌذوٌٍ ٌؼبَ  101اٌّشبروخ فٍ اٌذورح 
 29/05/2012جُٕف 

 

 

٤ٗغبٕ / اُوبٛشح، أثش٣َ)ُٔإرٔش اُؼَٔ اُؼشث٢ ( 39)ك٢ ئهبس ر٘ل٤ز هشاس اُذٝسح 

ُٔإرٔش  101أُزؼِن ثٔزًشح أُذ٣ش اُؼبّ ٌُٔزت اُؼَٔ اُؼشث٢ ؽٍٞ اُذٝسح ( 2012

ػوذد ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ ( 14/06/2012 – 5/ 30ع٤٘ق،  ) 2012اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ 

ثٔوش ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ثغ٤٘ق  2012آ٣بس / ٓب٣ٞ 29ء أُٞاكن اُؼشث٤خ ٣ّٞ اُضالصب

االعزٔبع اُز٘غ٤و٢ األٍٝ ُِٔغٔٞػخ اُؼشث٤خ صالص٤خ اُز٣ٌٖٞ أُؾبسًخ ك٢ اُذٝسح أُ٘ؼوذح 

ؽب٤ُب ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ، ثشئبعخ عؼبدح اُغل٤ش اثشا٤ْٛ خش٣ؾٚ ٤ٗبثخ ػٖ ٓؼب٢ُ ٝص٣ش 

ُٔإرٔش اُؼَٔ ( 39)ذال٢ٗ ثبػزجبسٙ سئ٤ظ اُذٝسح اُؼَٔ اُلِغط٢٘٤ اُذًزٞس أؽٔذ ٓغ

ؽخقب ٣ٔضِٕٞ أهشاف اإلٗزبط اُضالصخ ك٢ اُجِذإ  150ٝؽنٞس ٗؾٞ  2012اُؼشث٢ ُؼبّ 

اُؼشث٤خ ئمبكخ ئ٠ُ ٝكذ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ثشئبعخ ٓؼب٢ُ أُذ٣ش اُؼبّ اُغ٤ذ أؽٔذ 

 .ٓؾٔذ ُؤبٕ

 : ٝرنٖٔ عذٍٝ أػٔبٍ االعزٔبع ٓب ٢ِ٣

 ي االجزّبع اٌزٕطُمً األوي ٌٍّجّىػخ اٌؼرثُخجذوي أػّب

 2012ٌّؤرّر اٌؼًّ اٌذوٌٍ ٌؼبَ ( 101)ٌذي اٌذورح 

 

 أُغبئَ اإلعشائ٤خ : اٌجٕذ األوي

 .سئبعخ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ٝرؾ٤ٌَ ُغ٘خ اُز٘غ٤ن  ُٝغ٘خ اُق٤بؿخ 

   بفت ٝأُ٘ 2012ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ (  101) سئبعخ اُذٝسح  -1: اٌجٕذ اٌثبٍٔ

 . األخشٟ  أُ٘جضوخ ػٖ أُإرٔش

 .اٗزخبثبد أُذ٣ش اُؼبّ اُغذ٣ذ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ  -2

 .2012ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ ( 101)م٤ٞف ؽشف اُذٝسح : اٌجٕذ اٌثبٌث

  1980، 1974ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز هشاس١ ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼب٢ٓ :   اٌجٕذ اٌراثغ

إلعأأأأشائ٤ِ٤خ ُٔٔبسعأأأأبرٜب اُزؼغأأأأل٤خ ٝاُؼ٘قأأأأش٣خ ثؾأأأأإٔ ئداٗأأأأخ اُغأأأأِطبد ا ( أ)

ٝاٗزٜبًٜب   اُؾش٣بد ٝاُؾوٞم اُ٘وبث٤خ، ًٝأزُي أصأبس االعأز٤طبٕ االعأشائ٢ِ٤ 

ػِأأ٠ أٝمأأبع اُؼٔأأبٍ اُؼأأشة كأأ٢ كِغأأط٤ٖ ٝاألسامأأ٢ اُؼشث٤أأخ أُؾزِأأخ 

  .األخشٟ

ػوأأذ ِٓزوأأ٠ دُٝأأ٠ ُِزنأأبٖٓ ٓأأغ ػٔأأبٍ ٝؽأأؼت كِغأأط٤ٖ ٝاألسامأأ٠ اُؼشث٤أأخ أُؾزِأأخ  ( ة)

             2012ُؼأأأأبّ  ُٔأأأأإرٔش اُؼٔأأأأَ اُأأأأذ٢ُٝ( 101)ٟ ػِأأأأ٠ ٛأأأأبٓؼ أػٔأأأأبٍ اُأأأأذٝسح األخأأأأش
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 .اُزٞع٤غ ك٠ اعزخذاّ اُِـخ اُؼشث٤خ ك٢ أٗؾطخ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ: اٌجٕذ اٌخبِص

 :اُزؼبٕٝ اُل٠٘ ٝاُزو٠٘ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ : اٌجٕذ اٌطبدش

 .اُزؼبٕٝ اُل٠٘ ُقبُؼ اُذٍٝ اُؼشث٤خ  -

االعزٔأأبع اُأأذ٠ُٝ ُِٔأأبٗؾ٤ٖ ٝدػأأْ عٜأأٞد ٓ٘ظٔأأخ اُؼٔأأَ  ٓزبثؼأأخ ٗزأأبئظ -

 .اُؼشث٤خ ُزلؼ٤َ اُق٘ذٝم اُلِغط٠٘٤ ُِزؾـ٤َ ٝاُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ 

ُذعأأزٞس ٓ٘ظٔأأخ اُؼٔأأَ  1986أُٞهأأق ٓأأٖ اُزقأأذ٣وبد ػِأأ٠ رؼأأذ٣َ : اٌجٕددذ اٌطددبثغ

اُذ٤ُٝأأأخ ثؾأأأإٔ رٞعأأأ٤غ اُزٔض٤أأأَ األكش٣وأأأ٢ ثٔغِأأأظ ئداسح ٌٓزأأأت اُؼٔأأأَ 

 .اُذ٠ُٝ

ُٔأأإرٔش ( 101)ٓؼِٞٓأأبد رلقأأ٤ِ٤خ ؽأأٍٞ ث٘أأٞد عأأذٍٝ أػٔأأبٍ اُأأذٝسح : ِٓاٌجٕددذ اٌثددب

 .2012اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ 

 .ٓب ٣غزغذ ٖٓ أػٔبٍ: اٌجٕذ اٌزبضغ

 

ٝرْ رض٣ٝذ أُؾبس٤ًٖ ثبُٞصبئن اُز٢ أػذرٜب ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ك٢ ئهبس اإلػذاد 

 :ن ٢ٛٝٛزٙ اُٞصبئ 2012ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ  101ٝاُزؾن٤ش ُِذٝسح 

روش٣ش ػبّ ػٖ اعزٔبػبد أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ٝػٖ ٓخزِق ث٘ٞد عذٍٝ أػٔبٍ  -

 .أُإرٔش

روش٣ش ػٖ أُغزٞه٘بد اإلعشائ٤ِ٤خ ٝآصبسٛب االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ أُذٓشح  -

ػ٠ِ ٓ٘ظٔبد أفؾبة األػٔبٍ ٝاُؼٔبٍ ك٢ كِغط٤ٖ ٝاألسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ 

ثبُِـبد اُؼشث٤خ )َ ك٢ ع٘ٞة ُج٘بٕ األخشٟ ك٢ اُغٞالٕ اُغٞس١ ٝاُغضء أُؾز

 (.ٝاألٗغ٤ِض٣خ ٝاإلعجب٤ٗخ

 د٤َُ ئسؽبد١ -

ٓؾشٝع ٓالؽظبد أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ؽٍٞ روش٣ش أُذ٣ش اُؼبّ ٌُٔزت اُؼَٔ  -

اُذ٢ُٝ ثؾإٔ أٝمبع اُؼٔبٍ اُؼشة ك٢ كِغط٤ٖ ٝاألسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ 

 .األخشٟ

 د٤َُ ٓؼِٞٓبد ػٖ ٓذ٣٘خ ع٤٘ق -

ُؼَٔ اُؼشث٤خ ك٢ اُِغبٕ اُل٤٘خ ُِٔإرٔش ٝك٢ ُغبٕ اُز٘غ٤ن هبئٔخ ٓٔض٢ِ ٓ٘ظٔخ ا -

 .اُؼشث٤خ

 

اكززؼ أػٔبٍ االعزٔبع عؼبدح اُغل٤ش ئثشا٤ْٛ خش٣ؾٚ ثٌِٔخ سؽت ك٤ٜب ثٔؼب٢ُ أُذ٣ش 

اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ اُغ٤ذ أؽٔذ ٓؾٔذ ُؤبٕ ٝاُٞكذ أُشاكن ُٚ ٝثبُغ٤ذاد ٝاُغبدح 

ُٔإرٔش  101ٝٓ٘ذٝث٢ اُذٍٝ اُؼشث٤خ أُؾبسًخ ك٢ اُذٝسح  أػنبء اُٞكٞد اُضالص٤خ اُؼشث٤خ

ٓإًذا ػ٠ِ أ٤ٔٛخ ػوذ ٛزا االعزٔبع ٖٓ أعَ أُض٣ذ ٖٓ  2012اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ 

اُزٞافَ ٝاُزؾبٝس ٝر٘غ٤ن أُٞاهق ك٤ٔب ث٤ٖ اُٞكٞد اُؼشث٤خ ؽٍٞ أْٛ اُونب٣ب 

طِؼبد ٝٓقبُؼ أُطشٝؽخ ػ٠ِ عذٍٝ أػٔبٍ أُإرٔش ٝاُز٢ رذخَ مٖٔ اؽز٤بعبد ٝر

أُ٘طوخ اُؼشث٤خ ٓغ اُؾٌش ٝاُزوذ٣ش ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ػ٠ِ عٜٞدٛب اُٜبدكخ ئ٠ُ 

 .االسروبء ثونب٣ب اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ك٢ اُٞهٖ اُؼشث٢
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صْ ر٘بٍٝ ٓؼب٢ُ اُغ٤ذ أؽٔذ ٓؾٔذ ُؤبٕ أٌُِخ ٓشؽجب ثبُٔؾبس٤ًٖ ٝهذّ ػشمب 

ػ٠ِ عذٍٝ أػٔبٍ ٛزا ٝئ٣نبؽبد رلق٤ِ٤خ ٝٝاك٤خ ػٖ أُٞمٞػبد أُطشٝؽخ 

االعزٔبع ٓغ ئ٣غبص أْٛ ٓب رنٔ٘زٚ أُٞمٞػبد أُطشٝؽخ ػ٠ِ عذٍٝ أػٔبٍ دٝسح 

ٓغ ئؽبهخ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ثبعزٔبػٚ ٓغ  ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ أُ٘ؼوذح ؽب٤ُب ك٢ ع٤٘ق

ٝهذ سًض ٓؼب٢ُ . عؼبدح اُغلشاء ٝأُ٘ذٝث٤ٖ اُؼشة ُذٟ أُوش األٝسث٢ ُألْٓ أُزؾذح

ُؼبّ ك٢ اُؼشٝك اُز٢ هذٜٓب ػ٠ِ اُذٝس اإل٣غبث٢ اُز١ ُؼجزٚ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ أُذ٣ش ا

ك٢ ػ٤ِٔخ اٗزخبة أُذ٣ش اُؼبّ اُغذ٣ذ ٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٝكن ٗزبئظ االعزٔبػبد 

اُزؾبٝس٣خ ٝاُز٘غ٤و٤خ اُز٢ ػوذرٜب ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ٓغ األػنبء اُؼشة ثٔغِظ 

ٛشح ٝاُذٝؽخ ٝآخشٛب ثٔوش اُجؼضخ اُذائٔخ ُِٔ٘ظٔخ ئداسح ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ك٢ اُوب

ٝدػ٠ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ئ٠ُ ٝمغ اُغ٤بعبد أُ٘بعجخ  27/05/2012ثغ٤٘ق ثزبس٣خ 

ُزؾو٤ن أُض٣ذ ٖٓ أٌُبعت ُقبُؼ أُ٘طوخ اُؼشث٤خ ٖٓ خالٍ اُغ٤ذ ع٢ سا٣ذس أُذ٣ش 

ُزشر٤جبد اُز٢ ًزُي رْ اُزش٤ًض ػ٠ِ اُزؾن٤شاد ٝا. أُ٘زخت ٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ

ارخزرٜب أُ٘ظٔخ ُؼوذ أُِزو٠ اُذ٢ُٝ ُِزنبٖٓ ٓغ ػٔبٍ ٝؽؼت كِغط٤ٖ ٝاألسام٢ 

اُؼشث٤خ أُؾزِخ األخشٟ ٝاُز١ ع٤ٌٕٞ ُٚ ٌٜٗخ خبفخ ٛزٙ اُغ٘خ ثزأًذ ٓؾبسًخ كخبٓخ 

ٓ٘قق أُشصٝه٢ سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ اُزٞٗغ٤خ ك٢ ٛزا أُِزو٠ ٝرُي ٖٓ  ٓؾٔذ  اُشئ٤ظ

أ٣نب رؼشك ٓؼب٤ُٚ ئ٠ُ رؾ٤ٌَ ٤ٛئخ ٌٓزت اُذٝسح . اٙ ٓؼٚأعشخالٍ اُزٞافَ اُز١ 

ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٝأُ٘بفت األخشٟ أُ٘جضوخ ػ٘ٚ ٝأثشص م٤ٞف ؽشف ٛزٙ  101

 .اُذٝسح

 

 هُئخ ِىزت اٌّؤرّر* 

 

 ٗبئت سئ٤ظ عٜٔٞس٣خ اُذ٤٘٤ٌٓٝبٕ     سئ٤غب أُإرٔش –اُذًزٞس سكبئ٤َ كشاٗغ٤غٌٞ  -

عل٤ش أٌُِٔخ األسد٤ٗخ ثغ٤٘ق ٗبئت اُشئ٤ظ ػٖ كش٣ن  -و٤ش١ عؼبدح اُغل٤ش سعت اُغ -

 .اُؾٌٞٓبد

 .ٗبئت اُشئ٤ظ ػٖ كش٣ن أفؾبة اُؼَٔ( ع٣ٞغشا)اُغ٤ذ ثالص ٓزب١  -

 .ٗبئت اُشئ٤ظ ػٖ كش٣ن اُؼٔبٍ ُْ ٣ؾذد ثؼذ ٖٓ هجَ اُلش٣ن -

 

 ضُىف شرف اٌّؤرّر* 

 

 (2012آ٣بس / ٓب٣ٞ 30)سئ٤غخ ًٞعزب س٣ٌب  –كخبٓخ اُشئ٤غخ اُغ٤ذح ُٞسا ع٤٘ؾ٤ال  -

/ ٤ٗٞ٣ٞ 8)كخبٓخ اُشئ٤ظ اُغ٤ذ ٓ٘قق أُشصٝه٢ سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ اُزٞٗغ٤خ  -

 (2012ؽض٣شإ 

 (2012ؽض٣شإ /٤ٗٞ٣ٞ  8)سئ٤ظ صٓج٤ب  –كخبٓخ اُشئ٤ظ اُغ٤ذ ٤ٓخبئ٤َ ؽ٤ِٞك٤ب  -

 (2012ؽض٣شإ /٤ٗٞ٣ٞ  12)سئ٤ظ اُجبٗبّ  –كخبٓخ اُشئ٤ظ اُغ٤ذ ٓشر٤ٖ ٓشر٢ِ٘٤  -

 (2012ؽض٣شإ /13ٞ٤ٗٞ٣)٤ُٞزبٗٞ سئ٤ظ ئ٣طب٤ُب اُغ٤ذ ع٤ٞسع٤ٞ ٗجكخبٓخ اُشئ٤ظ  -
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 ِٕبصت ٌألػضبء اٌؼرة* 

 

 (األسدٕ)ٗبئت سئ٤ظ أُإرٔش ػٖ كش٣ن اُؾٌٞٓبد  -

 سئ٤ظ كش٣ن اُؾٌٞٓبد( اُغٞدإ)عؼبدح اُغل٤ش ػجذ اُشؽٖٔ مشاس  -

 سئ٤ظ ُغ٘خ رؾـ٤َ اُؾجبة  –( اُغضائش)عؼبدح اُغل٤ش ٗٞس اُذ٣ٖ ثشثبد د٣ذط  -

ٗبئجخ سئ٤ظ ُغ٘خ رؾـ٤َ اُؾجبة ( اُغؼٞد٣خ/ أفؾبة ػَٔ)اُغ٤ذح ٗٞسح اُزش٢ً  -

 .ػٖ كش٣ن أفؾبة اُؼَٔ

 

 :ٖٝٓ أْٛ ٗزبئظ االعزٔبع ٗزًش ٓب ٢ِ٣

 

رض٤ٖٔ عٜٞد ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ك٢ ئػذاد اُٞصبئن ٝارخبر اُزذاث٤شأُ٘بعجخ  -1

٢ُ ك٠ اهبس اُز٘غ٤ن ُزغ٤َٜ ٝرلؼ٤َ ٓؾبسًخ اُٞكٞد اُؼشث٤خ ك٢ ٓإرٔش اُؼَٔ اُذٝ

 .ٝاُزٞاكن اُؼشث٠

 

افذاس ث٤بٕ ثبعْ أُٞاكوخ ػ٠ِ اهزشاػ ٓؼب٢ُ أُذ٣ش اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ث -2

ُزوذ٣ْ ( افؾبة ػَٔ ٝػٔبٍ  –ؽٌٞٓبد )أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ثبهشاكٜب اُضالصخ 

اُزٜ٘ئخ ئ٠ُ اُغ٤ذ ع٢ سا٣ذس أُذ٣ش اُؼبّ أُ٘زخت ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ 

ػشاة ػٖ اعزؼذادٛب ُٔٞافِخ ٝرؼض٣ض اُزؼبٕٝ أُضٔش ٓغ  أُ٘ظٔخ ٝكن ٝاال

 .االؽز٤بعبد ٝأُقبُؼ اُؼشث٤خ

 

اُؾٌش ٝاُزوذ٣شا٠ُ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ػ٠ِ عٜٞدٛب أُجزُٝخ ٝػ٠ِ ارخبرٛب  -3

اُزشر٤جبد أُ٘بعجخ ُز٘ظ٤ْ أُِزو٠ اُذ٢ُٝ ُِزنبٖٓ ٓغ ػٔبٍ ٝؽؼت كِغط٤ٖ 

ا أُِزو٠ اُٜبّ ٝرؾو٤ن األٛذاف أُشعٞح ٝرٞك٤ش ٓوٞٓبد اٗغبػ ٛز

أُذ٣ش اُؼبّ ٌُٔزت –ٝاُزشؽ٤ت ثٔجبدسح أُ٘ظٔخ ثزٌش٣ْ اُغ٤ذ خٞإ عٞٓبك٤ب .ٓ٘ٚ

اُؼَٔ اُذ٠ُٝ أُ٘ز٤ٜخ ٝال٣زٚ ٝرُي ػ٠ِ ٛبٓؼ أُِزو٠ اُزنب٠٘ٓ ٝرُي روذ٣شا ُٔب 

 .هذٓٚ ُقبُؼ أُ٘طوخ اُؼشث٤خ

 

اُؼشث٤خ ثأهشاكٜب اُضالصخ ٝثؼضبد اُذٍٝ اُؼشث٤خ اُذػٞح ُجزٍ عٜٞد ٌٓضلخ ٖٓ هجَ اُٞكٞد 

 . ك٢ ع٤٘ق إلٗغبػ أُِزو٠ ٝرأ٤ٖٓ اُؾنٞس أٌُضق ٖٓ ٓخزِق أُ٘بهن ك٢ اُؼبُْ

 

 :اخز٤بس أُزؾذص٤ٖ ٖٓ ؿ٤ش اُؼشة ٖٝٓ هبساد ٓخزِلخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ * 

 

  –٣ؾٚ ٓزؾذس ػٖ اُؾٌٞٓبد ٣زْ اخز٤بسٙ ٖٓ هجَ عؼبدح اُغل٤ش ئثشا٤ْٛ خش -     

.عل٤ش كِغط٤ٖ ثغ٤٘ق    

 

 ٓزؾذس ػٖ كش٣ن اُؼٔبٍ ٣زْ اخز٤بسٙ ٖٓ هجَ ًَ ٖٓ اُغ٤ذ كب٣ض أُط٤ش١  -        

(.اُغضائش)ٝاُغ٤ذح هذٝط  ؽبعخ ( ا٣ٌُٞذ)   
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ٓزؾذس ػٖ كش٣ن أفؾبة اُؼَٔ  ٣زْ اخز٤بسٙ  ٖٓ هجَ كش٣ن أفؾبة اُؼَٔ اُؼشة  -

 .(ٓبساداإل)ٝثٞعٚ خبؿ اُغ٤ذ خ٤ِلخ خ٤ٔظ ٓطش 

 

اُؼٔـَ ػ٠ِ رأ٤ٖٓ اُزـط٤ـخ اإلػال٤ٓـخ اُٞاعؼـخ ُلؼب٤ُـبد أُِزو٠ ثبُزؼـبٕٝ ث٤ٖ * 

 .ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ٝثؼضبد اُذٍٝ اُؼشث٤خ ك٢ ع٤٘ق ٝاُغبٗت اُلِغط٢٘٤ 

 

دػٞح أُزؾذص٤ٖ اُؼشة ك٢ عِغبد أُإرٔش ئ٠ُ ئػطبء ٌٓبٗخ ٛبٓخ ك٢ ًِٔبرْٜ * 

ٛب ًٔؾٞس سئ٤غ٢ ٝأُطبُجخ ثبالػزشاف ثذُٝخ كِغط٤ٖ ٓغزوِخ ٝراد ُِون٤خ اُلِغط٤٘٤خ ٝاػزجبس

 .ع٤بدح

 

شة ثٔغِظ ئداسح ٌٓزت رض٤ٖٔ اُغٜٞد أُجزُٝخ ٖٓ هجَ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ٝاألػنبء اُؼ

٢ ُزٞع٤غ اعزؼٔبٍ اُِـخ اُؼشث٤ـخ ٖٓ هجـَ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ عٞاء ك٢ ٓغزٟٞ اُؼَٔ اُذُٝ

 .خ اُلٞس٣خ، ٝاُذػٞح ئ٠ُ االعزٔشاس ك٢ أُطبُجخ ك٢ ٛزا أُغبٍٝاُزشعٔأرشعٔخ اُٞصبئن 

 

ٝاُٜبدف ئ٠ُ رٞع٤غ اُؼن٣ٞخ  1986ثبُ٘غجخ ُِزؼذ٣َ ػ٠ِ دعزٞس ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ك٢ ػبّ 

عّذد أُؾبسًٕٞ ك٢ االعزٔبع اُذػٞح ئ٠ُ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ُِزقذ٣ن ػ٠ِ . ثٔغِظ ئداسح أُ٘ظٔخ 

قذ٣ن  ثؼذ ٌُٞٗٚ ك٢ فبُؼ اُذٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ٜٝٓ٘ب اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٛزا اُزؼذ٣َ ئٕ ُْ ٣زْ اُز

 .ٝاإلكش٣و٤خ

 .ٝ ر٤ٌِق ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ثٔٞافِخ ٓزبثؼخ ٛزا أُٞمٞع     

 

 رشىًُ اٌٍجبْ
 

 ٌجٕخ اٌصُبغخ -1
 

 عِط٘خ ػٔبٕ –كِغط٤ٖ  –اُؼشام  -ٓقش: ؽٌٞٓبد

 (هطش)ٖ ؽشثبد اُغ٤ذ ػ٢ِ ث –( اُجؾش٣ٖ)اُغ٤ذ ٓؾٔذ اُؼبٓش : أفؾبة اُؼَٔ

 رٞٗظ –كِغط٤ٖ : ػٔبٍ

 10.00اُغبػخ  2012آ٣بس / ٓب٣ٞ 31ٝعزؼوذ اُِغ٘خ اعزٔبػٜب ٣ّٞ اُخ٤ٔظ أُٞاكن 

اُذٝس اُضبُش  –ؽبسع ُٞصإ  44)فجبؽب ثٔوش ٌٓزت اُجؼضخ اُذائٔخ ُِٔ٘ظٔخ ثغ٤٘ق 

 (.ع٤٘ق

 

 ٌجٕخ اٌزٕطُك  -2
 ٓٞس٣زب٤ٗب –م اُؼشا –٤ُج٤ب  –هطش  –اُغضائش  –اإلٓبساد : ؽٌٞٓبد

 –( هطش)اُغ٤ذ ٗبفش ا٤ُٔش ( اُغؼٞد٣خ)٤ُٔبء ع٤ِٔبٕ . اُغ٤ذح د: أفؾبة اُؼَٔ

اُغ٤ذ أؽٔذ  –( ُج٘بٕ)ذ ؽٔبدٙ اُغ٤ذ عؼ٤ –( ٓقش)اُؼؾشح اُغ٤ذ ػجذ اُغزبس 

 (.اإلٓبساد)٤ض١ واُ

 أُـشة –٤ُج٤ب  -ا٣ٌُٞذ   - كِغط٤ٖ اُغضائش –ٓقش : ػٔبٍ
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ٖٓ اُغبػخ  2012ؽض٣شإ /٤ٗٞ٣ٞ 4ٍٝ ٣ّٞ اإلص٤ٖ٘ أُٞاكن ٝعزؼوذ اُِغ٘خ اعزٔبػ٤ٖ األ

 11ثوقش األْٓ ٝاُضب٢ٗ ٣ّٞ اإلص٤ٖ٘  11ك٢ اُوبػخ سهْ  16.00ئ٠ُ اُغبػخ  14.00

ثوقش  11ك٢ اُوبػخ سهْ  18.30ئ٠ُ اُغبػخ  17.00ٖٓ اُغبػخ  2012ؽض٣شإ / ٤ٗٞ٣ٞ

 .األْٓ

 
 :اٌفرق اٌثالثُخ ٌٍزٕطُك ثشأْ اٌٍجبْ اٌفُٕخ -3

 

  :ُغ٘خ رطج٤ن أُؼب٤٣ش - أ
 

 اإلٓبساد: ؽٌٞٓبد

 :أفؾبة اُؼَٔ

 رٞٗظ: ػٔبٍ

 ٓٔضَ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ اُغ٤ذ ٓؾٔذ ًؾٞ 

 

 ُغ٘خ أسم٤بد اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ - ة
 

 اُغضائش: ؽٌٞٓبد

 :أفؾبة اُؼَٔ

 كِغط٤ٖ: ػٔبٍ

 اُغ٤ذ سمب ه٤غٞٓخ ٓٔضَ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ 

 

 ُغ٘خ أصٓخ رؾـ٤َ اُؾجبة -ط
 

 اُؼشام: دؽٌٞٓب

 اُغ٤ذح ٗٞسح اُزش٢ً: أفؾبة اُؼَٔ

 ٤ُج٤ب: ػٔبٍ

 ٓٔضِخ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ا٥ٗغخ د٣٘ب عؼ٤ذ 

 

 ُغ٘خ أُ٘بهؾخ أُزٌشسح -د
 

 ٓقش: ؽٌٞٓبد

 :أفؾبة اُؼَٔ

 ا٤ُٖٔ: ػٔبٍ

 ٓٔضَ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ اُغ٤ذ ٓؾٔذ ًؾٞ 
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 ٌؼًّ اٌؼرثُخِٕظّخ ا    ِؤرّر اٌؼًّ اٌذوٌٍ              

  2201حسَراْ  –َىُٔى ( 101)اٌذورح          
 

 ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼرثُخ ِّثٍى
 فٍ اٌٍجبْ اٌفُٕخ ٌٍّؤرّر وفٍ ٌجبْ اٌزٕطُك اٌؼرثُخ

 ٌجبْ اٌّؤرّر - أ

 
 (اٌجٕذ اٌثبٍٔ)اٌٍجٕخ اٌّبٌُخ  -1

 0797460737ِحّذ وشى / اٌطُذ: إٌّطك

 

 (اٌجٕذ اٌثبٌث)ٌجٕخ رطجُك اٌّؼبَُر  -2

   0797460737ِحّذ وشى / اٌطُذ: إٌّطك

 

 ٌجٕخ إٌّبلشخ اٌّزىررح حىي اٌهذف االضزرارُجٍ -3

   0797460737ِحّذ وشى / اٌطُذ: إٌّطك

 

 ٌجٕخ أرضُبد اٌحّبَخ االجزّبػُخ  -4

 0798841839: رضب لُطىِخ/ اٌطُذ: إٌّطك     

 

 ٌجٕخ أزِخ رشغًُ اٌشجبة -5

 أِطخ دَٕب ضؼُذ : خإٌّطم

 

 رثُخٌجبْ اٌزٕطُك اٌؼ - ة

 
 ٌجٕخ اٌزٕطُك -1

 0797460737ِحّذ وشى / اٌطُذ: إٌّطك

 

 ٌجٕخ اٌصُبغخ -2

 0798841839: رضب لُطىِخ/ اٌطُذ: إٌّطك     

 

 اإلػذاد ٌٍٍّزمً اٌذوٌٍ ٌٍزضبِٓ ِغ ػّبي وشؼت فٍططُٓ -3

 0798841839  اٌطُذ رضب لُطىِخ : إٌّطمىْ     

      أِطخ دَٕب ضؼُذ          

  0788302526زهُرح لصجىٌ اٌطُذح          
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 اُغ٤ذ خٞإ عٞٓبك٤ب

 أُذ٣ش اُؼبّ ٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ

 ع٤٘ق 

 

 

 رؾ٤خ ه٤جخ ٝثؼذ،،،

 

ُٔإرٔش  101أٝد إٔ أػشة ٌُْ ثبعْ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ أُؾبسًخ ك٢ اُذٝسح 

ػ٠ِ عٜٞدًْ اإل٣غبث٤خ ُزؾو٤ن روذّ ِٓٔٞط ك٢ اُزٞعغ ك٢  2012اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ 

 .ذاّ اُِـخ اُؼشث٤خ ك٢ أػٔبٍ ٝٝصبئن  ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ٝأعٜضرٜب اُذعزٞس٣خاعزخ

 

ٝك٢ ٗلظ اُٞهذ كإ أُغٔٞػخ رإًذ ػ٠ِ ؽبعزٜب ئ٠ُ أُض٣ذ ٖٓ اُزٞعغ ك٢ اعزخذاّ 

اُِـخ اُؼشث٤خ ٝثٞعٚ خبؿ ك٤ٔب ٣زؼِن ثٌبكخ اُزوبس٣ش أُؼشٝمخ ػ٠ِ أُإرٔش ٝروبس٣ش 

ُِغ٘خ أُب٤ُخ ٝاُذساعخ االعزوقبئ٤خ ٝٓؾبس٣غ اُقٌٞى اُِغبٕ ثٔب ك٢ رُي روبس٣ش ا

ٝٗقٞؿ اُزؼذ٣الد ٝاُزوبس٣ش أُؼزٔذح ٖٓ ٓخزِق اُِغبٕ ؽز٠ رزٌٖٔ اُٞكٞد اُؼشث٤خ 

 .اُضالص٤خ ٖٓ أُؾبسًخ ثأًضش ئ٣غبث٤خ ٝكؼب٤ُخ ك٢ ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ

 ٗضن إٔ ٣ؾظ٠ ٛزا اُطِت ثذػٌْٔ اُؾخق٢

 

 

 ٝاُزوذ٣ش،،،ٝرلنِٞا ثوجٍٞ كبئن اُزؾ٤خ 

 

 

 

 

 

 أحّذ ِحّذ ٌمّبْ
 اٌّذَر اٌؼبَ ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌؼرثُخ      

   
 

 
 

 

   لمنظمة العمل العربية البعثة الدائمة

DELEGATION PERMANENTE DE L΄ ORGANISATION ARABE DU TRAVAIL 

PERMANENT DELEGATION OF THE ARAB LABOUR 
ORGANISATION  
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 االجزّبع اٌزٕطُمــــــــــــٍ  -2
 ثُٓ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼرثُخ وِجٍص اٌطفراء اٌؼرة اٌّؼزّذَٓ ثجُٕف 

 29/05/2012جُٕف فٍ  
 

ث٤ٖ أُ٘ظٔخ ػوذد ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ االعزٔبع اُزؾبٝس١ ٝاُز٘غ٤و٢ اُغ١ٞ٘ 

عل٤ش )اُؼشة أُؼزٔذ٣ٖ ثغ٤٘ق ثشئبعخ عؼبدح اُغل٤ش سعت اُغو٤ش١  ٝٓغِظ اُغلشاء

ٝرُي ٣ّٞ  اُضالصبء أُٞاكن ( أٌُِٔخ األسد٤ٗخ اُٜبؽ٤ٔخ ٝسئ٤ظ ٓغِظ اُغلشاء اُؼشة

ٓ٘ذٝثب ػٖ اُجؼضبد  30ك٢ هقش األْٓ، ثغ٤٘ق  ٝثؾنٞس ٗؾٞ  2012آ٣بس / ٓب٣ٞ  29

 12اُجؼضخ اُذائٔخ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٝ  ث٤خ ثغ٤٘ق ٖٓ ث٤ْٜ٘ ٓٔضَاُذائٔخ ُِذٍٝ اُؼش

 :عل٤شا ْٝٛ

 

 (عل٤ش أٌُِٔخ األسد٤ٗخ اُٜبؽ٤ٔخ )عؼبدح اُغل٤ش سعت اُغو٤ش١  -

 (اُغؼٞد٣خ)عؼبدح اُغل٤ش ػجذ اُٞٛبة ػجذ اُغالّ ػطبس  -

 (ٌِٓٔخ اُجؾش٣ٖ)ػجذ اٌُش٣ْ ثٞع٤ش١ . عؼبدح اُغل٤ش د -

 (عِط٘خ ػٔبٕ)ٖ عبُْ ثٖ ؽٔذ  ا٤ُٛٞج٢ عؼبدح اُغل٤ش ٣ؾ٠٤ ث -

 (ا٤ُٖٔ)ئثشا٤ْٛ عؼ٤ذ اُؼذٝك٢ . عؼبدح اُغل٤ش د -

 (كِغط٤ٖ)عؼبدح اُغل٤ش ئثشا٤ْٛ خش٣ؾٚ  -

 (رٞٗظ)عؼبدح اُغل٤ش ٓ٘قق اُجؼز٢  -

 (اُؼشام)عؼبدح اُغل٤ش ٓؾٔذ ػ٢ِ اُؾ٤ٌْ  -

 (هطش)عؼبدح اُغل٤شح ػ٤ِبء آٍ صب٢ٗ  -

 (ٓٞس٣زب٤ٗب) عؼبدح اُغل٤ش اُؾ٤خ أٝؽٔذ ُٝذ اُضؽبف -

 (ُج٘بٕ)عؼبدح اُغل٤شح ٗغالء س٣بؽ٢ ػغبًش  -

 (اإلٓبساد اُؼشث٤خ)عؼبدح اُغل٤ش ػج٤ذ عبُْ اُضػبث٢  -

 (اُوبئْ ثأػٔبٍ اُجؼضخ اُذائٔخ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ)اُغ٤ذ ػ٢ِ اُلبرؾ٢  -

 

ثبإلمبكخ ئ٠ُ ٝكذ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ثشئبعخ ٓؼب٢ُ اُغ٤ذ أؽٔذ ٓؾٔذ ُؤبٕ أُذ٣ش 

 :بّ ُِٔ٘ظٔخ ٝػن٣ٞخ ًَ ٖٓاُؼ

 اُغ٤ذ ٓؾٔذ ًؾٞ -

 اُغ٤ذ سمب ه٤غٞٓخ -

 األٗغخ د٣٘ب عؼ٤ذ -

 

٣ٜٝذف االعزٔبع اُز١ ر٘ظٔٚ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ثقلخ دٝس٣خ ٓشح ًَ ع٘خ هج٤َ 

اٗؼوبد دٝسح ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ، ئ٠ُ دػْ اُز٘غ٤ن ٝاُزؾبٝس ك٤ٔب ث٤ٖ ٓ٘ذٝث٢ اُذٍٝ 

خ ػ٠ِ عذٍٝ أػٔبٍ أُإرٔش أُ٘ؼوذ ؽب٤ُب ثغ٤٘ق اُؼشث٤خ ؽٍٞ أُٞمٞػبد أُطشٝؽ

 .ٝاُز٢ رذخَ مٖٔ اٛزٔبٓبد ٝأ٣ُٞٝبد  أُ٘طوخ اُؼشث٤خ

 

 :ٝرنٖٔ عذٍٝ أػٔبٍ ٛزا االعزٔبع اُج٘ٞد اُزب٤ُخ
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أُِزو٠ اُذ٢ُٝ ُِزنبٖٓ ٓغ ػٔبٍ ٝؽؼت كِغط٤ٖ ٝاألسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ  -1

 .األخشٟ

 ٣خ االعزٔبػ٤خ دػْ اُق٘ذٝم اُلِغط٢٘٤ ُِزؾـ٤َ ٝاُؾٔب -2

 أُذ٣ش اُؼبّ ٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ  –رٌش٣ْ اُغ٤ذ خٞإ عٞٓبك٤ب  -3

 

اكززؼ عؼبدح اُغل٤ش سعت اُغو٤ش١ االعزٔبع ثٌِٔخ سؽت ك٤ٜب ثٔؼب٢ُ أُذ٣ش اُؼبّ 

ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ٝثبُٔؾبس٤ًٖ ٝٓٔض٢ِ اُذٍٝ  اُؼشث٤خ ٓؼشثب ثبعْ ٓغِظ اُغلشاء 

٤ٔٛخ ػوذ ٓضَ ٛزٙ االعزٔبػبد ٝػٖ روذ٣شٙ ُِٔ٘ظٔخ ػ٠ِ اُؼشة أُؼزٔذ٣ٖ ثغ٤٘ق ػٖ أ

 .اُغٜٞد  أُجزُٝخ ُزلؼ٤َ ٓؾبسًخ اُٞكٞد اُؼشث٤خ ك٢ ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ

ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ  صْ ر٘بٍٝ أٌُِخ ٓؼب٢ُ اُغ٤ذ أؽٔذ ٓؾٔذ ُؤبٕ أُذ٣ش اُؼبّ

زٔبع اُغ١ٞ٘ ك٢ ٓؼشثب ػٖ عؼبدرٚ الٛزٔبّ عؼبدح اُغلشاء اُؼشة ثؾنٞس ٛزا االع

ئهبس اُزؾبٝس ٝاُز٘غ٤ن ؽٍٞ أُٞمٞػبد أُطشٝؽخ ػ٠ِ عذٍٝ أػٔبٍ ٓإرٔش اُؼَٔ 

 .اُذ٢ُٝ ًٝزُي األٗؾطخ ٝاُلؼب٤ُبد اُز٢ عز٘ظٜٔب أُ٘ظٔخ ثبعْ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ

ٝهذّ ٓؼب٤ُٚ ثؼذ رُي ئ٣نبؽبد ٝاك٤خ ؽٍٞ ث٘ٞد عذٍٝ أػٔبٍ االعزٔبع ٝٓٞمٞػبد 

ٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ أُِزو٠ اُزنب٢٘ٓ اُز١ أخشٟ راد اُؼالهخ ثٔإر

ع٤ز٤ٔض ٛزٙ اُغ٘خ ٝألٍٝ ٓشح ثزؾش٣لٚ ثؾنٞس سئ٤ظ دُٝخ ػشث٤خ كخبٓخ اُشئ٤ظ اُغ٤ذ 

سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ اُزٞٗغ٤خ األٓش اُز١ أًذ ػ٤ِٚ عؼبدح عل٤ش رٞٗظ  –ٓ٘قق أُشصٝه٢ 

اسح ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ك٢ ثغ٤٘ق ئمبكخ ئ٠ُ دٝس أُ٘ظٔخ ٝاألػنبء اُؼشة ثٔغِظ ئد

 .ػ٤ِٔخ اٗزخبة أُذ٣ش اُؼبّ اُغذ٣ذ ٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ

 

 .ٝثٔ٘بهؾخ ٓغزل٤نخ ُٜزٙ أُٞمٞػبد ٣ٌٖٔ إٔ ٗزًش أْٛ ٗزبئظ االعزٔبع

٣ضٖٔ ٓغِظ اُغلشاء اُؼشة أُؼزٔذ٣ٖ ثغ٤٘ق اُغ٘خ اُؾ٤ٔذح أُزٔضِخ ك٢ ػوذ ٓضَ  -

ؼَٔ اُذ٢ُٝ ٖٓ أعَ االهالع ػ٠ِ ٛزا اُِوبء ًَ ع٘خ هج٤َ اٗؼوبد ٓإرٔش اُ

 .أُٞمٞػبد راد االٛزٔبّ أُؾزشى

ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ػ٠ِ اُٞصبئن اُو٤ٔخ اُز٢ روّٞ  روذ٣ْ اُؾٌش ٝاُزوذ٣ش ئ٠ُ -

ثاػذادٛب ٝرٞص٣ؼٜب ػ٠ِ اُٞكٞد اُؼشث٤خ ُزغ٤َٜ ٝرلؼ٤َ ٓؾبسًخ اُٞكٞد ك٢ 

ن ٓٞاهق اُٞكٞد اُؼشث٤خ أُإرٔش ٓغ اإلؽبدح ثبُغٜٞد اُز٢ رجزُٜب أُ٘ظٔخ ُز٘غ٤

ؽٍٞ ٓخزِق اُونب٣ب أُطشٝؽخ ػ٠ِ عذٍٝ األػٔبٍ ٝعؼ٤ٜب أُزٞافَ ُِٜ٘ٞك 

ثونب٣ب اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ك٢ اُٞهٖ اُؼشث٢ ٝهِت رض٣ٝذ ٓغِظ اُغلشاء ثبُٞصبئن 

 .ك٢ ٝهذ ٓجٌش

ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ثزٌش٣ْ اُغ٤ذ خٞإ عٞٓبك٤ب ػ٠ِ ٛبٓؼ  اُزشؽ٤ت ثٔجبدسح -

 .ب٢٘ٓ ٓغ ػٔبٍ ٝؽؼت كِغط٤ٖأُِزو٠ اُزن

دػٞح اُغلشاء اُؼشة ئ٠ُ ثزٍ ٓض٣ذ ٖٓ اُغٜذ ك٢ عؼ٤ْٜ ُذٟ اُذٍٝ اُز٢ ٣٘زٕٔٞ  -

 .ئ٤ُٜب ُذػْ  اُق٘ذٝم اُلِغط٢٘٤ ُِزؾـ٤َ ٝاُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ

 

ػوذ ُوبء ٓغ اُغ٤ذ سا٣ذس أُذ٣ش اُؼبّ أُ٘زخت ٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُِؾٞاس  -

ٔ٘طوخ اُؼشث٤خ ك٢ أُشؽِخ أُوجِخ ٝرؼض٣ض ٝرٞم٤ؼ اؽز٤بعبد ٝٓزطِجبد اُ

 .اُزؼبٕٝ ٓغ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ٝكن أ٣ُٞٝبد ٝٓقبُؼ اُذٍٝ اُؼشث٤خ
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 لبئّخ ثأضّبء اٌطبدح اٌّشبروُٓ فٍ االجزّبع اٌزٕطُمٍ ثُـــــــــٓ
 ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼرثُخ وِجٍص اٌطفراء اٌؼرة اٌّؼزّذَٓ ثجُٕف

 29/05/2012اٌثالثبء اٌّىافك 

 
 

 عل٤ش أٌُِٔخ األسد٤ٗخ اُٜبؽ٤ٔخ )عؼبدح اُغل٤ش سعت اُغو٤ش١  -

 (اُغؼٞد٣خ)عؼبدح اُغل٤ش ػجذ اُٞٛبة ػجذ اُغالّ ػطبس  -

 (ٌِٓٔخ اُجؾش٣ٖ)ػجذ اٌُش٣ْ ثٞع٤ش١ . عؼبدح اُغل٤ش د -

 (عِط٘خ ػٔبٕ)عؼبدح اُغل٤ش ٣ؾ٠٤ ثٖ عبُْ ثٖ ؽٔذ  ا٤ُٛٞج٢  -

 (ٖا٤ُٔ)ئثشا٤ْٛ عؼ٤ذ اُؼذٝك٢ . عؼبدح اُغل٤ش د -

 (كِغط٤ٖ)عؼبدح اُغل٤ش ئثشا٤ْٛ خش٣ؾٚ  -

 (رٞٗظ)عؼبدح اُغل٤ش ٓ٘قق اُجؼز٢  -

 (اُؼشام)عؼبدح اُغل٤ش ٓؾٔذ ػ٢ِ اُؾ٤ٌْ  -

 (هطش)عؼبدح اُغل٤شح ػ٤ِبء آٍ صب٢ٗ  -

 (ٓٞس٣زب٤ٗب)عؼبدح اُغل٤ش اُؾ٤خ أٝؽٔذ ُٝذ اُضؽبف  -

 (ُج٘بٕ)عؼبدح اُغل٤شح ٗغالء س٣بؽ٢ ػغبًش  -

 (اإلٓبساد اُؼشث٤خ)ضػبث٢ عؼبدح اُغل٤ش ػج٤ذ عبُْ اُ -

 (اُوبئْ ثأػٔبٍ اُجؼضخ اُذائٔخ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ)اُغ٤ذ ػ٢ِ اُلبرؾ٢  -

 

 (ا٣ٌُٞذ)اُغ٤ذ ٓبُي ؽغ٤ٖ اُٞصإ  -

 (ا٣ٌُٞذ)اُغ٤ذ عٔبٍ ٓؾٔذ  -

 (األسدٕ)اُغ٤ذح ٠ِ٤ُ اُؾٞث٢ٌ  -

 (ٓٞس٣زب٤ٗب)اُغ٤ذح كبهٔخ ث٘ذ ئعِْ  -

 (اُؼشام)اُغ٤ذ ػجذ اُِط٤ق اُغؼذ١  -

 (اُؼشام)جبػ عبعْ ٓؾٔذ ػ٢ِ اُغ٤ذ ف -

 (اإلٓبساد اُؼشث٤خ) اُغ٤ذ ؽ٤ٔذ ثٖ د٣ٔبط  -

 (األسدٕ)اُغ٤ذ ٤ٜٓت اُ٘ٔشاد  -

 (ُج٘بٕ)اُغ٤ذ ثؾ٤ش ػضاّ  -

 (اُغؼٞد٣خ)اُغ٤ذ عؼٞد اُ٘ل٤ؼ٢  -

 (اُغؼٞد٣خ)اُغ٤ذ ػجذ اُؼض٣ض اُٞافَ  -

 

 وفذ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼرثُخ
 

 ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ أُذ٣ش اُؼبّ ُٔ٘ –ٓؼب٢ُ اُغ٤ذ أؽٔذ ٓؾٔذ ُؤبٕ  -

 اُغ٤ذ ٓؾٔذ ًؾٞ -

 اُغ٤ذ سمب ه٤غٞٓخ -

 األٗغخ د٣٘ب عؼ٤ذ -
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 اجزّبع ٌجٕخ اٌصُبغخ  -3
 

 

 

 

اعزٔؼذ ُغ٘خ اُق٤بؿخ أُ٘جضوخ ػٖ االعزٔبع األٍٝ ُِٔغٔٞػخ اُؼشث٤خ، ٣ّٞ 

ثٔوش اُجؼضخ اُذائٔخ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ    2012آ٣بس / ٓب٣ٞ  31اُخ٤ٔظ أُٞاكن 

ٝرُٞذ ئػذاد ٓالؽظبد أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ػ٠ِ روش٣ش أُذ٣ش اُؼبّ ٌُٔزت اُؼَٔ . قثغ٤٘

اُذ٢ُٝ ؽٍٞ اٝمبع اُؼٔبٍ اُؼشة ك٢ كِغط٤ٖ ٝاألسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ األخشٟ، 

ُٔإرٔش  101ٝرْ رٞص٣غ ٛزٙ أُالؽظبد ػ٠ِ ًبكخ اُٞكٞد اُؼشث٤خ أُؾبسًخ ك٢ اُذٝسح 

 .2012ُؼبّ  اُؼَٔ اُذ٢ُٝ

 

عٜذ أُالؽظبد ثبُِـز٤ٖ اُؼشث٤خ ٝاإلٗغ٤ِض٣خ ئ٠ُ اُغ٤ذ أُذ٣ش اُؼبّ ًٔب ٝ

                َٔ اُؼشث٤خ ثزبس٣ـخٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٓغ سعبُخ ئسكبم ٖٓ أُذ٣ش اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ اُؼ

هِت ك٤ٜب رشعٔخ أُالؽظبد ثبُِـبد أُؼزٔذح ك٢ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ، 06-06-2012

 .أُإرٔش ئعٞح ثبُٞصبئن األخشٟٝرٞص٣ؼٜب ػ٠ِ أػنبء 

 

 .ٓشكن اُق٤ـخ اُٜ٘بئ٤خ ُٔالؽظبد أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ
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 اُغ٤ذ خٞإ عٞٓبك٤ب

 أُذ٣ش اُؼبّ ٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ

 ع٤٘ق 

 رؾ٤خ ه٤جخ ٝثؼذ،،،

 
ذ٢ُٝ ُؼبّ ُٔإرٔش اُؼَٔ اُ ٣101ؾشك٢٘ ئثالؿٌْ روذ٣ش أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ أُؾبسًخ ك٢ اُذٝسح 

ػ٠ِ اٛزٔبٌْٓ أُزٞافَ ثٔزبثؼخ أٝمبع اُؼٔبٍ ٝأفؾبة اُؼَٔ ك٢ كِغط٤ٖ  2012

ٝاألسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ األخشٟ ٓغ رض٤ٖٔ عٜٞد ثؼضخ روق٢ اُؾوبئن اُز٢ رٌٔ٘ذ ٖٓ 

 .ئٗغبص ٜٓٔزٜب ك٢ ظشٝف ؿب٣خ ك٢ اُقؼٞثخ

 

ِغط٤ٖ ٝاألسام٢ ٝك٢ ئهبس ٓ٘بهؾخ روش٣شًْ ؽٍٞ أٝمبع اُؼٔبٍ ٝأفؾبة اُؼَٔ ك٢ ك

ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ أُ٘ؼوذ ؽب٤ُب، كاٗٚ  101اُؼشث٤خ أُؾزِخ األخشٟ أُوذّ ئ٠ُ اُذٝسح  

ثبُِـز٤ٖ اُؼشث٤خ )٣غؼذ٢ٗ إٔ أسكن ٌُْ ٓالؽظبد أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ػ٠ِ ٛزا اُزوش٣ش 

 (.ٝاإلٗغ٤ِض٣خ

ع٤٘ق )ٞػخ اُؼشث٤خ ٝاُز٢ أػذرٜب ُغ٘خ صالص٤خ اُز٣ٌٖٞ اٗجضوذ ػٖ االعزٔبع األٍٝ ُِٔغٔ

29/05/2012) 

 :ٝٓغ روذ٣شٗب ُزٞعٜبرٌْ ك٢ اُزوش٣ش كاٗ٘ب ٗز٠٘ٔ ػ٤ٌِْ

 

رشعٔخ أُالؽظبد ئ٠ُ اُِـبد أُؼزٔذح ك٢ أٗؾطخ ٓ٘ظٔزٌْ ٝرٞص٣ؼٜب ػ٠ِ أُؾبس٤ًٖ  -

 .ك٢ أُإرٔش

اُؼَٔ ػ٠ِ رؾ٣َٞ اُخشٝهبد اُٞاسدح ك٢ اُزوش٣ش ثؾإٔ ٓؼب٤٣ش اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ٝاٗزٜبًبد  -

م ٝأُجبدب األعبع٤خ ك٢ اُؼَٔ ئ٠ُ ٓغِظ ئداسح ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُٝغ٘خ اُؾوٞ

 .اُخجشاء اُوب٤٤ٖٗٞٗ

اُؼَٔ ػ٠ِ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ ػ٠ِ ؿشاس اُِغبٕ أُ٘جضوخ ػٖ ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ك٢ دٝسرٚ  -

 ُذساعخ ٝٓ٘بهؾخ روش٣شًْ  2013اُوبدٓخ ُؼبّ 

 

 اٛزٔبٌْٓ ٗضن ك٢

 ،،،٣شٝرلنِٞا ثوجٍٞ كبئن اُزؾ٤خ ٝاُزوذ

 

 أؽٔذ ٓؾٔذ ُؤبٕ

 أُذ٣ش اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ      
 

 

 

 

   ةلمنظمة العمل العربي البعثة الدائمة

DELEGATION PERMANENTE DE L΄ ORGANISATION ARABE DU TRAVAIL 

PERMANENT DELEGATION OF THE ARAB LABOUR 
ORGANISATION  

     Case postale : 1807 / CH-1211 Geneva.1     44,rue de Lausanne /CH- 1201Geneva.l       Tel: (022) 732 58 06      Fax: (022) 7325417          
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 االجزّبع األوي ٌٍجٕخ اٌزٕطُك اٌؼرثُخ -4

 
 4/6/2012االثُٕٓ 

 

 

 

 
 

الساعـة ) 4/6/2012عقدت لجنـة التنسيق العربية اجتماعيـا األول بعـد ظير يـوم االثنيـن  – 1
 العام لمنظمة برئاسـة معالي السيد أحمد محمد لقمـان المدير(  11القاعة )بقصر األمم ( 14.00-16.00

 .العربية الدول الثالثة في أطراف اإلنتاج عن مندوبا 30وحضور نحو  العمل العربية
  

من ممثمين عن  29/5/2012المنعقد يوم ىذه المجنة تم تشكيميا أثناء اجتماع المجموعة العربية 
لمؤتمر العمل الدولي، وىي مكمفة بمتابعة أعمال  101لمشاركة في الدورة الوفود العربية بأطرافيا الثالثة ا

 .المؤتمر وتنسيق المواقف العربية بشأنيا 
 

الحضور وقّدم جدول األعمال بكافة في بداية االجتماع رّحب المدير العام لمنظمة العمل العربية  – 2
 :وىو كاآلتي 

 

  سير أعمال المجان الفنية لممؤتمر 

   ات لمممتقى الدولي لمتضامن مع عمال وشعب فمسطينالتحضير 

   مسائل أخرى. 
 

 :سير أعمال المجان الفنية لممؤتمر   – 3
 

أخذ المشـاركون فـي االجتمـاع عممـا بسـير أعمـال المجـان الفنيـة المنبثقـة عـن المـؤتمر وذلـك مـن خـالل 
المجان وممثـل منظمـة العمـل العربيـة التنسيق العربية المشكمة في كل لجنة من ىذه تقارير قّدميا رؤساء فرق 
 :وذلك عمى النحو التالي 

 

 حكومة تونس –تقرير مقدم من السيد محمد صالح الشطي : لجنة تشغيل الشباب  -
 

 :لجنة المناقشة المتكررة حول المبادئ والحقوق األساسية في العمل  -
 حكومة مصر –تقرير مقّدم من السيد عبد الفتاح محمد     

 

 حكومة مصر –تقرير مقّدم من السيد عادل فاضل : أرضية الحماية االجتماعية لجنة  -
 

 .تقرير مقّدم من السيد محمد كشو ممثل منظمة العمل العربية : لجنة تطبيق المعايير  -
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 .وقد تناولت التقارير المقّدمة بالخصوص نتائج أعمال المجان لحد ىذا التاريخ والمشاركة العربية فييا 
ر نقاش بين المشاركين حول بعض القضايا المطروحة في المجان وبصفة خاصة موضوع ممارسة ودا

 .حق اإلضراب والذي كان محل خالف شديد بين فريقي أصحاب العمل والعمال بمجنة تطبيق المعايير 
فــي المنطقــة العربيــة  يوأشــار بعــض المشــاركين إلــى ضــرورة تكثيــف نشــاطات التــدريب والتثقيــف العمــال

لى أىمية تبادل التجارب الناجحة في الدول العربية ح ول قضايا الحوار االجتماعي وممارسة حق اإلضراب وا 
 .لالستفادة منيا 

 

ــــة لممــــؤتمر  ــــف المواضــــيع التــــي تناقشــــيا المجــــان الفني ــــة البالغــــة لمختم ــــيس االجتمــــاع األىمي وأبــــرز رئ
 .لثورات الربيع العربي  وباألخص موضوع تشغيل الشباب والذي كان من األسباب الرئيسية

 

وأّكــد عمــى ضــرورة المشــاركة المكثفــة والنشــيطة لموفــود العربيــة بأطرافيــا الثالثــة فــي أعمــال ىــذه المجــان 
 .نظرا ألىمية أعماليا وأىمية الدفاع عن المصالح والمواقف العربية 

 

 :التحضيرات لمممتقى الدولي لمتضامن مع عمال وشعب فمسطين  – 4
 

جتماع معالي السيد أحمد محمد لقمان معمومات ضافية عن التحضـيرات والترتيبـات التـي قّدم رئيس اال
اتخـذتيا منظمــة العمــل العربيــة بشــأن الممتقــى الــدولي لمتضـامن مــع عمــال وشــعب فمســطين واألراضــي العربيــة 

 .19بقصر األمم القاعة  7/6/2012 المحتمة األخرى والذي من المزمع إقامتو مساء يوم الخميس
 .واستعرض بالخصوص البرنامج المفّصل لمممتقى وقائمة المتحدثين 

وذكر في ىذا الصـدد أّن المجموعـة العربيـة سـتكون سـعيدة بحضـور فخامـة رئـيس الجميوريـة التونسـية 
السيد محمد منصف المرزوقي، وىي المرة األولى التي يشارك فييا رئيس عربي في الممتقى الدولي لمتضامن 

 .مسطين مع عمال وشعب ف
 

وأشار إلى أّنو سيقام مباشرة إثر الممتقى حفل تكريم لممـدير العـام لمكتـب العمـل الـدولي المنتييـة واليتـو 
 . Serpentالسيد خوان سومافيا ثم يعقبو حفل استقبال لمحضور بمقيى 

 

وعمى أن تقوم  وأّكد المدير العام لمنظمة العمل العربية عمى التواجد المكّثف لموفود العربية في الممتقى
 .بدعوة أصدقائنا من غير العرب لمحضور بكثافة 

 

كما دعا إلى تواجد عربي مكّثف فـي الجمسـة الخاصـة التـي سـيعقدىا مـؤتمر العمـل الـدولي صـباح يـوم 
 .عمى شرف ضيفو المبجل فخامة رئيس الجميورية التونسية  8/6/2012الجمعة 

 
 :مسائل أخرى  – 5
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 :الموضوعين التاليين ( عمال المغرب  –سيد محمد قباج ال) أثار أحد المشاركين 
المشاركة العمالية في الممتقيات والندوات التي تنّظميا منظمة العمل العربية والتي تعوقيا  -

 .اإلمكانيات المالية المحدودة لممنظمات النقابية العمالية 
 

ية الفمسطينية خاصة أمام ترّدي إمكانية إحياء لجنة القرارات بمؤتمر العمل الدولي لدعم القض -
 .أوضاع عمال وشعب فمسطين 

 

بشأن الموضوع األول بّين المدير العام لمنظمة العمل العربية أّن الممتقيات والندوات التي تنّظميا 
المنظمة غالبا ما تكون باستضافة من إحدى الدول ثم إّن اإلمكانيات المالية المحدودة لممنظمة ال تسمح ليا 

 .تكاليف كافة الوفود المشاركة وىي تعطي األولوية في ىذا المجال لمدول العربية األكثر احتياجا  بتحّمل
 

وبالنسبة لمموضوع الثاني ذكر المدير العام أّن منظمة العمل العربية تبذل جيودا كبيرة ليكون الممتقى 
سطينية لدى العرب جميعا ، الدولي لمتضامن مع عمال وشعب فمسطين في مستوى يميق بأىمية القضية الفم

وقد الحظنا الحضور المكّثف والمشاركة رفيعة المستوى في الممتقيات التي تّم تنظيميا في السنوات األخيرة 
خالفا لما كان عميو الحال في الجمسات الخاصة التي عقدت في المؤتمر لمناقشة تقرير المدير العام لمكتب 

 .في فمسطين واألراضي العربية المحتمة األخرى  العمل الدولي حول أوضاع العمال العرب
 

وفي ما يتعمق بموضوع لجنة القرارات اقترح المدير العام عقد اجتماع مشترك بين رؤساء الفرق 
الطريقة  واألعضاء العرب بمجمس إدارة منظمة العمل الدولية لبحث الموضوع من مختمف جوانبو حتى نجد

 .الدولي العمل مؤتمر من قبل المطموبة لفمسطينية بالجدوىالمناسبة والمقبولة لدعم القضية ا
 

وفي انتظار ذلك تواصل منظمة العمل العربية جيودىا لصياغة مالحظات المجموعة العربية حول 
تقرير مدير عام مكتب العمل الدولي المتعمق بأوضاع العمال العرب في فمسطين واألراضي العربية المحتمة 

لمغات األجنبية كما أّنيا ستواصل سعييا لدى مكتب العمل الدولي لتوزيع ىذه األخرى وترجمتيا إلى ا
 .المالحظات ونشرىا عمى نطاق واسع مثل التقرير نفسو 
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 اٌذوٌٍ ٌٍزضبِٓاٌٍّزمً  -5

 ِغ ػّبي وشؼت فٍططُٓ واألراضٍ اٌؼرثُخ اٌّحزٍخ األخري
 07/06/2012جُٕف، 

٤ٗبثأخ ٝبٕ أُذ٣ش اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ أؽٔذ ٓؾٔذ ُؤ/ ثذػٞح ٖٓ ٓؼب٢ُ اُغ٤ذ

اُأأذ٢ُٝ ُِزنأأبٖٓ ٓأأغ ػٔأأبٍ ٝؽأأؼت كِغأأط٤ٖ اُضالصأأخ ػوأأذ أُِزوأأ٠  اإلٗزأأبط ػأأٖ أهأأشاف

ثٔج٘أأ٠  07/06/2012ٝاألسامأأ٢ اُؼشث٤أأخ أُؾزِأأخ األخأأشٟ ٓغأأبء ٣أأّٞ اُخٔأأ٤ظ أُٞاكأأن 

سئأ٤ظ ثؾنأٞس ٝألٍٝ ٓأشح  ؾأذس اُٜأبّ ٌٜٗأخ خبفأخ ُزؾأش٣لًٚٝأبٕ ُٜأزا اُهقش األٓأْ، 

ٔأأب ًاُغأأ٤ذ ٓؾٔأأذ ٓ٘قأأق أُشصٝهأأ٢،  دُٝأأخ ػشث٤أأخ كخبٓأأخ سئأأ٤ظ اُغٜٔٞس٣أأخ اُزٞٗغأأ٤خ

ئكش٣و٤أب، آعأ٤ب ٝاُجبعأل٤ي، ) ٓ٘ذٝثبً ٣ٔضِٕٞ أُغٔٞػبد اإله٤ٔ٤ِأخ 450ؽنشٙ ٓب ٣ض٣ذ ػٖ 

ثأأأهشاف اإلٗزأأبط اُضالصأأخ، ًٝأأبٕ ٓأأٖ ث٤أأْٜ٘ ػأأذد ٓأأٖ اُأأٞصساء ٝاُغأألشاء ( اٝسثأأب، أٓش٣ٌأأب

٢ أُ٘ظٔأبد اُذ٤ُٝأأخ ٝاإله٤ٔ٤ِأخ ٝٓإعغأأبد أُغزٔأغ أُأأذ٢ٗ اُؼأشة ٝؿ٤أأش اُؼأشة ٝٓٔضِأأ

 .2012ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ  101أُؾبسًٕٞ ك٢ اُذٝسح 

ٝهذ اعزٔغ أُؾبسًٕٞ ك٢ أُِزو٠ ثٌَ اٛزٔبّ ٝك٢ عٞ ٖٓ اُزنبٖٓ ٝاُزؼأبهق ٓأغ 

ٓأٖ  ػٔبٍ ٝؽأؼت كِغأط٤ٖ ٝاألسامأ٢ اُؼشث٤أخ أُؾزِأخ األخأشٟ، ئُأ٠ ًِٔأبد أُزؾأذص٤ٖ

 .ِق أهب٤ُْ اُؼبُْٓخز

ؽلأَ رٌأش٣ْ أ٣نب ٝهبٓذ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ك٢ أػوبة أُِزو٠ اُزنب٢٘ٓ ثز٘ظأ٤ْ 

 خالُٜأب هأذّ ُِٝغ٤ذ خٞإ عٞٓبك٤ب الٗزٜبء ٓذح ػِٔٚ ًٔأذ٣شا ػبٓأب ُٔ٘ظٔأخ اُؼٔأَ اُذ٤ُٝأخ، 

 ُزؼض٣أض ٚغٜٞدٙ اُز٢ ثزُٜب خأالٍ كزأشح ػِٔأٓؼب٢ُ اُغ٤ذ أؽٔذ ُؤبٕ دسع أُ٘ظٔخ روذ٣شا ُ

 .اُزؼبٕٝ ث٤ٖ أُ٘ظٔز٤ٖ ُٝٔب هذٓٚ ُِٔ٘طوخ اُؼشث٤خ ثؾٌَ ػبّ

 

  أحّذ ِحّذ ٌمّبْ/ وٍّخ ِؼبٌٍ ِذَر ػبَ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼرثُخ. 

سؽت ٓؼب٢ُ أُذ٣ش اُؼبّ رشؽ٤جب ؽبسا ثبُشئ٤ظ اُزٞٗغ٢ ثبعْ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤أخ 

زا أُِزوأأ٠ ٝاُؾبمأأش٣ٖ ٝاػزجشٛأأب عأأبثوخ ربس٣خ٤أأخ ٛبٓأأخ ؽنأأٞس سئأأ٤ظ دُٝأأخ ػشث٤أأخ ُٜأأ

ٝأؽأأبد . اُأأذ٢ُٝ، ًٔأأب أٜٗأأب سعأأبُخ ٓأأٖ صأأٞسح اٗزقأأشد ئُأأ٠ صأأٞسح ال ؽأأي إٔ ٗقأأشٛب آد

ثبُضٞسح اُزٞٗغ٤خ ٝاُ٘قش اإلٗغب٢ٗ اُغذ٣ذ اُز١ ثذأ ك٢ رٞٗظ،  ًٔب سؽت ثغ٤ٔغ اُأٞصساء 

ٝأػنأأبء اُٞكأأٞد ٝاُغأألشاء ٝأُأأذ٣ش اُؼأأبّ خأأٞإ عأأٞٓبك٤ب ٝاُأأز١ أؽأأبد ثٔٞاهلأأٚ ثبػزجأأبسٙ 

اُؾأأن أُغأأِٞة، ٝأؽأأبد ثزوش٣أأشٙ أُوأأذّ ئُأأ٠ أُأأإرٔش ٝاعأأز٘زبعبرٚ ٝإٔ ٗقأأ٤ش العأأزشداد 

ًٔأب ؽ٤أ٠ اُغأ٤ذ عأ٢ سا٣أذس ٌٓأشسا . اٌُلبػ ٖٓ أعَ ؽوٞم اإلٗغبٕ ال٣ٌٖٔ ئال إٔ ٣٘زقش

اُزٜ٘ئأأخ ُأأٚ، ٝػجأأش ػأأٖ صوأأخ أُغٔٞػأأخ اُؼشث٤أأخ كأأ٢ أٗأأٚ عأأ٤ٌٕٞ ٓغأأبٗذا ُِؾوأأٞم اُؾأأشػ٤خ 

 .فٔزٜب اُوذط اُؾش٣قُِؾؼت اُلِغط٢٘٤ ك٢ ئهبٓخ دُٝخ ٓغزوِخ ٝػب

ٝاػزجش ؽنٞس اُغ٤ٔغ سعبُخ ٝامؾخ ُذػْ هن٤خ ؽؼت أػضٍ ٣زؼشك ٓ٘أز ػوأٞد 

ُالػزذاء ٝهٔظ ٣ُِٜٞخ ٝئٌٗبس ُِؾن ك٢ اُؾ٤بح، ٝػذد أُٔبسعأبد ُنٗغأب٤ٗخ ٝاُؼ٘قأش٣خ 

اُز٢ رٔبسعٜب عِطبد االؽزالٍ، ٝإٔ دػأٞاد اُغأالّ اُزأ٢ ٣ٔأذٝٛب اُلِغأط٤٘٤ٕٞ ٝاُؼأشة 

 .اُؼبُْ عذ٣شح ثإٔ رؾزشّ ألٜٗب دػٞح ُِؾ٤بح أُؾزشًخ اٌُش٣ٔخ ٝأهشاف ًض٤شح ٖٓ
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 ِذَر ػبَ ِىزت اٌؼًّ اٌذوٌٍ -خىاْ ضىِبفُب / وٍّخ اٌطُذ 

سؽت اُغ٤ذ خٞإ عٞٓبك٤ب ثلخبٓخ اُشئ٤ظ ٓؾ٤شا ئ٠ُ أٗٚ ٣ٔضأَ رأٞٗظ اُغذ٣أذح ٝأٗأٚ 

زوأأ٠ ُِٔأأشح ًٔأأب هأأبٍ أٗأأٚ ٣ؾأأبسى  كأأ٢ ٛأأزا أُِ. ٣ؾٔأأَ ٓؼأأٚ سٝػ أُال٣أأ٤ٖ ٓأأٖ أث٘أأبء ٝه٘أأٚ

األخ٤شح ًٔذ٣شا ػبٓب ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ، ئال أٜٗب أثؼذ ٓب رٌٕٞ آخش رؼج٤ش ُأٚ ُِزنأبٖٓ 

ًأأذا ػِأأ٠ أٗأأٚ عأأ٤جو٠ هش٣جأأب ئُأأ٠ اُوِأأت اُ٘أأبثل ُِ٘نأأبٍ إٓأأغ ػٔأأبٍ ٝؽأأؼت كِغأأط٤ٖ،  ٓ

اُلِغأأط٢٘٤ ًقأأذ٣ن ُلِغأأط٤ٖ، ٝفأأذ٣ن ُِؼأأبُْ اُؼشثأأ٢ ًٝأأزُي فأأذ٣ن ُِغأأالّ ٝاُز٤ٔ٘أأخ 

 .عبٍ ٝاُؾجبة ك٢ أُ٘طوخُغ٤ٔغ اُ٘غبء ٝاُش

أ٣نأأب  ٝأٝمأأؼ اُغأأ٤ذ عأأٞٓبك٤ب إٔ رٞعأأ٤غ ٝرؼ٤ٔأأن االؽأأزالٍ ٓأأغ اُ٘ٔأأٞ أُغأأزٔش 

صأأْ رؼأأشك ئُأأ٠ . ُِٔغأأزٞه٘بد ٣أأإد١ كوأأو ئُأأ٠ أُض٣أأذ ٓأأٖ اُؼوجأأبد اُزأأ٢ رؼزأأشك اُغأأالّ

اُزؼأأبٕٝ اٌُج٤أأش اُأأز١ ٣أأزْ ثأأ٤ٖ ٓ٘ظٔزأأ٢ اُؼٔأأَ اُؼشث٤أأخ ٝاُذ٤ُٝأأخ ٝئُأأ٠ اُؼالهأأخ اُؾخقأأ٤خ 

رأشثو ث٤٘أٚ ٝثأ٤ٖ ٓؼأب٢ُ أُأذ٣ش اُؼأبّ ُٔ٘ظٔأخ اُؼٔأَ اُؼشث٤أخ ٝاُزأ٢ عأبػذد  اُؼ٤ٔوخ اُز٢

 :ػ٠ِ رؾو٤ن ٖٓ اإلٗغبصاد ك٢ ػذح ٓغبالد ٜٓ٘ب

  رٞه٤أغ ٓأأزًشح رلأأبْٛ ُزطأ٣ٞش ٝرأأٞك٤ش ٓٞمأأٞع اُؼٔأَ اُالئأأن ٝاُجؼأأذ االعزٔأأبػ٢

 .ُِؼُٞٔخ ك٢ اُؼبُْ اُؼشث٢

 ر٘ظ٤ْ أُ٘زذٟ اُؼشث٢ ُِزؾـ٤َ ك٢ ث٤شٝد 

 ٞاس االعزٔبػ٢ اُز١ ػوذ ك٢ اُشثبهؽٍٞ اُؾ ٓإرٔش 

 ٟٝأٗؾطخ أخش 

ٝك٢ خزبّ ًِٔزٚ أًذ أٗٚ ًبٕ ؽأشكب ٝآز٤أبصا ُأٚ إٔ ٣ؼٔأَ ػأٖ ًضأت ٓأغ اُغ٤ٔأغ كأ٢ اُأذٍٝ 

اُؼشث٤أأخ ٓأأٖ ؽٌٞٓأأبد ٝأفأأؾبة أػٔأأبٍ ٝػٔأأبٍ، ٝئٗأأٚ ٣ؾأأؼش ثبُشاؽأأخ ُٔؼشكأأخ إٔ ع٤ٔأأغ 

 .األػٔبٍ أُؾزشًخ ال رضاٍ رإر٢ صٔبسٛب

 

 رئُص فرَك اٌؼّبي فٍ اٌّؤرّر -  ُهوٍّخ اٌطُذ ٌىن ٌىورٔزُج 

ثذأؽذ٣ضأأٚ ثزٞع٤أأٚ اُؾأأٌش ُٔ٘ظٔأأخ اُؼٔأأَ اُؼشث٤أأخ ػِأأ٠ ٛأأزٙ اُأأذػٞح ٝئػطأأبءٙ ٛأأزٙ 

اُلشفأأخ ُِزؼج٤أأش ػأأٖ ػ٤ٔأأن اٛزٔبٓأأٚ ٝٓخبٝكأأٚ ألٝمأأبع اُؼٔأأبٍ كأأ٢ األسامأأ٢ اُؼشث٤أأخ 

أُؾزِأأخ، ٓإًأأذا ػِأأ٠ إٔ ٓؼبُغأأخ اُونأأ٤خ اُلِغأأط٤٘٤خ ٣زطِأأت اُؼٔأأَ اُغٔأأبػ٢ ٝرظأأبكش 

ػ٠ِ أُغزٟٞ اُذ٢ُٝ ُذػْ ؽوٞم اُؾؼت اُلِغط٢٘٤ ٖٝٓ أعَ ٝمأغ ؽأذ ألهأٍٞ  اُغٜٞد

 .ؽبُخ اؽزالٍ ك٢ اُزبس٣خ أُؼبفش

 

ٝأؽبس ئ٠ُ إٔ االعزٔشاس ك٢ اُٜ٘ٞك ثج٘بء دُٝخ د٣ٔوشاه٤خ روّٞ ػ٠ِ أُقبُؾخ اُٞه٤٘أخ 

اُلِغط٤٘٤خ ا٤ُّٞ ٣ؼأذ ثق٤قأب ٓأٖ األٓأَ ُؾأَ األصٓأخ، ًٝأزُي ػ٘قأش آخأش ٓأٖ ػ٘بفأش 

ٝأًذ ػ٠ِ ٓب ؽٜذٙ ٖٓ ٓٞاهق ؿ٤ش ػبد٣أخ . ٤شاد ٗؾٞ اُذ٣ٔوشاه٤خ ٝٓض٣ذ ٖٓ االٗلزبػاُزـ

ٓأأأٖ اُ٘أأأبط ٣ولأأإٔٞ مأأأذ األٝرٞهشاه٤أأأخ، ٣أأأذػٞ ئُأأأ٠ اُزـ٤أأأشاد اُذ٣ٔوشاه٤أأأخ ٝاُؼذاُأأأخ 

 .ٝاُز١ ٛٞ أ٣نب ؽن ٌَُ كِغط٢٘٤. االعزٔبػ٤خ، ٝأُطبُجخ ثؾوٞهْٜ ٝؽش٣برْٜ ًٝشآزْٜ
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 زىر أحّذ ِجذالٍٔ وزَر اٌؼًّ فٍ فٍططُٓوٍّخ فٍططُٓ ولذِهب ِؼبٌٍ اٌذو. 
 

سؽأأت ك٤ٜأأب ثغ٤ٔأأغ اُؾنأأٞس ٝأًأأذ إٔ اُؼأأذد اٌُج٤أأش ٓأأٖ أُوأأ٠ ٓؼأأب٢ُ اُأأٞص٣ش ًِٔأأخ 

ٖ ثخأالؿ ٢ُ ٣جؼش األَٓ ك٢ ٗلأٞط اُلِغأط٤٤٘٤أُؾبس٤ًٖ  ك٢ ٛزا اُؾؾذ اُزنب٢٘ٓ اُذٝ

خ هش٣ت ٖٓ االؽزالٍ االعأز٤طب٢ٗ اُغأبئش ػِأ٠ أسك كِغأط٤ٖ ًٔأب سؽأت ثٔؾأبسًخ كخبٓأ

ؾنأٞس  سئأ٤ظ دُٝأخ ثاُشئ٤ظ اُزٞٗغ٢ ك٢ ٛزا اُِوبء اُزنأب٢٘ٓ اُٜأبّ ٝأُز٤ٔأض ثزؾأش٣لٚ 

 . ػشث٤خ ؽو٤وخ ٝألٍٝ ٓشح

ٝأًذ ػ٠ِ عٜٞد اُغ٤ذ خٞإ عٞٓبك٤ب، اُأز١ هبُٔأب دػأْ ؽخقأ٤ب ٛأزا اُ٘ؾأبه ٝدػأْ ثؼضأخ 

روق٢ اُؾوبئن ك٢ كِغط٤ٖ ٝاألسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ ًٝبٕ فبؽت كنأَ كأ٢ ئػطبئٜأب 

ٕٞ ع٤بع٢ ٝأخالهأ٢ ٓغأبٗذ ٝٓإ٣أذ ُِؾأن اُلِغأط٢٘٤ ٝألهأشاف اإلٗزأبط اُضالصأخ كأ٢ ٓنٔ

 .كِغط٤ٖ ػ٠ِ ؽذ عٞاء

ًٔأأب أؽأأبس ئُأأ٠ إٔ  اُغأأِطخ اُٞه٤٘أأخ اُلِغأأط٤٘٤خ اعأأزٌِٔذ ػِٜٔأأب ُج٘أأبء ٓإعغأأبد 

اُذُٝأأأخ اُؾذ٣ضأأأخ ٝاُؾأأألبكخ، ٌُأأأ٢ ر٤ِأأأن ثبُؾأأأؼت اُلِغأأأط٢٘٤ ٝرنأأأؾ٤برٚ سؿأأأْ اُزؾأأأذ٣بد 

ؽأأأزالٍ، هغأأأشا ُِؾ٤ُِٞأأأخ دٕٝ اُ٘غأأأبػ  ٝاالُزأأأضاّ ثٞاعجأأأبد ٝاُقأأأؼبة اُزأأأ٢ كشمأأأٜب اال

ٝٓزطِجبد اُؼ٤ِٔخ اُغ٤بع٤خ اُز٢ اُزضٓأٞا ثٜأب ًخ٤أبس اعأزشار٤غ٢ السعؼأخ ػ٘أٚ ٝٓزطِؼأ٤ٖ 

 .ٖٓ خالُٜب ٗؾٞ اُؾش٣خ ٝاالعزوالٍ ٝاُزؼب٣ؼ اُج٘بء ٝؽغٖ اُغٞاس

شمأزٚ ًزُي أًذ ػ٠ِ أٗأٚ ثأبُشؿْ ٓأٖ اٗغأذاد أكأن ػ٤ِٔأخ اُغأالّ اُأز١ ٓبسعأزٚ ٝك

اُؾٌٞٓخ اإلعشائ٤ِ٤خ كاْٜٗ ٓبصاٍ ٣ؾزْٝٛ األَٓ كأ٢ إٔ ٣وأق أُغزٔأغ اُأذ٢ُٝ ٓأغ اُؾأؼت 

اُلِغط٢٘٤ ٖٓ أعَ اُؾن ٝسكغ اُظِْ ٝئٜٗبء االؽأزالٍ، ٝاُزوأذّ ٗؾأٞ ث٘أبء اُغأالّ اُؼأبدٍ، 

اُز١ ٣نٖٔ ؽن اُؾؼت اُلِغط٢٘٤ ك٢ روش٣ش أُق٤ش ٝئهبٓخ دُٝزأٚ أُغأزوِخ ٝػبفأٔزٜب 

 .اُوذط

أًذ ػ٠ِ إٔ صوزْٜ اٌُج٤أشح كأ٢ ؽأؼٞة اُؼأبُْ ٝؽٌٞٓبرٜأب كأ٢ رأ٤٣أذ ّ ًِٔزٚ ٝك٢ خزب

ٝٓغبٗذح اُؾن ػ٠ِ اُظِْ، ألٕ عجشٝد اُوٞح اُـبؽٔخ صائَ، ٝاالؽأزالٍ أ٣نأب ئُأ٠ صٝاٍ، 

ٝعزِٞػ أصٛبس اُغالّ ٝرشكشف سا٣بد اُؼذٍ ٝاُؾش٣خ خلبهأخ ػِأ٠ أسك كِغأط٤ٖ، سؿأْ 

 .بٗٞاأٗق اُوزِخ ٝأػذاء اُغالّ أ٣٘ٔب ً

 

 وٍّخ اٌطُذ فىٔبش دٌ رَىخب 
        (Mr. Funès De Rioja) 

 .رئُص فرَك أصحبة األػّبي فٍ اٌّؤرّر

 :رؾذس اُغ٤ذ كٞٗبط ك٢ ًِٔزٚ ػٖ ثؼل اُ٘وبه ٢ٛٝ

رظَ اُؼٔبُخ ٓؾٌِخ ؽبعٔخ هبٍ أٓذٛب ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ إٔ ثؼل اُ٘ٔأٞ االهزقأبد١  -

بٕ ُٚ ثؼل األصبس اإل٣غبث٤أخ، ًٝ  2011اُز١ ؽذس ك٢ األسام٢ أُؾزِخ ك٢ ػبّ 

 .الع٤ٔب ك٢ هطبع ؿضح

 .أمؼلذ األصٓخ االهزقبد٣خ أ٣نب دػْ أُبٗؾ٤ٖ ُِجشآظ -
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ػ٤ِٔأأأخ اُغأأأالّ ٓزٞهلأأأخ، ٝاعأأأزٔشاس اُو٤أأأٞد : الرأأأضاٍ اُؾبُأأأخ ًئ٤جأأأخ كأأأ٢ كِغأأأط٤ٖ -

أُلشٝمأأأخ ػِأأأ٠ اُؾشًأأأخ رؼ٤أأأن اُ٘ؾأأأبه االهزقأأأبد١، ٝرظأأأَ ؿأأأضح أُؾظأأأٞسح 

 .ٓلقُٞخ ػٖ اُغٞم أُؾزِٔخ

بٓأأأخ عأأأالّ ٓغأأأزوش ٝدائأأأْ ٛأأأٞ ٓلزأأأبػ اعأأأزذآخ اُزوأأأذّ االهزقأأأبد١ ٝاالعزٔأأأبػ٢ ئه -

 .ٝاُغ٤بع٢ ك٢ األسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ

اُؾبعخ ُذػْ اعزئ٘بف ٓؾبدصبد اُغأالّ ٝدػأٞح اُغٜأبد أُبٗؾأخ ئُأ٠ ئثأالء اٛزٔأبّ  -

خأأبؿ ئُأأ٠ االؽز٤بعأأبد أُِؾأأخ ُألسامأأ٢ اُؼشث٤أأخ أُؾزِأأخ، ُٝأأ٤ظ اُشعأأٞع ئُأأ٠ 

ُزضآأأبد ثٔغأأبػذح اُؼٔأأبٍ ٝأُؾأأبس٣غ ٝرُأأي ُخِأأن كأأشؿ اُؼٔأأَ اُأأٞساء ػأأٖ اال

 .ٝاُؾٞاس االعزٔبػ٢ ٝاُنٔبٕ االعزٔبػ٢

 

ٝك٢ خزبّ ًِٔزٚ أًذ إٔ أفؾبة األػٔبٍ روق ٓغ ٓغزٔغ األػٔبٍ ثبألسامأ٢ اُؼشث٤أخ 

أُؾزِخ ثؾإٔ اُذػٞح ئ٠ُ ئصاُخ اُؾٞاعض أٓأبّ اُزغأبسح، ٝدػأٞح ٓغزٔأغ أُأبٗؾ٤ٖ اُأذ٤٤ُٖٝ 

٤أأذ اُزضآبرأأٚ ثأأذػْ ٓ٘ظٔأأخ اُؼٔأأَ اُذ٤ُٝأأخ ٝثأأشآظ األٓأأْ أُزؾأأذح األخأأشٟ كأأ٢ ئػأأبدح رأً

األسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ ُز٤ٌٖٔ أُغزٔغ ٖٓ أُؾبسًخ ك٢ االهزقبد ػ٘أذٓب ٣أأر٢ اُغأالّ 

 .ئ٠ُ ٛزٙ أُ٘طوخ

 

 ِزحذثدددخ  ثبضدددُ ( اٌجرازَدددً) اٌطدددفُرح ِبرَدددب ٔبزارَدددذ أزفُدددذ/ وٍّدددخ اٌطدددُذح
 اٌحىىِبد فٍ اٌّؤرّر

 

أد عؼبدح اُغل٤شح ًِٔزٜب ثزوذ٣ْ  اُؾٌش ُِٔ٘ظٔخ ُزٞع٤ٚ اُذػٞح ُٜأب ُِٔؾأبسًخ كأ٢ ثذ

ٛزا أُِزو٠ اُٜبّ ٝأٗٚ كخأش ُِجشاص٣أَ إٔ رؾأبسى كأ٢ أُِزوأ٠ اُأذ٢ُٝ ُِزنأبٖٓ ٓأغ ػٔأبٍ 

 .ٝؽؼت كِغط٤ٖ

ٝأًأأذد إٔ رؼض٣أأض اُؼٔأأَ اُالئأأن كأأ٢ كِغأأط٤ٖ أٓأأش أعبعأأ٢ ُزطج٤أأن اُغأأالّ، ٝ إٔ 

ذ٤ُٝخ ٣٘ـ ػ٠ِ إٔ اُغالّ اُؼأب٢ُٔ ٝاُأذائْ ٣ٌٔأٖ إٔ ٣٘ؾأأ كوأو ئرا دعزٞس ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُ

ًبٕ هبئٔأب ػِأ٠ اُؼذاُأخ االعزٔبػ٤أخ، ٝػ٤ِأٚ ال ٣ٌٔأٖ إٔ ٣ٌإٔٞ ٛ٘أبى ػذاُأخ اعزٔبػ٤أخ كأ٢ 

كِغط٤ٖ ثأذٕٝ ٝظأبئق راد اُ٘ٞػ٤أخ اُغ٤أذح ُؼٔبُٜأب، ًٔأب ال ٣ٌٔأٖ إٔ ٣ٌإٔٞ ٛ٘أبى ػذاُأخ 

ٌٔأأٖ إٔ ٣ٌأإٔٞ ٛ٘أأبى ػذاُأأخ اعزٔبػ٤أأخ كأأ٢ اعزٔبػ٤أأخ دٕٝ اُ٘ٔأأٞ االهزقأأبد١ ًٝأأزُي ال ٣

 .كِغط٤ٖ دٕٝ ئٜٗبء االؽزالٍ

 

ٝهبُذ أ٣نب إٔ اُجشاص٣َ ِٓزضٓخ ثزؼض٣ض اُ٘ٔٞ ٝخِأن كأشؿ اُؼٔأَ ٝئدساعٜأب كأ٢ 

اػزشكأذ  2012كِغط٤ٖ، ٝأٜٗب دائٔب ئ٠ُ عبٗت اُؾوٞم أُؾشٝػخ ُِلِغط٤٤٘٤ٖ، كل٢ ػبّ 

 .ٓش٣ٌب اُالر٤٘٤خ ك٢ ٛزا االػزشافاُجشاص٣َ ثذُٝخ كِغط٤ٖ ٝأػوجزٜب ػذح ثِذإ ك٢ أ

ٝهبُذ إٔ اُجشاص٣َ أ٣ذد اٗنٔبّ كِغط٤ٖ ُذٟ ا٤ُٞٗغأٌٞ، ٝأٜٗأب دائٔأب ر٘أبد١ إلهبٓأخ دُٝأخ 

 .كِغط٤٘٤خ ك٢ ًَ ٓؾبكَ األْٓ أُزؾذح
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 فخبِخ اٌرئُص اٌطُذ ِحّذ ِٕصف اٌّرزولٍ  وٍّخ 

 

ُزٞٗغأ٤خ سئأ٤ظ اُغٜٔٞس٣أخ ا –اُغأ٤ذ ٓؾٔأذ ٓ٘قأق أُشصٝهأ٢ كخبٓأخ اُأشئ٤ظ سؽت 

ثذػٞح ٓؼب٢ُ اُغ٤ذ أؽٔذ ٓؾٔذ ُؤبٕ أُذ٣ش اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ُؾنٞس أُِزوأ٠ 

اُزنأأب٢٘ٓ اُٜأأبّ ٓإًأأذا ػِأأ٠ إٔ اُونأأ٤خ اُلِغأأط٤٘٤خ ٓبصاُأأذ ٛأأ٢ هنأأ٤خ اُؼأأشة األُٝأأ٠، 

ٝأؽأأبد كخبٓأأخ اُأأشئ٤ظ كأأ٢ ًِٔزأأٚ أٓأأبّ أُِزوأأ٠ ثقأأٔٞد اُؾأأؼت اُلِغأأط٢٘٤ ٝٗنأأبُٚ مأأذ 

اُؼذٝا٤ٗخ ٓؾ٤شا ئُأ٠ إٔ ٛأزا اُ٘نأبٍ ٣ؼزجأش ٓشعؼأب ُغ٤ٔأغ اُؾأؼٞة  االؽزالٍ ٝٓٔبسعبرٚ

اُزأأأ٢ رغأأأؼ٠ ئُأأأ٠ اُؾش٣أأأخ ٝاٌُشآأأأخ اإلٗغأأأب٤ٗخ ؽ٤أأأش هأأأبٍ إٔ اُؾأأأؼٞة اُؼشث٤أأأخ ٓذ٣٘أأأخ 

ُِلِغأأط٤٤٘٤ٖ ثأأبٌُض٤ش ئر اعأأزِٜٔذ صأأٞساد اُشث٤أأغ اُؼشثأأ٢ ثذا٣أأخ ٓأأٖ اُضأأٞسح اُزٞٗغأأ٤خ ٓأأٖ 

اُأأذكبع ػأأٖ اُؾوأأٞم ٝأُطبُجأأخ ثٜأأب االٗزلبمأأخ اُلِغأأط٤٘٤خ ٝاُزأأ٢ رؼِٔأأذ ٜٓ٘أأب اُؾأأؼٞة 

 .ثٔضبثشح ٝػضّ ٝثطشم ئٗغب٤ٗخ ٓزؾنشح

 

ٝث٤ٖ كخبٓزٚ إٔ اُؾؼٞة اُؼشث٤خ رش٣ذ اُغالّ ٝالروجَ االعزغالّ، ٝؽ٠٤ فٔٞد 

األعشٟ ٝأُؼزو٤ِٖ اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُغغٕٞ اإلعشائ٤ِ٤خ، ٓإًذا ػ٠ِ دٝس هطبع اُؼٔبٍ 

ُؼذاُخ االعزٔبػ٤خ ٝػ٠ِ ؽز٤ٔخ صٝاٍ ك٢ اُزؾشس ٝروش٣ش أُق٤ش ٝمٔبٕ اُؾش٣خ ٝا

االؽزالٍ ٝاُظِْ، ٓغذدا دػْ رٞٗظ اٌُبَٓ ٝأُطِن ُؾوٞم اُؾؼت اُلِغط٢٘٤ ٝعؼ٤ٚ 

 .اُذؤٝة ٤َُ٘ ؽوٞهٚ أُؾشٝػخ
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 االجزّبع اٌثبٍٔ ٌٍجٕخ اٌزٕطُك اٌؼرثُخ  -6
 إٌّجثمخ ػٓ اٌّجّىػخ اٌؼرثُخ 

 11/06/2012جُٕف 
 

ثؼوذ االعزٔبع اُضب٢ٗ ُِغ٘خ  11/06/2012َ اُؼشث٤خ ٣ّٞ اإلص٤ٖ٘ اُؼٔهبٓذ ٓ٘ظٔخ 

ثشئبعخ اُغ٤ذ أؽٔذ ٓؾٔذ ُؤبٕ أُذ٣ش  أُ٘جضوخ ػٖ أُغٔٞػخ اُؼشث٤خاُز٘غ٤ن اُؼشث٤خ 

 .ثوقش األْٓ( 11)اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ٝرُي ك٢ اُوبػخ سهْ 

 

 :ٝرنٖٔ عذٍٝ أػٔبٍ االعزٔبع اُج٘ٞد اُزب٤ُخ

 

 ٍ ُغبٕ أُإرٔشع٤ش أػٔب -1

رو٤٤ْ أُِزو٠ اُذ٢ُٝ ُِزنبٖٓ ٓغ ػٔبٍ ٝؽؼت كِغط٤ٖ ٝاألسام٢ اُؼشث٤خ  -2

 .أُؾزِخ األخشٟ

 

ٝاُغ٤ذ ٓؾٔذ ( اُغضائش)ٝاُغ٤ذح هذٝط ؽبعخ ( ٓقش)هبّ ًَ ٖٓ اُغ٤ذ ػبدٍ كبمَ 

ثزوذ٣ْ ػشك ٓٞعض ػٖ ع٤ش أػٔبٍ اُِغبٕ اُل٤٘خ أُ٘جضوخ ( ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ)ًؾٞ 

 . ٔش ٝأْٛ اُ٘زبئظ اُز٢ رٞفِذ ئ٤ُٜبػٖ أُإر

 

صْ هبّ ٓؼب٢ُ أُذ٣ش اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ثزوذ٣ْ ئ٣نبؽبد ػٖ ر٘ظ٤ْ ٝػوذ 

 .أُِزو٠ اُذ٢ُٝ ُِزنبٖٓ ٓغ ػٔبٍ ٝؽؼت كِغط٤ٖ ٝاألسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ األخشٟ

 :ٖٝٓ خالٍ أُ٘بهؾبد ٣ٌٖٔ رًش أْٛ ٗزبئظ االعزٔبع ٢ٛٝ

  

ٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ اُٜبدكخ ئ٠ُ رؼض٣ض اُز٘غ٤ن ث٤ٖ اُٞكٞد اُؼشث٤خ رض٤ٖٔ عٜٞد ٓ٘ظ -

أُؾبسًخ ك٢ ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٓغ اُزؼج٤ش ػٖ اعزؼذاد اُغ٤ٔغ ُزلؼ٤َ 

 . ٓؾبسًزٜب ك٢ اُِغبٕ

اإلؽبدح ثبُٔؾبسًخ اُؼشث٤خ أٌُضلخ ٝاُ٘ؾ٤طخ ك٢ أػٔبٍ اُِغبٕ ُٝلذ اٗزجبٙ اُٞكٞد  -

َ ثقلخ دائٔخ ػٖ ًَ ثِذ ػشث٢ ك٢ اُوبػخ ئ٠ُ أ٤ٔٛخ ٝعٞد ٓٔضَ ػ٠ِ األه

 .اُشئ٤غ٤خ

 .اُؼَٔ ػ٠ِ رؼض٣ض ٓؾبسًخ أُشأح اُؼشث٤خ ك٢  ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ -

دػٞح ع٤ٔغ اُٞكٞد اُؼشث٤خ ٝاُجؼضبد اُؼشث٤خ اُذائٔخ ك٢ ع٤٘ق ئ٠ُ ثزٍ أُض٣ذ ٖٓ  -

 اُغٜذ ُؾؾذ أًجش ػذد ٌٖٓٔ ٖٓ األعبٗت ُِٔؾبسًخ ك٢ أُِزو٠ اُذ٢ُٝ ُِزنبٖٓ

 .ٓغ ػٔبٍ ٝؽؼت كِغط٤ٖ ُٝزٞك٤ش رـط٤خ ئػال٤ٓخ أكنَ ك٢ أُغزوجَ
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 2012ٌّؤرّر اٌؼًّ اٌذوٌٍ ٌؼبَ  101ٔزبئج أػّبي اٌذورح
 

 

ك٢ هقش األْٓ ٝك٢ ٓوش  2012ؼبّ ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُ 101رْ ػوذ اُذٝسح 

، 2012ؽض٣شإ / ٤ٗٞ٣ٞ 14 –آ٣بس / ٓب٣ٞ 30ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ثغ٤٘ق خالٍ اُلزشح 

ٝهذ عجن ؽلَ االكززبػ ر٘ظ٤ْ اعزٔبػبد اُلشم اُضالصخ ٝأُغٔٞػبد اإله٤ٔ٤ِخ ٜٝٓ٘ب 

 .2012آ٣بس / ٓب٣ٞ 29أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ٝرُي ٣ّٞ اُضالصبء أُٞاكن 

 

اُذٝسح ثبإلمبكخ ئ٠ُ عذٍٝ أػٔبُٜب ثبُؾ األ٤ٔٛخ ثبُ٘غجخ ُِؾشًبء  ٝر٤ٔضد ٛزٙ

االعزٔبػ٤٤ٖ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼبُْ، ثؾنٞس ػذد ًج٤ش ٖٓ اُؾخق٤بد أُشٓٞهخ ًن٤ٞف 

 .ؽشف رُٞٞئُوبء ًِٔبد أٓبّ أُؾبس٤ًٖ ك٠ عِغبد خبفخ ٗظٔذ ُٜزا اُـشك

 

 :ٖٝٓ أثشصٛزٙ اُؾخق٤بد ػذد ٖٓ سؤعبء اُذٍٝ ْٝٛ

 

 (2012آ٣بس / ٓب٣ٞ 30)سئ٤غخ ًٞعزب س٣ٌب  –شئ٤غخ اُغ٤ذح ُٞسا ع٤٘ؾ٤ال كخبٓخ اُ -

       ٓ٘قق أُشصٝه٢ سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ اُزٞٗغ٤خ ٓؾٔذ كخبٓخ اُشئ٤ظ اُغ٤ذ  -

 (2012ؽض٣شإ / ٤ٗٞ٣ٞ 8)

 (2012ؽض٣شإ /٤ٗٞ٣ٞ  8)سئ٤ظ صٓج٤ب  –كخبٓخ اُشئ٤ظ اُغ٤ذ ٤ٓخبئ٤َ ؽ٤ِٞك٤ب  -

 (2012ؽض٣شإ /٤ٗٞ٣ٞ  12)سئ٤ظ اُجبٗبّ  –ر٢ِ٘٤ كخبٓخ اُشئ٤ظ اُغ٤ذ ٓشر٤ٖ ٓش -

ؽض٣شإ / ٤ٗٞ٣ٞ 13)كخبٓخ اُشئ٤ظ اُغ٤ذ ع٤ٞسع٤ٞ ٗج٤ُٞزبٗٞ سئ٤ظ ئ٣طب٤ُب  -

2012) 

 

ع٢ سا٣ذس ٓذ٣ش ػبّ ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ خِلب ُِغ٤ذ خٞإ / أ٣نب رْ اٗزخبة اُغ٤ذ

سح ؿ٤ش ػبد٣خ ٝرُي ٖٓ خالٍ ػوذ دٝ 30/09/2012عٞٓبك٤ب اُز١ ع٤زشى ٜٓبٓٚ ثزبس٣خ 

 .28/05/2012ُٔغِظ ئداسح ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُٜزا اُـشك ثزبس٣خ 

 

ٖٓ ٗبؽ٤خ اخشٟ رْ ر٘ظ٤ْ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُِوبءاد اُ٘وبؽ٤خ سك٤ؼخ أُغزٟٞ ؽبسى ك٤ٜب 

 اُؼذ٣ذ ٖٓ اُؾخق٤بد 

 . ٝص٣شا ػشث٤ب 15اٝ ٝص٣ش دُٝخ ٖٓ ث٤ْٜ٘   ٝص٣ش  143ًٔب ؽبسى ك٢ أػٔبٍ ٛزٙ اُذٝسح 

٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ  ك٢ ٛزٙ اُذٝسح ثٞكذ ثشئبعخ ٓؼب٢ُ اُغ٤ذ أؽٔذ ٓؾٔذ ٝؽبسًذ ٓ

 :ُؤبٕ أُذ٣ش اُؼبّ ُِٔ٘ظٔخ ٝػن٣ٞخ ًَ ٖٓ

 

 اُغ٤ذ ٓؾٔذ ًؾٞ -

 اُغ٤ذ سمب ه٤غٞٓخ  -

 ا٥ٗغخ د٣٘ب عؼ٤ذ -

 اُغ٤ذح ص٤ٛشح هقج١ٞ -
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 جذوي أػّبي اٌّؤرّر (1)

ُٔإرٔش اُؼٔأَ ( 101)ٔبٍ اُذٝسح هجوب ُوشاس ٓغِظ ئداسح ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٣زنٖٔ عذٍٝ أػ -1

 :اُج٘ٞد اُزب٤ُخ  2012اُذ٢ُٝ ُؼبّ 

 

 :اٌجٕىد اٌذائّخ • 

 .أ روش٣ش سئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح ٝروش٣ش أُذ٣ش اُؼبّ / 1 -1

 .اُجشٗبٓظ ٝا٤ُٔضا٤ٗخ ٝٓغبئَ ٓب٤ُخ أخشٟ -2

 .أُؼِٞٓبد ٝاُزوبس٣ش ػٖ رطج٤ن االرلبه٤بد ٝاُزٞف٤بد  -3

 .اُخجشاء  اُذساعخ االعزوقبئ٤خ ُِغ٘خ 1 -3

 

 :ثٕىد ِذرجخ ِٓ لجً اٌّؤرّر أوِجٍص اإلدارح • 

 

 : ًٔب عشد ػ٤ِٚ اُؼبدح ، ٣ؼبُظ أُإرٔش صالصخ ث٘ٞد رو٤٘خ ٠ٛٝ 

اُنأٔبٕ ) ٓزبثؼأخ أُ٘بهؾأخ أُزٌأشسح ػأٖ اُؾٔب٣أخ االعزٔبػ٤أخ )أسم٤بد اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤أخ  -4

 ( . ٓ٘بهؾخ ٓلشدٙ -ٖٓ أعَ ئفذاس رٞف٤خ ٓغزوِخ ( االعزٔبػ٠ 

 ( .ٓ٘بهؾخ ػبٓخ ) أصٓخ رؾـ٤َ اُؾجبة  -5

، ثٔٞعت  ثؾإٔ أُجبدب ٝاُؾوٞم األعبع٤خ ك٠ اُؼَٔاُٜذف اإلعزشار٤غ٢  ػٖٓ٘بهؾخ ٓزٌشسح  -6

 2008ٓزبثؼأأخ ئػأأالٕ ٓ٘ظٔأأخ اُؼٔأأَ اُذ٤ُٝأأخ ثؾأأإٔ اُؼذاُأأخ االعزٔبػ٤أأخ  ٓأأٖ أعأأَ ػُٞٔأأخ ػبدُأأخ 

٤ُٝأأخ ثؾأأإٔ أُجأأبدب ٝاُؾوأأٞم األعبعأأ٤خ كأأ٢ إلػأأالٕ ٓ٘ظٔأأخ اُؼٔأأَ اُذ(  2010رؼأأذ٣َ ) ٝٓزبثؼأأخ 

 .  1998اُؼَٔ 
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 اٌّشبروىْ فٍ اٌّؤرّر
 

سئ٤ظ ٓغِظ ئداسح )ٖٓ خالٍ اُزوش٣شاألٍٝ اُز١ أػذٙ اُغ٤ذ عش٣ظ ك٤٘٤ظ  -أ 

ٖٓ ٗظبّ  26ٖٓ أُبدح  2ػٖ أُؾبس٤ًٖ ثٔٞعت اُلوشح ( أعزشا٤ُب –ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ 

ُي اُزوش٣ش األٍٝ ُِغ٘خ اػزٔبد اُؼن٣ٞخ اُز٢ رؾٌِذ ثشئبعخ اُغ٤ذ اُؼَٔ ثبُٔإرٔش ًٝز

/ أفؾبة اُؼَٔ)ٝاُغ٤ذ ٣ٞسعٖ سٝٗبعذ ( ؽٌٞٓبد ثٞس٤ً٘ب كبعٞ)ًًٞب ع٤ِغز٤ٖ 

، ٣ٌٖٔ ئػطبء 29/05/2012ثزبس٣خ ( اُ٘ش٣ٝظ/ ػٔبٍ)ٝاُغ٤ذح رش٢٘٣ ٤ُض( اُذٗٔبسى

 : فٞسح ٓجذئ٤خ ػٖ اُٞكٞدأُؼزٔذ٣ٖ ٝرُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ

 

الثالثة ٓؾبسًب ٣ٔضِٕٞ أهشاف اإلٗزبط  ٣3500لٞم ػذد أُؾبس٤ًٖ ك٢ أُإرٔش  -

بما في ذلك المستشارين للفرق الثالثة ( العمال/ لعمأصحاب ال/  الحكومات )
وغير الحكومية    .I.G.Oممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية الحكومية و

N.G.O.  فلسطينثالثي لدولة وفد كذلك و. 
بلغ عدد الدول التي أرسلت قائمة بأسماء أعضاء الوفود  29/05/2012 بتاريخ -

 .دولة عضو في منظمة العمل الدولية 185دولة من إجمالي  168

جزر سالومون  –طاجاكستان  –غيرغيستان )دول اعتمدت وفدا حكوميا فقط  5 -

 .وترمنستا –سوريا  –

 .ودولة البوسنة عينت وفد العمال دون تعيين وفد أصحاب العمل -
 .حكومة لم تؤكد تحملها تكاليف أعضاء الوفود والمستشارين 35 -

 
مندوبا وعدد  655بلغ العدد اإلجمالي للمندوبين المعتمدين عن أطراف اإلنتاج الثالثة 

 :تاليمستشارا موزعين على النحو ال 2306المستشارين الفنيين المعتمدين 

  
 .مستشارا 1145مندوبا و  330  :ـ فريق الحكومات

 .مستشارا 487مندوبا و 162: ـ فريق أصحاب العمل
 .مستشارا 674مندوبا و 163: ـ فريق العمال

 
كخةا لغاية يوب  2961وبذلو يعون إجمالي الم اوبين والملتكارين المعتماين 

 .2012جزيران /يو يو  1الجمعة الموافق 
 

اولة من الاول األع اء لب تقب بإيفاا م اوبين ع ها للمكارعة في  16يمج   ن  -
 من بي ها الةومال 2012لمؤتمر العمل الاولي لعاب ( 101) عمال الاورة 

 .اول اعتما  وفاا جعوميا فقط من بي ها لوريا 5 -
 .جعومة لب تؤعا تجملها تعاليف مكارعة  ع اء الوفوا والملتكارين 35 -
متأخرا  في ملاهماتها في ميزا ية الم  مة لتعون اول ع و لايها  10 -

مجرومة من التةوي  في الوق  الجالي لواء في المؤتمر  و في اللجان 
من التور م  مة العمل الاولية وبالتالي يتب  13من المااة  4بموجب الفقرة 
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م اوبا ع ا تجايا ال ةاب القا و ي للتةوي  م  العلب بأن هذه  25طرح عاا 
 ت م   اولة عربية واجاة ع و في م  مة العمل العربية وهي جيبوتيالقائمة 
من   اب العمل بالمؤتمر يعون ال ةاب  20من التور الم  مة والمااة  17ووفقا للمااة 

 .271القا و ي المزب بةفة مؤقتة 
 
 

لمؤتمر  1991لعاب  78والاورة  1981لعاب  67وفيما يتعلق بقرارا  الاورة  -
  جا  نكأن مكارعة المر ة في اجتماعا  م  مة العمل الاولية العمل الاولي ب

مقابل % 19.7م اوبا معتماا    ب لبة  655من بين  129ال لاء بلغ عاا
العاب الما ي وقا بلغ عاا ال لاء من بين الملتكارين المعتماين % 20.2
 790امجمالي للم اوبا   وبالتالي يعون العاا% 28.6امر ة    ب لبة  661

العاب % 27.9بالمقار ة م  % 26.6م اوبا معتماا     لبة  2961ن  ةل م
الذ  جاا  لبة  1990الما ي مما يمثل تراجعا عن هاف األمب المتجاة لعاب 

% 30: مكارعة المر ة في األجهزة المع ية باتخاذ القرار وو   الليالا  ب
 .عل  األقل
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 مؤتمرافتتاح أعمال ال
 

 علن الليا في يس رئيس مجلس إاارة معتب العمل الاولي افتتاح  عمال الاورة 
مرجبا بالمكارعين ومتم يا لهب طيب  2012لمؤتمر العمل الاولي لعاب  101

 .امقامة في ج يف واع  إل  ا تخاب رئيس المؤتمر
 

رئيس فريق  –( جعوما  اللواان)وقاب لعااة اللفير عبا الرجمن  رار 
لجعوما  بتركيح الليا رفائيل فرا ليلعو ا  عالترو  ائب رئيس جمهورية ا

لمؤتمر العمل الاولي وذلو بالب فريق  101الاومي يعان لم ةب رئيس الاورة 
الجعوما  وث   عليه الليا فو اس ا  ريوخا رئيس فريق  ةجاب األعمال بالب 

ثب  عرب الليا رئيس  ةجاب األعمال وعذلو الليا عورتيبيو بالب فريق العمال 
مجلس اماارة عن تها يه إل  الليا رفائيل فرا ليلعو عل  اختياره رئيلا لهذه 

 .الاورة
وبعا علمة رئيس المؤتمر تب ا تخاب  واب الرئيس وتكعيل اللجان ال  امية وذلو 

 :عل  ال جو التالي
 
 2012لمؤتمر العمل الاولي لعاب  101هيئة معتب الاورة  -1

 

 رئيلا(  ائب رئيس جمهورية الاومي يعان)فرا ليلعو ا  عالترو  الليا رفائيل 

   ائب الرئيس عن الجعوما ( األران)لعااة اللفير رجب اللقير  

   ائب الرئيس عن  ةجاب العمل( لويلرا)الليا بمز متا  

  ائب الرئيس عن العمال( عي يا)الليا فرا ليس  توولي  
 

 لج ة اعتماا الع وية -2

   (بورعي ا فالو/ عوما  ج)الليا لوااو 

  (ال رويج/  عمال )اللياة لا ا اس 

   (الا مارو/  ةجاب عمل )الليا رو ل 
 
 هيئة معاتب الفرق  -3
 
 :فريق الجعوما  –  
 رئيلا( اللواان)لعااة اللفير عبا الرجمن  رار   -
 :فريق  ةجاب العمل -ب
 رئيلا( األرج تين)الليا فو يس ا  ريوخا   -
  ائب الرئيس( ب غمايش)الليا رجمان   -
  ائب الرئيس( مالي)الليا تراو    -
  ائب الرئيس( عولومبيا)الليا فيليباس   -
 لعرتير( الم  مة الاولية ألةجاب العمل)الليا ويلتون   -
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 :فريق العمال -ج
 
 رئيلا( بلجيعا)الليا لوو عورتيبيو   -
  ائب الرئيس( اليابان)الليا لاعورااا   -
  ائب الرئيس( تكاا)و ا ج الليا اج  -
  ائب الرئيس (ع اا)الليا بيارس   -
  ائب الرئيس (إيطاليا)اللياة بريجي   -
 لعرتيرة( الع فارالية الاولية لل قابا )اللياة جو زالس   -
 

 :اللج ة الت  يمية -4
 

 :من   اب العمل بالمؤتمر تكعل اللج ة من 4بموجب المااة 
 

 ن الجعوما ع و  ةيل بمجلس اماارة ع 28 -
 الم اوبين+ ع و  ةيل بمجلس اماارة عن  ةجاب العمل  14 -
 األع اء عن العمال األةليين هب  ع اء هيئة معتب الفريق  -
، اللياة عيلي (بلجيعا)الليا ليما س : األع اء عن العمال الم اوبين هب -

 (فر لا)والليا فيريس ( بلغاريا)، الليا ايمتروف (زيل اا الجاياة)
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 رمبرَر اٌّذَر اٌؼبَ ورئُص ِجٍص اإلدارح -1

 
 :رمرَر اٌّذَر اٌؼبَ ٌّىزت اٌؼًّ اٌذوٌٍ 1-1

 

 :ػ٠ِ ٓش اُغ٤ٖ٘ هذّ أُذ٣ش اُؼبّ ئ٠ُ دٝساد أُإرٔش اُزوبس٣ش اُزب٤ُخ

 

 (1999)اُؼَٔ اُالئن  -

 (2001)رؾذ١ ػب٢ُٔ : رخل٤ل ػغض اُؼَٔ اُالئن -

 (2003)رغ٘ت اُلوش ثبُؼَٔ  -

 (2004)دٝس ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ : ُخػُٞٔخ ػبد -

 (2005)رؼض٣ض اُزوذّ ٝاُغ٤ش ئ٠ُ األٓبّ  -

 (2006)رـ٤شاد ك٢ ػبُْ اُؼَٔ  -

 (2007)اُؼَٔ اُالئن ك٢ خذٓخ اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ  -

 (2008)رؾذ٣بد اعزشار٤غ٤خ هبدٓخ : اُؼَٔ اُالئن -

 (2009)اٗزؼبؽخ رشرٌض ػ٠ِ اُؼَٔ  –ٓٞاعٜخ األصٓخ اُؼب٤ُٔخ ُِزؾـ٤َ  -

 (2010)ٝمغ االٗزؼبػ ٝاُ٘ٔٞ رؾذ ػالٓخ اُؼَٔ اُالئن  -

 (2011)ػٜذ عذ٣ذ ُِؼذاُخ االعزٔبػ٤خ  -

 

ٝهشس أُذ٣ش اُؼبّ ػذّ روذ٣ْ روش٣ش ُٜزٙ اُذٝسح ٓؼزجشا إٔ اُزوش٣ش أُوذّ ئ٠ُ اُذٝسح 

اُز١ ؽظ٢ ثزوذ٣ش اُغ٤ٔغ ع٤ٌٕٞ ئرا آخش روش٣ش ُٚ ُٔإرٔش اُؼَٔ  2011ُؼبّ  100

 .ذ٣ش اُغبػخ ٝك٢ ٓوذٓخ أُغزوجَاُذ٢ُٝ ٝع٤جو٠ ؽ

 

اُز١ ع٤وذّ  2011 – 2010ٝثبُزب٢ُ ع٤زْ روذ٣ْ روش٣ش أُذ٣ش اُؼبّ ثؾإٔ ر٘ل٤ز اُجشٗبٓظ 

 .أعبط رو٤٤ْ اُؼَٔ أُ٘غض خالٍ اُغ٘ز٤ٖ

 

رؼزجش ٝص٤وخ ٛزا اُج٘ذ أٍٝ روش٣ش ٣غزؼشك أداء أُ٘ظٔخ ثٔٞعت ئهبس اُغ٤بعخ ٝ

ؽ٤ش أٝمؼ أُذ٣ش اُؼبّ ك٢ سعبُزٚ أٗٚ ٖٓ أفَ  2015 – 2010االعزشار٤غ٤خ ُِلزشح 

ٜٓ٘ب ثؾٌَ ٝاعغ ٝإٔ اُجِذإ أؽشصد روذٓب  46ٛذكب ٓؾذدا ُلزشح اُغ٘ز٤ٖ رْ رؾو٤ن  50

ك٢ رطج٤ن األٛذاف االعزشار٤غ٤خ األسثؼخ ُجشٗبٓظ اُؼَٔ اُالئن ػالٝح ػ٠ِ ٓؾبسًخ ٗؾٞ 

ظٔخ أفجؾذ ا٤ُّٞ ك٢ ؽخقب ك٢ اُذسٝط اُزذس٣ج٤خ ك٢ ٓشًضرٞس٣٘ٞ ٝإٔ أُ٘ 25688

ٝمغ ٓز٤ٔض ُِٔغبٛٔخ ك٢ رؾو٤ن أٛذاكٜب اُذعزٞس٣خ ٖٓ ؽ٤ش ئسعبء اُؼذاُخ االعزٔبػ٤خ 

 .ٝاُؼُٞٔخ اُؼبدُخ ٝرذػ٤ْ ػبُْ اُؼَٔ ك٢ اُؼبُْ

 

 :٣ٝزنٖٔ اُزوش٣ش صالصخ أهغبّ

 

 .ُٔؾخ ػبٓخ رِخـ اُ٘زبئظ اُشئ٤غ٤خ أُؾووخ -1

 .ٗز٤غخ 19ظ اُجبُؾ ػذدٛب رو٤٤ْ ٓلقَ ُِ٘زبئظ أُؾووخ ك٢ ًَ ٖٓ اُ٘زبئ -2
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ػشك رلق٢ِ٤ ُِ٘زبئظ أُؾووخ ثبُ٘غجخ ٌَُ ٓإؽش ٖٓ أُإؽشاد أُشرجطخ  -3

 .ثبُ٘زبئظ اُزغغ ػؾشح

 

صْ ٣غزؼشك اُزوش٣ش ثوذس ٖٓ اُزلق٤َ اإلعشاءاد ٝاُزذخالد ٝاُذػْ اُز١ هذٓزٚ 

رؾو٤ن أُ٘ظٔخ ُِؼذ٣ذ ٖٓ اُذٍٝ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذٍٝ ك٢ اُؼبُْ ُِٔغبٛٔخ ك٢ 

اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ  –األٛذاف االعزشار٤غ٤خ األسثؼخ ٢ٛٝ خِن أُض٣ذ ٖٓ كشؿ اُؼَٔ 

 .اُؾٞاس االعزٔبػ٢ ٝأُؼب٤٣ش ٝأُجبدب األعبع٤خ ك٢ اُؼَٔ –

٣ٝؾ٤ش اُزوش٣ش ئ٠ُ اعزلبدح ثؼل اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٖٓ دػْ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ٝٗٞػ٤خ 

ف االعزشار٤غ٤خ ٝثِـذ اُ٘لوبد ك٢ أُ٘طوخ ٓغبٛٔزٜب ك٢ أُغبالد أُشرجطخ ثبألٛذا

 .٤ِٕٓٞ دٝالس 18.5ؽٞا٢ُ  2011 – 2010اُؼشث٤خ ُغ٘ز٢ 
 

 

تقرير المدير العام حول أوضاع العمال العرب في فلسطين   1-2
 واألراضي 

 :العربية المحتلة األخرى
 

 
ٞكٞد ٛزا اُزوش٣ش ًبٕ ٓٞمٞع ٓ٘بهؾخ ك٢ اُغِغبد اُؼبٓخ ُِٔإرٔش ٖٓ خالٍ ًِٔبد اُ

ػ٠ِ ؿشاس ثو٤خ روبس٣ش أُذ٣ش اُؼبّ ٝاُغذ٣ش ثبُزًش إٔ اُؼذ٣ذ ٖٓ ًِٔبد اُٞكٞد اُؼشث٤خ 

 رنٔ٘ذ ػجبساد فش٣ؾخ رذػٞ أُغزٔغ اُذ٢ُٝ ُالػزشاف ثذُٝخ كِغط٤ٖ ػ٠ِ ؽذٝد

1967 . 

 

ٝأثذد أُغٔٞػخ اُؼشث٤خ ٓالؽظبد ثؾأٗٚ رْ ئػذادٛب ٖٓ هجَ ُغ٘خ اُق٤بؿخ أُ٘جضوخ ػٖ 

ألٍٝ ُِٔغٔٞػخ اُؼشث٤خ ٝاُز٢ ػوذد اعزٔبػٜب ثٔوش اُجؼضخ اُذائٔخ ُٔ٘ظٔخ االعزٔبع ا

 .2012آ٣بس /ٓب٣ٞ 31اُؼَٔ اُؼشث٤خ ٣ّٞ اُخ٤ٔظ أُٞاكن 

 

ٝهبٓذ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُؼشث٤خ ثزض٣ٝذ أُذ٣ش اُؼبّ ٌُٔزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ث٘غخخ ٖٓ 

بد أُؼزٔذح ك٢ ٓ٘ظٔخ أُالؽظبد ثبُِـز٤ٖ اُؼشث٤خ ٝاإلٗغ٤ِض٣خ ٝهِت رشعٔزٜب ئ٠ُ اُِـ

 .اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ٝرؼ٤ٜٔٔب ػ٠ِ أُؾبس٤ًٖ ك٢ أُإرٔش

 .2ٗـ أُالؽظبد ٓذسط ثبُٔشكن سهْ            
 

 

 رمرَر رئُص ِجٍص اإلدارح   3 – 1
 

٣ـط٢ اُزوش٣ش أُوذّ ٖٓ اُغ٤ذ عش٣ظ ك٤٘٤ظ سئ٤ظ ٓغِظ ئداسح ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ 

 - 2011ؽض٣شإ /٤ٗٞ٣ٞ )ث٤ٖ دٝسر٢ أُإرٔش  أثشص األٗؾطخ ٝاإلٗغبصاد ُِٔغِظ ٓب

 311ثٔؼ٠٘ دٝساد ٓغِظ ئداسح ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ( 2012ؽض٣شإ /٤ٗٞ٣ٞ 
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آراس / ٓبسط –( 313)ٝ 2011رؾش٣ٖ اُضب٢ٗ / ٗٞكٔجش – 312)ٝ 2011ؽض٣شإ /٤ٗٞ٣ٞ

2012. 

 

 اٌمطُ اٌّؤضطٍ: أوال
 

 .2012بَ ٌّؤرّر اٌؼًّ اٌذوٌٍ ٌؼ 101ربرَخ أزهبء اٌذورح  – 1
 

ػ٠ِ اهزشاػ ٓغِظ اإلداسح ٝاُوشاس اُٜ٘بئ٢ ُِٔإرٔش ع٤زْ روذ٣ْ ؽلَ اخززبّ أػٔبٍ ث٘بء 

ؽض٣شإ ثذال ٖٓ ٣ّٞ اُغٔؼخ /٤ٗٞ٣ٞ 14أُإرٔش ٢ٜ٘٤ُ أػٔبُٚ ٓغبء ٣ّٞ اُخ٤ٔظ أُٞاكن 

 .2012ؽض٣شإ /٤ٗٞ٣ٞ 15

 

 :103و 102، 101جذوي أػّبي دوراد ِؤرّر اٌؼًّ اٌذوٌٍ  -2

 
ؽذد ٓغِظ اإلداسح  2011آراس /ٝٓبسط 2010آراس /٠ هشاساد دٝسر٢ ٓبسطث٘بء ػِ

ثادساط اُج٘ٞد اُل٤٘خ  2012ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ ( 101)عذٍٝ أػٔبٍ اُذٝسح 

أصٓخ رؾـ٤َ اُؾجبة  –ٝمغ رٞف٤خ ٓغزوِخ ثؾإٔ أسم٤خ اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ : اُزب٤ُخ

ؽذد ٓغِظ اإلداسح عذٍٝ  2011اُضب٢ٗ رؾش٣ٖ /ٝك٢ دٝسح ٗٞكٔجش. ٝأُ٘بهؾخ أُزٌشسح

ثادساط أُٞمٞػبد اُل٤٘خ  2013ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ ( 102)أػٔبٍ اُذٝسح 

 –( ٓ٘بهؾخ ػبٓخ)اُزؾـ٤َ ٝاُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ٖٓ ٓ٘ظٞس د٣ٔـشاك٢ عذ٣ذ : اُزب٤ُخ

أُزٌشسح ٝأُ٘بهؾخ ( ٓ٘بهؾخ ػبٓخ)اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ، اُؼَٔ اُالئن ٝاألػٔبٍ اُخنشاء 

 .ؽٍٞ اُٜذف االعزشار٤غ٢ ثؾإٔ اُؾٞاس االعزٔبػ٢

 

كوذ اػزٔذ ٓغِظ اإلداسح  2014ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ ( 103)أٓب ثبُ٘غجخ ُِذٝسح 

ٓوزشػ أُ٘بهؾخ أُزٌشسح ؽٍٞ اُٜذف االعزشار٤غ٢ ثؾإٔ اُؼٔبُخ ٝرأع٤َ ثبه٢ اُج٘ٞد  

ٝأُؾبٝساد  2012ُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ ُٔإرٔش ا( 101)اُل٤٘خ ك٢ اٗزظبس ٗزبئظ اُذٝسح 

 .األخشٟ

 

  ٕثؾإٔ اُؼذاُخ االعزٔبػ٤خ  2008عِغِخ أُ٘بهؾخ أُزٌشسح ثٔٞعت ئػال

 .2016ٖٓ أعَ ػُٞٔخ ػبدُخ ُـب٣خ 

 

هشس ٓغِظ اإلداسح رؾذ٣ذ دٝسح ُغِغخ أُ٘بهؾخ أُزٌشسح ُغجؼخ  2009ك٢ ؽٜش ٓبسط 

خ ثؾإٔ اُؼٔبٍ ٝاُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ع٘ٞاد ػ٠ِ إٔ ٣زْ ر٘بٍٝ األٛذاف االعزشار٤غ٤

ٝأُجبدب ٝاُؾوٞم األعبع٤خ ك٢ اُؼَٔ ٓشر٤ٖ ٝاُؾٞاس االعزٔبػ٢ ٓشح ٝاؽذح خالٍ 

 .اُذٝسح

أُجبدب  -( 2011) اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ  –( 2010)اُؼٔبُخ : ٝاُٞمغ اُؾب٢ُ ُِذٝسح ٛٞ

اُؼٔبُخ  –( 2013)اُؾٞاس االعزٔبػ٢  -( 2012) ٝاُؾوٞم األعبع٤خ ك٢ اُؼَٔ 

أُجبدب ٝاُؾوٞم األعبع٤خ ك٢ اُؼَٔ  –( 2015)اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ  –( 2014)

(2016.) 
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 ئفالؽبد ٓغِظ ئداسح ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٝٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ: 

 

اػزٔذ ٓغِظ اإلداسح اُزؼذ٣الد أُطِٞة ئدخبُٜب ػ٠ِ  2011ؽض٣شإ  –ك٢ دٝسح ٣ٞٗٞ 

 –س رو٤٤ْ رطج٤ن ٓغٔٞػخ اُزؼذ٣الد خالٍ دٝسح ٗٞكٔجش ٗظبّ اُؼَٔ ثٔغِظ اإلداسح ٝهش

 .ٝرؼذ٣َ األٝمبع ئرا رطِت األٓش رُي 2013رؾش٣ٖ اُضب٢ٗ 

رذاسط أُغِظ روش٣ش االعزٔبع اإله٢ٔ٤ِ اُضب٢ٗ  2011رؾش٣ٖ اُضب٢ٗ  –ك٢ دٝسح ٗٞكٔجش 

٢ رذاسط أُغِظ روش٣ش االعزٔبع اإله٤ِٔ 2012آراس  –ػؾش إلكش٣و٤ب ٝك٢ دٝسح ٓبسط 

 .اُخبٓظ ػؾش ٥ع٤ب ٝاُجبعل٤ي

 

 (363 – 362 – 361 – 360: )روبس٣ش ُغ٘خ اُؾش٣بد اُ٘وبث٤خ 

 

ؽبُخ خالٍ اُغ٘خ أُبم٤خ ٝاػزٔذ ٓغِظ اإلداسح  121ثؾضذ ُغ٘خ اُؾش٣بد اُ٘وبث٤خ 

ًٝزُي  363 362 – 361 – 360رٞف٤بد ُغ٘خ اُؾش٣بد اُ٘وبث٤خ اُٞاسدح ك٢ اُزوبس٣ش 

 .اُزوبس٣ش ثبٌُبَٓ

 

ك٢ اُؾٌٟٞ أُوذٓخ  2011رؾش٣ٖ اُضب٢ٗ  –ٔب ثؾش ٓغِظ اإلداسح ك٢ دٝسح ٗٞكٔجش ً

ٖٓ دعزٞس ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ثؾإٔ ػذّ اُزضاّ  26مذ ٌِٓٔخ اُجؾش٣ٖ ثٔٞعت أُبدح 

 .ثؾإٔ اُز٤٤ٔض ك٢ االعزخذاد ٝأُٜ٘خ 1958ُؼبّ ( 111)اُجؾش٣ٖ ثبالرلبه٤خ سهْ 

 

 .اٌؼّبٌخ واٌحّبَخ االجزّبػُخجسء / لطُ وضغ اٌطُبضبد : ثبُٔب
 

 :رذاسط ٓغِظ اإلداسح ك٢ ٛزا اُغضء أُٞمٞػبد اُزب٤ُخ

 األػٔبٍ اُخنشاء، اُؼَٔ اُالئن ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ -

ُٔإرٔش اُؼَٔ  100اُذٝسح )ٓزبثؼخ أُ٘بهؾخ أُزٌشسح ثؾإٔ اُنٔبٕ االعزٔبػ٢  -

 خطخ ػَٔ(:  2011اُذ٢ُٝ ُؼبّ 

 ٤ٔ٘خ اُؾشًبد أُغزذآخ ٓزبثؼخ اُ٘زبئظ أُزؼِوخ ثز -

 .اُزٞاصٕ ث٤ٖ اُؾ٤بح ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُؾ٤بح اُخبفخ -

 ٓٞمٞػبد أخشٟ -

 عضء اُؾٞاس االعزٔبػ٢: 
 

 :رذاسط ٓغِظ اإلداسح مٖٔ ٛزا اُغضء أُٞمٞػبد اُزب٤ُخ

 

 .اُؼَٔ اُالئن ك٢ اُغِغِخ اُذ٤ُٝخ ُِزٞس٣ذ اُـزائ٢ -
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ُٔإرٔش اُؼَٔ  100ح ٓزبثؼخ أُ٘بهؾخ اُؼبٓخ ك٢ اُذٝس: ئداسح ٝرلز٤ؼ اُؼَٔ -

 .2011اُذ٢ُٝ ُؼبّ 

 اإلعشاء اُٞاعت ارخبرٙ ثؾإٔ االعزٔبػبد اُوطبػ٤خ اُل٤٘خ  -

 ٓ٘زذ٣بد اُؾٞاس اُؼب٢ُٔ -

 

 عضء اُزؼبٕٝ اُل٢٘: 
 

 :رذاسط ٓغِظ اإلداسح مٖٔ ٛزا اُغضء أُٞمٞػبد اُزب٤ُخ

 

ئن دػْ هذساد ا٤ُٜئبد أٌُٞٗخ ك٢ ٗطبم اُجشآظ اُوطش٣خ ُز٤ٔ٘خ اُؼَٔ اُال -

 ٓزبثؼخ: ٝاُزؼبٕٝ اُزو٢٘

 2009اُزؼبٕٝ اُزو٢٘ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ٝاُجشآظ اُوطش٣خ ُز٤ٔ٘خ اُؼَٔ اُالئن  -

– 2010 

 .اُجشٗبٓظ أُؼضص ُِزؼبٕٝ اُزو٢٘ ُقبُؼ األسام٢ اُؼشث٤خ أُؾزِخ -

 .ٓزبثؼخ ئػالٕ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ثؾإٔ أُجبدب ٝاُؾوٞم األعبع٤خ ك٢ اُؼَٔ -

 ع٘ٞة/ ٘ٞة اُزؼبٕٝ ع -

 

 لطُ اٌّطبئً اٌمبٔىُٔخ وِؼبَُر اٌؼًّ اٌذوٌُخ :ثبٌثب
 

 عضء أُغبئَ اُوب٤ٗٞٗخ 

 

 :رذاسط أُغِظ ٓب ٢ِ٣

 

 .ٖٓ دعزٞس ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ 1986ر٤ٔ٘خ اُزقذ٣ن ػ٠ِ اُزؼذ٣َ  -

اإلعشاءاد أُزؼِوخ ثزٔض٤َ أفؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ك٢ ٓإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ٤ًق  -

 .ُزٞاصٕ ك٠ اُزش٤ًجخ اُضالص٤خ ُِٞكٞد٣ٌٖٔ ٓ٘غ ػذّ ا

اُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ك٢ اُذٍٝ األػنبء ثٔب ك٢ رُي أُضا٣ب  -

 .ٝاُؾقبٗبد

 ٓٞام٤غ أخشٟ -

 

 ٕعضء ٓؼب٤٣ش اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ٝؽوٞم اإلٗغب 
 

 :رذاسط أُغِظ مٖٔ ٛزا اُغضء أُٞمٞػبد اُزب٤ُخ

 

( 158)شاء أٌُِل٤ٖ ثذساعخ االرلبه٤خ سهْروش٣ش ٝٗزبئظ االعزٔبع اُضالص٢ ُِخج -

 .ثؾإٔ اُزغش٣ؼ ٖٓ اُؼَٔ 1982ُؼبّ ( 166)ٝاُزٞف٤خ سهْ 

 .ٓغبئَ أخشٟ -
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 لطُ اٌجرٔبِج، اٌّىازٔخ واإلدارح: راثؼب
 

  هغْ اُجشٗبٓظ ٝأُٞاصٗخ ٝاإلداسح 

 :رذاسط أُغِظ مٖٔ ٛزا اُغضء ٓب ٢ِ٣

 اعزخذاّ ؽغبة اُجشآظ اُخبفخ  -

 ٔج٠٘ٓغبئَ رزؼِن ثبُ -

 ٓغبئَ رزؼِن ثزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝاالرقبالد -

 2011 – 2010ر٘ل٤ز ثشٗبٓظ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ  -

 

 عضء ٣زؼِن ثبُٔشاعؼخ ٝاُشهبثخ 

 ٖعضء ٓغبئَ أُٞظل٤: 

 

 رؼذ٣َ اُ٘ظبّ األعبع٢ ُِٔٞظل٤ٖ -

 ٓغبئَ رزؼِن ثبُٔؾٌٔخ اإلداس٣خ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ  -

 رؾ٤ٌَ أُؾٌٔخ -

 
 :غ اٌّطزىيلطُ رفُ: خبِطب

 

  عضء اُزٞعٚ االعزشار٤غ٢ 
 ارغبم اُغ٤بعبد ك٢ اُ٘ظبّ ٓزؼذد األهشاف -

 اُجؼذ االعزٔبػ٢ ُِؼُٞٔخ -
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 اٌجٕذ اٌثبٍٔ

 
 ِؼٍىِبد ػٓ اٌخطخ واٌّىازٔخ

 

 وِطبئً أخري 
 

 

 

 
 

مالية من مندوب تكونت المجنة ال العمل الدولي مكرر من النظام األساسي لمؤتمر( 7)طبقا لممادة  - 1
 .حكومي واحد عن كل دولة عضو في المنظمة وممثمة في المؤتمر 

رئيسا ومقررا ( حكومة اليونان) PAPADATOS Georgeوانتخبت المجنة السيد جورج باباداتوس 
 .نائبا لمرئيس ( حكومة زمبابواي)  Lancaster MUSEKAلمجنة والسيد لنكستر موسيكا 

 

ف المسائل المعروضة عمييا وىي مسائل عادية لم تثر أي نقاشات باعتبار مختمك٢   ٗظشد اُِغ٘خ – 2
قد تم بحثو في الدورة السابقة ( 2013-2012)أّن موضوع خطة وموازنة منظمة العمل الدولية لعامي 

  .لممؤتمر 
  

لمقدمة المعروض عمى المؤتمر وفي الوثائق ا (II)كما وردت في التقرير  وفي ما يمي بنود جدول األعمال 
 :لمجنة 

 

 الوضع بالنسبة الستخالص مساىمات الدول األعضاء(  1
 2013جدول مساىمات الدول األعضاء في موازنة (  2
 تركيبة المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية(  3
  2011التقرير المالي والكشوفات المالية المدّققة والمراجعة لعام (  4
 .مسائل أخرى (  5

 

  الوضع بالنسبة الستخالص مساىمات الدول األعضاء :  ألوياٌجٕذ ا – 3
 

معمومات عن الوضع بالنسبة لممساىمات التي تم سدادىا من وثيقة تتضمن قّدم مكتب العمل الدولي 
 . 5/6/2012الدول األعضاء خالل السنة الحالية ولحد تاريخ 

 2012كامــل مســـاىماتيا بعنـــوان دول عربيــة قـــد ســـّددت  9أّن ( 1المرفـــق رقـــم )ويتبــّين مـــن الجــدول 
باإلضافة إلى دولتي اإلمارات ( الجزائر، السعودية، البحرين، مصر، العراق، الكويت، موريتانيا، قطر، تونس)

أمـا الـدول التسـع الباقيـة فمـم تسـدد أي ( . مبمـ  زىيـد جـّدا متبقـي)سددتا تقريبـا كامـل مسـاىماتيما  نوعمان التي
 . 2012قسط من مساىماتيا بعنوان 
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قائمــة الــدول التــي لــدييا متــأخرات لســنتين أو أكثــر وبالتــالي فقــدت حقيــا فــي  2ووردت بــالمرفق رقــم 
 .دولة من بينيا جيبوتي والصومال  20عدد ىذه الدول . التصويت 
 

 

 

  2013جدول مساىمات الدول األعضاء في موازنة  : البند الثاني – 4
 

أوال لكونو مستوحى من الجدول المعتمد :  اش لسببينلم يثر الجدول المعروض عمى المجنة أي نق
من منظمة األمم المتحدة مع مراعاة الفارق في عدد الدول األعضاء، وثانيا ألنو ال يتضمن تقريبا أي تعديل 

 . 2012و 2011في نسب مساىمات الدول األعضاء بالمقارنة مع سنتي 
 

لذي كان اقترحو مجمس إدارة المنظمة في دورتو التعديل الوحيد الوارد بيذا الجدول بالمقارنة مع ا
جاء لصالح المممكة العربية السعودية، فقد أضيفت في الجدول الدولة المنخرطة ( 2012مارس ) 313

 وذلك بنسبة            Palaosوىي جميورية باالوس ( 2012ماي  29)حديثا في منظمة العمل الدولية 
%  0,830مساىمة المممكة العربية السعودية التي أصبحت   وخصمت ىذه النسبة من%  0,001مساىمة 
 % . 0,831بدال عن 
 

بعد أن  % 2,298وبذلك يصبح مجموع مساىمات الدول العربية في موازنة منظمة العمل الدولية  
تعديالت ىامة أدخمت عمى )  2010في سنة  %1,828و 2012و 2011في سنتي  % 2,299 كان

 ( .2011اء ومنيا الدول العربية بداية من سنة نسب مساىمات الدول األعض
 

 تركيبة المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية :  البند الثالث – 5
 

وافقت المجنة عمى اقتراح مكتب مجمس إدارة المنظمة بتعيين مرشح منطقـة أمريكـا الالتينيـة والكرايـب 
مـن دولـة سـانت  Hugh Anthony Rawlinsلسـد الشـغور الحاصـل فـي تركيبـة المحكمـة وىـو القاضـي 

 .سنوات  3وذلك لمدة   Saint-Kitts-et-Nevisكيتز ونوفيس 
  

  2011التقرير المالي والكشوفات المالية المدققة والمراجعة لعام  : البند الرابع – 6
 .أوصت المجنة بعرض ىذه التقارير المالية عمى المؤتمر دون إبداء أية مالحظة 

 

 مسائل أخرى : البند الخامس – 7
 

 .مسألة أخرى من قبل أعضاء المجنة  تثر أيةلم 
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بحثــت خاللــو  5/6/2012ىــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن المجنــة الماليــة عقــدت اجتمــاعين األول يــوم 
اعتمـدت فيـو تقريرىـا ومشـاريع القـرارات التـي أوصـت بيـا  8/6/2012المواضيع المذكورة أعـاله والثـاني يـوم 

 .لممؤتمر 
 

 .تمد المؤتمر بإحدى جمساتو العامة التقرير والقرارات المعروضة عميو وقد اع
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 البند الثالث
 تطبيق االتفاقيات والتوصيات

 

 

 لمنظر من نظام العمل بالمؤتمر 7طبقا لممادة ( االتفاقيات والتوصيات) المعاييرتشكمت لجنة تطبيق  – 1

االتفاقيات معمومات وتقارير عن تطبيق " األعمال والمتمثل في عمى جدول لمدرجفي البند الثالث ا
 ".والتوصيات

 :وتكون مكتب رئاسة المجنة كاآلتي 
 

 رئيسا( حكومة البرازيل )  Sergio Pardoسرجيو باردو / السيد -
كة –أصحاب عمل )  Christopher Syderسيدار  توفركريس/ السيد - ل مم  انائب( المتحدة ال

 يس عن أصحاب العمللمرئ

 نائبا لمرئيس عن العمال( عمال بمجيكا)   Marc Leemansمارك ليمانس / السيد  -

 . امقرر (  ناميبيا  حكومة)    David Katjaimoدافيد كاتجامو /السيد -
 

وتجدر المالحظة أّن الرئيس السيد سرجيو باردو استمر في رئاسة المجنة لعدة سنوات متتالية  -
فنائب الرئيس عن أصحاب .  في نفس الوقت عمى مستوى نائبي الرئيس في حين حصل تغيير

من الواليات المتحدة األمريكية  E. Potterالعمل جديد في ىذا المنصب وقد عّوض السيد 
كما ( الذي تولى ىذه السنة ميمة نائب رئيس عن أصحاب العمل في لجنة المناقشة المتكررة)

 .Lا المنصب ألول مرة تعويضا لمواطنو السيد كورتباك رئيس عن العمال يشغل ىذالأّن نائب 

Cortebeeck  (ل في المؤتمراالذي تولى ىذه السنة رئاسة فريق العم. ) 
  

جمسة فقط عمى غير عادتيا ذلك أّن ىذه المجنة معروفة بكثرة وطول جمساتيا  11ـة عقدت المجن – 2
 ( .جمسة في السنة الماضية 17)

 

مجنة لم تتمّكن ىذه السنة من القيام بالجزء األكبر واألىم من أعماليا ويعود ذلك إلى أّن ال
أي حاالت الدول التي لم تمتزم بتطبيق االتفاقيات المصدق عمييا " الحاالت الفردية"والمتمثل في دراسة 

 .وتتم دعوتيا من قبل المجنة 
 

 " .حاالت الفرديةال"وأسباب عدم بحث  المجنة ونستعرض في ما يمي األعمال التي أنجزتيا
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 المناقشة العامة – 3
 

تناول أعضاء المجنة بالنقاش المسائل الواردة بالقسم األول من تقرير لجنة الخبراء أي التقرير العام 
والمتعمقة بالنشاط المعياري لمنظمة العمل الدولية ومدى تقيد الدول األعضاء ( 42إلى  5الفقرات من )

 :مل الدولية والمتمثمة أساسا في ما يميبالتزاماتيا بشأن معايير الع
 

 تقديم التقارير عن االتفاقيات المصدق عمييا  -

 تقديم التقارير عن االتفاقيات غير المصدق عمييا والتوصيات   -

 اإلجابة عمى مالحظات لجنة الخبراء  -

 .عرض االتفاقيات والتوصيات عمى السمطات المختصة بالتصديق  -

 

  االستقصائية العامةالمناقشة حول الدراسة  – 4
 

أجرت المجنة نقاشا حول الدراسة االستقصائية العامة التي أعّدتيا لجنة الخبراء والمتعمقة ىذه السنة 
 ." إضفاء وجو إنساني عمى العولمة"بالحقوق األساسية في العمل وجاءت بعنوان 

ناول الدراسة وتجدر المالحظة أنو في نطاق التنسيق بين نشاطات منظمة العمل الدولية تت
االستقصائية العامة نفس موضوع المناقشة المتكررة التي تتم سنويا حول األىداف اإلستراتيجية األربعة 

. بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة  2008لممنظمة في نطاق متابعة إعالن المنظمة لسنة 
ساسية في العمل بعد أن تناولت في السنة وقد تعمقت المناقشة المتكررة ليذه السنة بموضوع الحقوق األ

 .الماضية موضوع الحماية االجتماعية وفي السنة التي قبميا موضوع التشغيل 
 

عمى غرار )كما تجدر اإلشارة إلى أّن ىذه ىي المرة األولى التي تبحث فييا الدراسة االستقصائية 
احد وبالتالي فقد عالجت االتفاقيات األساسية الفئات األربعة لمحقوق األساسية في آن و ( المناقشة المتكررة

 : 1998منظمة لسنة الالثمانية المتعمقة بيذه الحقوق موضوع إعالن 
 

 98و 87االتفاقيتان : الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية  -

 105و 29االتفاقيتان : القضاء عمى العمل الجبري  -

 182و 138االتفاقيتان : القضاء عمى عمل األطفال  -

 111و 100االتفاقيتان : مساواة في العمل ال -
 

كما كان من . وبالرغم من األىمية البالغة ليذه الدراسة فمم يخصص ليا الوقت الالزم لممناقشة 
ومثمما فعمت في السنتين الماضيتين ( الرئيس ونائبيو)المفروض أن تتولى المجنة من خالل مكتب رئاستيا 

ة االستقصائية العامة إلى المجنة المكمفة بالمناقشة المتكررة ولكنيا لم ، تقديم نتائج المناقشة حول الدراس
 .تفعل ىذه السنة بسبب الوضع المتأزم الذي عرفتو
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      الحاالت اآللية     -5
الحاالت "تسمية  عمييا التي كانت تطمق لمناقشة الحاالت إحدى جمساتيا خصصت المجنة كعادتيا

الت المخالفات الخطيرة اللتزامات الدول األعضاء المتعمقة بإرسال حا"والتي أصبحت تسمى " اآللية
 " .التقارير وااللتزامات األخرى المتصمة بالمعايير

وقد استمعت المجنة إلى أجوبة عدد من الدول وأّكدت مرة أخرى عمى األىمية القصوى إلرسال 
 .مدى إيفاء ىذه الدول بالتزاماتياالتقارير من طرف الدول األعضاء حتى تتمكن لجنة الخبراء من دراسة 

 

 :دول عربية وىي كاآلتي  6وقد شممت ىذه الحاالت عددا كبيرا من الدول من بينيا 
من تقرير لجنة  31الفقرة )عدم إرسال التقارير عن االتفاقيات المصّدق عمييا مدة سنتين فأكثر  -

 جيبوتي والصومال( : الخبراء

 جيبوتي(: من تقرير لجنة الخبراء 40الفقرة )نة الخبراء عدم إرسال اإلجابة عمى مالحظات لج -

من  89الفقرة )عدم اإللتزام بعرض االتفاقيات والتوصيات عمى السمطات المختصة بالتصديق  -
 .البحرين، جيبوتي، العراق، ليبيا، الصومال، السودان( : تقرير لجنة الخبراء

فاقيات غير المصّدق عمييا والتوصيات عدم إرسال التقارير في الخمس سنوات األخيرة عن االت -
 .الصومال( : من تقرير لجنة الخبراء 98الفقرة )

 

 .وكالعادة قررت المجنة إدراج مختمف ىذه الحاالت في الفقرات المخصصة لذلك في تقريرىا العام 
 

      حالة ميانمار -6

الحالة المتعمقة بعدم عمى التوالي إحدى جمساتيا لمنظر في  عشر خصصت المجنة ولمسنة الثانية
وبحثت بالخصوص آخر التطورات  .بشأن العمل الجبري 29ميانمار بتطبيق االتفاقية رقم  ةالتزام دول

 .الحاصمة منذ الدورة األخيرة لمؤتمر العمل الدولي
 

وقد سجمت المجنة بارتياح اإلجراءات اإليجابية التي اتخذتيا دولة ميانمار لمقضاء عمى العمل 
عت لالستمرار في ىذا النيج آممة تحقيق خطوات أخرى ىامة ترفع إلى عمم المؤتمر في الجبري ود

 .دورتو القادمة
 

 توقف أعمال المجنة وعدم مناقشة الحاالت الفردية  – 7
وبالتحديد منذ ) يحصل ألول مرة في تاريخ المنظمة  غير عاديعرفت المجنة ىذه السنة حدثا 

 .ا لمحاالت الفردية ـفي توقف أعماليا وعدم مناقشتي ويتمثل(  1926إحداث المجنة في 
 

لى يوم الجمعة  4بداية من االثنين )لقد برمجت المجنة الجزء األكبر من جمساتيا   8جوان وا 
وقد . لمناقشة الحاالت الفردية غير أّن ذلك لم يتم لعدم حصول اتفاق عمى قائمة ىذه الحاالت ( جوان
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حالة  49بـموسعة قائمة أولية  2012لدول األعضاء في شير ماي كان مكتب العمل الدولي أبم  ا
 .حالة لمناقشتيا  25وكان من المفروض أن تحدد المجنة كعادتيا في السنوات األخيرة قائمة بـ

 

سبب خالف شديد بين فريقي أصحاب ة رغم تعدد المحاوالت التوفيقية بوتعذر االتفاق عمى القائم
اإلضراب والتأويل المعتمد بشأنو من قبل لجنة الخبراء والوارد  ل حول موضوع حقاالعمل والعم

 : وفي ما يمي تمخيص موجز لموقفي الطرفين –بدراستيا االستقصائية 
 

يعارض فريق أصحاب العمل بشدة آراء لجنة الخبراء بشأن حق : موقف أصحاب العمل   -
حق اإلضراب انطالقا من اتفاقية  اإلضراب فيم يعتبرون أنو ليس من صالحية ىذه المجنة التأويل في

بشأن الحرية النقابية ذلك أّن ىذه االتفاقية ال تنص عمى حق اإلضراب ثم أّن  87العمل الدولية رقم 
 .ل الدولية االتفاقيات من مشموالت محكمة العدتأويل 

 

وليس وعميو فإّن تحديد القواعد المنّظمة لحق اإلضراب ينبغي أن يتم بشكل ثالثي في المؤتمر 
 .من طرف لجنة الخبراء وال يمكن أن تكون لمواقف ىذه المجنة أية صبغة إلزامية

 

ل أّن حق اإلضراب مرادف لمحرية النقابية وىو يستنتج ايرى فريق العم: موقف العمال   -
ثم أّن لجنة الخبراء جياز فني يقوم عمى مبادئ االستقاللية والموضوعية  87بوضوح من االتفاقية 

ال يمكن بأية حال إرغام ىذه المجنة عمى تغيير مواقفيا لوجود خالف في وجيات النظر بين والحياد و 
 . الييئات المكونة

 

ذا كانت المجنة فعال غير مؤىمة لتقديم التأويالت ا حكم لنيائية لالتفاقيات فإنيا مدعوة بوا 
المجنة صالحة ومعترف وتعتبر آراء . ير أحكاميا منظر في مضمون ىذه االتفاقيات وتفسصالحياتيا ل

 .بيا عمى نطاق واسع ما لم تكن مخالفة لقرارات محكمة العدل الدولية 
 

وتبعا لتمسك الطرفين بمواقفيما وفشل المساعي التوفيقية لتقريب وجيات النظر بينيما تعذر عمى 
 .أعماليا بالتالي المجنة تحديد قائمة الحاالت الفردية وتوقفت 

 

وافقت المجنة عمى نص قرار مقترح من رئيسيا  6/6/2012الربعاء وفي جمسة عقدتيا يوم ا
المبداة العام عرض وجيات النظر المختمفة لعرضو عمى المؤتمر تطمب بمقتضاه المجنة من المدير 

عمى مجمس اإلدارة ودعوة ىذا األخير لتحديد ما يتعين  ،صمبيا حول تعامميا مع تقارير لجنة الخبراء
 . 2012تعجمة وقبل دورة نوفمبر إجراؤه وذلك بصفة مس

 

كما تم االتفاق عمى دعوة حكومات الدول الواردة بالقائمة األولية لمحاالت الفردية إلى توجيو 
 . لتنظر فييا في اجتماعيا القادم تقارير إلى لجنة الخبراء 

 

 المشاركة العربية في المجنة  – 8
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حكومات )مستوى أطراف اإلنتاج الثالثة  كان الحضور العربي في ىذه المجنة مكثفا وذلك عمى
 ( .عمال –أصحاب عمل  –

( حكومة اإلمارات)وقد تشّكل فريق لمتنسيق العربي داخل المجنة برئاسة السيد محمد مبارك 
 (.عمال المغرب)والسيد محمد قباج ( أصحاب عمل اإلمارات)وعضوية السيد أحمد القيزي 

 

المجنة ممثمة بمدير المركز العربي إلدارة العمل  وشاركت منظمة العمل العربية في أعمال
 .والتشغيل بتونس السيد محمد كشو 

 

ساىم األعضاء العرب في المناقشات المتعمقة بالدراسة االستقصائية العامة حيث سجمت وقد 
مداخالت لممندوبين الحكوميين لكل من البحرين باسم الدول األعضاء بمجمس التعاون لدول الخميج 

 ( .75الفقرة )والجزائر ( 74الفقرة )، المغرب (73الفقرة )ة العربي
 

استمعت المجنة إلى أجوبة الممثمين الحكوميين " الحاالت اآللية"وفي الجمسة المخصصة لمناقشة 
لكل من البحرين والسودان بشأن أسباب عدم اإليفاء بالتزام عرض االتفاقيات والتوصيات عمى السمط 

 .المختصة بالتصديق 
ا كان لموفد السوداني عدة مداخالت باسم كامل فريق الحكومات باعتبار ترأس السودان لفريق كم

 ( .من تقرير المجنة 195و 171، 19الفقرات )الحكومات في المؤتمر 
 

إلى من مكتب العمل الدولي أّن القائمة األولية لمحاالت الفردية المرسمة إلى  ىذا وتجدر اإلشارة
، (87االتفاقية ) الجزائر: دول عربية  7حالة منيا حاالت  49تضم  2012ي الدول األعضاء في ما

، (29االتفاقية )، الكويت (98االتفاقية )، العراق (87االتفاقية )، مصر (111االتفاقية )السعودية 
 ( . 105االتفاقية )، سوريا (81االتفاقية )موريتانيا 
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 :اٌجٕذ اٌراثغ
 بػُخ ِٓ أجً اٌؼذاٌخ االجزّبػُخ وػىٌّخ ػبدٌخأرضُبد اٌحّبَخ االجزّ 

 

 

  رْ ئدساط ٛزا اُج٘ذ ثؾإٔ ٝمغ رٞف٤خ ٓغزوِخ ثؾإٔ أسم٤بد اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ

أُزؼِن  2011ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ  100ث٘بء ػ٠ِ هشاس اُذٝسح 

 .اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ :ثبعز٘زبعبد أُ٘بهؾخ أُزٌشسح ؽٍٞ اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ

أهش أُإرٔش ٝأًذ ٖٓ عذ٣ذ ػ٠ِ إٔ اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ ؽن ٖٓ ؽوٞم ؽ٤ش 

ٖٓ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلٗغبٕ ٝأ٣نب مشٝسح اعزٔبػ٤خ  22اإلٗغبٕ أُبدح 

غ٘ت اُلوش ٝرؾغ٤ٖ اُ٘لبر ئ٠ُ اُشػب٣خ اُقؾ٤خ رك٢ٜ أدٝاد ُزٞك٤ش أٖٓ اُذخَ ٝ

 .ٝرغ٤َٜ اُؾقٍٞ ػ٠ِ اُزؼ٤ِْ ٝث٘بء اُغِْ

بٕ االعزٔبػ٢ مشٝسح اهزقبد٣خ ٖٓ خالٍ رٞك٤ش اُقؾخ ٝاُزؼ٤ِْ ًزُي كإ اُنٔ

٣ٝغبػذ ًزُي ػ٠ِ اُزؾٍٞ ٖٓ االهزقبد ؿ٤ش  ٓٔب ٣غبػذ ػ٠ِ سكغ اإلٗزبع٤خ

 .أُ٘ظْ ئ٠ُ االهزقبد أُ٘ظْ

 

  ٝهذ ر٘بُٝذ االعز٘زبعبد ثؾإٔ أُ٘بهؾخ أُزٌشسح ػٖ اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ– 

فش ٝأُؾبٝس أُشرجطخ ث٘ظْ اُنٔبٕ اُنٔبٕ االعزٔبػ٢، ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼ٘ب

اُغ٤بع٢ ٝأُإعغ٢ ٝدٝس اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ ٝاُؾبعخ  اُغ٤بم ٓضبٍاالعزٔبػ٢ 

 مٔبٕ رؾَٔ رٌِلخ –ٗطبم اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ رٞع٤غ اعزشار٤غ٤بد  –ئ٤ُٚ 

دٝس اُؾٌٞٓبد  –ٝر٣َٞٔ اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ ئداسح اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ 

ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ٝمشٝسح اػزٔبد  ؼب٤٣شٝدٝس ٓٝاُؾشًبء االعزٔبػ٤٤ٖ 

ٓؼب٤٣ش ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ثؾإٔ اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ ٝرٞك٤ش ئسؽبدا ُِذٍٝ 

األػنبء ك٢ ئهبٓخ أسم٤بد ُِؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ ظشٝكٜب اإلٗٔبئ٤خ 

 .اُٞه٤٘خ

 

 ُ( 1)شاثغ ٝهذ عبءد ٝص٤وخ ٛزا اُج٘ذ ك٢ صالصخ أعضاء أٝروبس٣ش ٢ٛٝ اُزوش٣ش ا

 (.ة 2) ٝاُشاثغ ( أ 2)ٝاُشاثغ 

 

  ٝص٤وخ خِل٤خ ٝٓ٘طِوبد أعبع٤خ ُق٤بؿخ رٞف٤خ ػَٔ ( 1)٣ٝؼزجش اُزوش٣ش اُشاثغ

د٤ُٝخ ٓغزوِخ ثؾإٔ األسم٤بد اُٞه٤٘خ ُِؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ؽ٤ش رنٖٔ ٛزا 

اُزوش٣ش االعزج٤بٕ اُز١ رْ ئسعبُٚ ئ٠ُ اُذٍٝ األػنبء ثٜذف االهالع ػ٠ِ 

ٛب ثؾإٔ ٗطبم ٝٓنٕٔٞ اُزٞف٤خ أُوزشؽخ ثؼذ اُزؾبٝس ٓغ ٝعٜبد  ٗظش

( أ 2)ٝرنٖٔ اُزوش٣ش اُشاثغ . أُ٘ظٔبد األًضش رٔض٤ال أفؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ

سدٝد أهشاف اإلٗزبط ٝرؼ٤ِوبد ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ػ٤ِٜب ٝفٞال ئ٠ُ ف٤بؿخ 

 (.ة 2)اُ٘ـ أُوزشػ ُِزٞف٤خ اُٞاسد ك٠ اُزوش٣ش اُشاثغ 

 

  أسم٤خ اُؾٔب٣خ : ٖٓ كق٤ِٖ اُلقَ األٍٝ( 1)وش٣ش اُشاثغ ٣ٝزٌٕٞ اُز

اُزؾذ٣بد  –ٓلّٜٞ ُزأ٤ٖٓ اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ األعبع٢ ُِغ٤ٔغ  –االعزٔبػ٤خ 
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اُوبٕٗٞ ٝأُٔبسعخ ك٢ روذ٣ْ اُنٔبٗبد األعبع٤خ ألٖٓ : ٝاُلقَ اُضب٢ٗ. ٝاُلشؿ

 .اُذخَ ٝاُشػب٣خ اُقؾ٤خ األعبع٤خ

ػٖ اُوبٕٗٞ ٝأُٔبسعخ ك٢ اُذٍٝ األػنبء ٣ٝغزؼشك ثوذس ٖٓ اُزلق٤َ أٓضِخ 

ٖٓ ٓخزِق األهب٤ُْ ٝاُ٘ظْ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُزوب٤ُذ ٝاُظشٝف االهزقبد٣خ 

ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب أُ٘طوخ اُؼشث٤خ ٓغ روذ٣ْ ( ٓغز٣ٞبد اُذخَ ٝاُز٤ٔ٘خ)ٝاالعزٔبػ٤خ

رؾ٤ِالد ٓوبسٗخ ألْٛ اُزطٞساد ٝاالرغبٛبد اُ٘بؽئخ ك٢ ئهبٓخ أسم٤بد اُؾٔب٣خ 

 .ػ٠ِ أُغزٟٞ اُٞه٢٘االعزٔبػ٤خ 

 

 :ِالحظبد

 

  ْثؾإٔ اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ اُلشٝع  1952ُؼبّ ( 102)رؾذد االرلبه٤خ اُذ٤ُٝخ سه

كوو دُٝز٤ٖ ػشث٤ز٤ٖ فبدهزب ػ٠ِ ٛزٙ )اُزو٤ِذ٣خ اُزغؼخ ُِنٔبٕ االعزٔبػ٢ 

 (.االرلبه٤خ

 

 ِ٠ رِو٠ ٌٓزت اُؼَٔ اُذ٢ُٝ سدٝدا ه٤ِِخ ٖٓ أهشاف اإلٗزبط ك٢ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ػ

 .االعزج٤بٕ اُخبؿ ثق٤بؿخ اُزٞف٤خ أُوزشؽخ

 

 :ع٤ش أػٔبٍ اُِغ٘خ أُؾٌِخ ُذساعخ اُزٞف٤خ

 

 :ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ رْ رؾ٤ٌَ ٤ٛئخ ٌٓزت ُغ٘خ أسم٤خ

 سئ٤غب –( ًُٞغٔجشؽ/ ؽٌٞٓبد)اُغ٤ذ كب٣ذ٣ش  -

ٗبئت اُشئ٤ظ ػٖ كش٣ن أفؾبة  –( ثِغ٤ٌب/ أفؾبة ػَٔ)اُغ٤ذ د١ ٤ٓغزش  -

 اُؼَٔ

 ٗبئجخ اُشئ٤ظ ػٖ كش٣ن اُؼٔبٍ –( ص٣ِ٘ذا اُغذ٣ذح/ ػٔبٍ)اُغ٤ذح ٢ِ٤ً  -

 ٓوشسا –( صٓج٤ب/ ؽٌٞٓبد)اُغ٤ذ ًٞاٗذا  -

 

 :أػنبء 6رْ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ اُق٤بؿخ ٖٓ  14ٝخالٍ اُغِغخ 

 ث٘غالد٣ؼ -أُٔب٤ٗب : ؽٌٞٓبد -

 األسع٘ز٤ٖ -ثِغ٤ٌب : أفؾبة ػَٔ -

 ثِغ٤ٌب –ص٣ِ٘ذا اُغذ٣ذح : ػٔبٍ -

 

ٓذ٣ش هطبع اُنٔبٕ االعزٔبػ٢  –ِٔخ ٓٔضَ اُغٌشر٤ش اُؼبّ اُغ٤ذ ع٤ؾٕٞ ر٘بٍٝ اٌُ

سؽت ك٤ٜب ثبُٔؾبس٤ًٖ أػنبء اُِغ٘خ ٓإًذا ػ٠ِ أ٤ٔٛخ ٝٓغإ٤ُٝخ ٛزٙ اُِغ٘خ أٌُِلخ 

 ثٔ٘بهؾخ رٞف٤خ ٓغزوِخ ثؾإٔ اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ ثبػزجبسٛب أٍٝ ٓ٘بهؾخ ُٔؼ٤بس ػٖ

ُٔ٘بهؾخ خطخ ػَٔ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ع٘خ ٝعزؾذد ٛزٙ ا 24اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ ٓ٘ز 

ك٢ ٓغبٍ اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ ٝعزإصش ػ٠ِ ٗٞػ٤خ اُؾٞاس اُٞه٢٘ ؽٍٞ ٛزا أُٞمٞع 

 .ك٢ ع٤ٔغ اُذٍٝ األػنبء ك٢ أُشؽِخ اُوبدٓخ
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ٝأًذد ٗبئجخ اُشئ٤ظ ػٖ . صْ هبّ ثزوذ٣ْ ػشك ٓٞعض ػٖ اُٞصبئن اُخبفخ ثٜزا اُج٘ذ

ض ػ٠ِ أُٞاص٤ن اُذ٤ُٝخ ُؾوٞم اإلٗغبٕ ٝٓؼب٤٣ش اُؼَٔ كش٣ن اُؼٔبٍ إٔ أُ٘بهؾبد عزشرٌ

ٝثٞعٚ  2011ُٔإرٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ُؼبّ  100اُذ٤ُٝخ ٝاالعز٘زبعبد أُؼزٔذح ٖٓ اُذٝسح 

 : خبؿ ؽٍٞ اُ٘وبه األعبع٤خ اُزب٤ُخ

 

االػزشاف ثإٔ اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ ؽن ٖٓ ؽوٞم اإلٗغبٕ، ٓغإ٤ُٝخ اُؾٌٞٓبد ك٢ 

ِنٔبٕ االعزٔبػ٢، مشٝسح رخل٤ل اُز٤ٜٔؼ ٝاُٜؾبؽخ، أ٤ٔٛخ رٞك٤ش رـط٤خ أعبع٤خ ُ

اُنٔبٕ االعزٔبػ٢ ثبػزجبسٙ اعزضٔبسا ك٢ األؽخبؿ ٝاُز٤ٔ٘خ، مشٝسح رأ٤ٖٓ ر٣َٞٔ 

 .ٓغزوش ٝروبعْ اُزٌب٤ُق ٝؿ٤ش رُي

 

اُغذ٣ش ثبُزًش إٔ ٛزٙ اُِغ٘خ ُو٤ذ اٛزٔبٓب ٝئهجبال ًج٤شا ٖٓ اُٞكٞد أُؾبسًخ ك٢ 

ُٞكٞد اُؼشث٤خ ؽ٤ش ًبٗذ ٓؾبسًزٜب ٌٓضلخ ٝٗؾطخ رغزؾن أُإرٔش ٝثٞعٚ خبؿ ا

اإلؽبدح ُٔغبٛٔزٜب ك٢ ئصشاء اُ٘وبػ ٝئدخبٍ ثؼل اُزؼذ٣الد ػ٠ِ ٓؾشٝع اُزٞف٤خ 

 .أُطشٝؽخ ُِ٘وبػ

ٝٝفِذ اُخالكبد داخَ اُِغ٘خ ؽٍٞ ئدخبٍ ثؼل اُزؼذ٣الد أٝ اإل٣نبكبد ئ٠ُ 

 .اعزخذاّ ػ٤ِٔخ اُزق٣ٞذ ُؾغْ أُٞهق

 

 9)اُزٞف٤خ أُؼشٝمخ مٖٔ عذٍٝ أػٔبٍ أُإرٔش ٖٓ د٣جبعخ  ٣ٝزٌٕٞ ٓؾشٝع

ٓبدح أٓب اُزٞف٤خ أُوزشؽخ ثؾإٔ األسم٤بد اُٞه٤٘خ ُِؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ  22ٝ( كوشاد

اُز٢ اػزٔذرٜب اُِغ٘خ ك٢ مٞء أُ٘بهؾبد ٝعٜٞد ُغ٘خ اُق٤بؿخ ك٢ ٓشاػبح ع٤ٔغ 

 11)فجؾذ رزٌٕٞ ٖٓ د٣جبعخ أُوزشؽبد ثبُزؼذ٣الد   ٝاإل٣نبكبد أُطِٞة ئدخبُٜب، أ

ٓبدح ثٔؼ٠٘ ئمبكخ كوشر٤ٖ ػ٠ِ اُذ٣جبعخ ٝٓبدر٤ٖ ػ٠ِ ٓؾشٝع اُزٞف٤خ  24ٝ( كوشح

 .أُوزشؽخ

ٗغخخ ٖٓ اُزٞف٤خ أُوزشؽخ ثؾإٔ األسم٤بد اُٞه٤٘خ ُِؾٔب٣خ ( 4)ٓشكن سهْ 

 .االعزٔبػ٤خ

 :ًٔب اػزٔذد اُِغ٘خ ٓؾشٝع هشاس ٓشكن ثبُزٞف٤خ ٣زنٖٔ ٓب ٢ِ٣

 

اإلعشاءاد اُٜبدكخ ئ٠ُ عؼَ أسم٤بد اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ؽو٤وخ ػ٠ِ هشاس ثؾإٔ 

 أُغزٟٞ اُٞه٢٘ ك٢ اُؼبُْ

اػزٔذ اُزٞف٤خ ثؾإٔ  2012ُؼبّ  101أُإرٔش اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ ك٢ دٝسرٚ 

  2012أسم٤بد اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ، 

٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ خبفخ ٣ؼزشف ثبُذٝس األعبع٢ ُِؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ك٢ اُز٤ٔ٘خ االهزقبد

ك٢ ٓغبٍ ٌٓبكؾخ اُلوش ٝاُٜؾبؽخ ٝاإلهقبء االعزٔبػ٢ ًٝزُي ك٢ رؾو٤ن اُؼَٔ اُالئن 

 .ُِغ٤ٔغ

 

٣ذػٞ اُؾٌٞٓبد ٝأفؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ٓؼب ئ٠ُ رلؼ٤َ اُزٞف٤خ ثؾإٔ أسم٤بد  -1

 .اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ػ٘ذٓب ٣غٔؼ ثزُي اُٞمغ اُٞه٢٘
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اُذ٢ُٝ إٔ ٣طِت ٖٓ أُذ٣ش اُؼبّ ارخبر ٣ذػٞ ًزُي ٓغِظ ئداسح ٌٓزت اُؼَٔ  -2

 :ئعشاءاد كؼبُخ ثؾشه رٞكش أُٞاسد ٖٓ أعَ

 .ر٤ٔ٘خ اُزٞعغ ك٢ رطج٤ن اُزٞف٤خ ك٢ ئهبس األٗؾطخ اُزٞػ٣ٞخ أُالءٓخ - أ

دػْ هذسح اُؾٌٞٓبد ٝٓ٘ظٔبد أفؾبة اُؼَٔ ٝٓ٘ظٔبد اُؼٔبٍ ُز٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ  - ة

م٤بد اُٞه٤٘خ ٝمغ رقٞس ٝرطج٤ن اُغ٤بعبد ٝاُجشآظ راد اُقِخ ثبألس

 .ُِؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ٝمٔبٕ أُزبثؼخ ٝاُزو٤٤ْ

 

ٓغبٗذح اُؾٌٞٓبد ٝٓ٘ظٔبد أفؾبة اُؼَٔ ٝٓ٘ظٔبد اُؼٔبٍ ك٢ اُغٜٞد اُز٢  -ط

 رجزُٜب  

 :ُٞمغ ٓٞمغ اُز٘ل٤ز األسم٤بد اُٞه٤٘خ ُِؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ٖٓ خالٍ

 

٘بعؾخ ك٤ٔب ث٤ٖ ٝعبئَ ٓ٘بعجخ ُزغ٤َٜ رجبدٍ أُؼِٞٓبد ٝاإلػالّ ٝاُطشم اُ -

 .األػنبء

 .اُزؼبٕٝ اُل٢٘ ٝاُخذٓبد االعزؾبس٣خ -

 

 ٓغبٗذح ػ٤ِٔبد اُؾٞاس ػ٠ِ أُغزٟٞ اُٞه٢٘ ؽٍٞ ٓٞمٞع ئٗؾبء ٝٝمغ ٓٞمغ  -د   

 .اُز٘ل٤ز األسم٤بد اُٞه٤٘خ ُِؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ       

 

خ رؼض٣ض اُزؼبٕٝ ٝر٘غ٤ن ٓغبٗذح األػنبء ٓغ ٓ٘ظٔبد د٤ُٝخ أخشٟ ٓؼ٤٘ -ٙ    

ٝٓ٘ظٔبد أفؾبة اُؼَٔ ٝٓ٘ظٔبد اُؼٔبٍ ًٝزُي ٓغ ٓ٘ظٔبد أخشٟ رٔضَ 

 .األؽخبؿ أُؼ٤٤ٖ٘ ٖٓ أعَ ئػذاد اعزشار٤غ٤بد ٝه٤٘خ ُِؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ
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 اٌجٕـذ اٌخبِص
 

 رشغًُ اٌشجبة
 

 

تشكمت لجنة إلجراء مناقشة عامة حول البند الخامس المدرج بجدول أعمال المؤتمر  – 1
ي ــل الدولــب العمـــّده مكتــر الذي أعــاس التقريــاب ، وذلك عمى أســق بموضوع تشغيل الشبــوالمتعم

 " ( .حان وقت العمل : أزمة عمالة الشباب " بعنوان  Vالتقرير ) رض ــــلمغ
 

ٕ ٌٓزت اُِغ٘خ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ  ّٞ  :ٝهذ رٌ
 

 M. Noureddine Bardad Daidjظ ا٣عؼــبدح اُغل٤ـش ٗـٞس اُذ٣ـٖ ثـشداد د -

 .، سئ٤غب ( ؽٌٞٓـخ اُغضائـش )   

 ، (أصحاب عمل السعودية )  Mme. Noura Saleh Alturkiالسيدة نورة صالح التركي  -
 .نائبة لمرئيس عن أصحاب العمل    
 (عمال بمغاريا ) M.Plamen Dimitrovالسيد بالمان ديميتروف  -
 .نائبا لمرئيس عن العمال    
  Mme Emalene Marcus-Burnettلسيدة إيماالن مركوس بورنات ا -
 .مقررة  –( حكومة برباد )   

 

بيانات أولية ساىم فييا المدير العام لممنظمة : استيمت المجنة أعماليا بنقاش مختصر  – 2
 .وسكرتير عام المؤتمر السيد خوان سومافيا 

 

،  دةــوع عمى حــل موضــر كــة المقترحة في التقريــالست اطــــول النقــة حــة مستفيضــاقشــرت منــثم ج
 :وىي اآلتية 

 

 السياسات االقتصادية وسياسات التشغيل -
 التعميم ، التدريب والميارات :القابمية لمتشغيل  -
 سياسات سوق العمل -
 روح تنظيم المشاريع والعمل لمحساب الخاص لدى الشباب -
 حقوق لصالح الشباب -
 .ظمة العمل الدولية دور من -

 

 
وكان ىذا . وفي جمستيا الثامنة ، شّكمت المجنة فريقا لمصياغة تولى إعداد مشروع االستنتاجات 

 .وأحيانا صعبة بسبب اختالف وجيات النظر في بعض المسائل  ثريةالمشروع موضوع مناقشات 
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 .تعديال وفي العديد من التعديالت الفرعية  183وأمكن لمجنة النظر في 
 

التقرير المتعمق بسير أعماليا ونص االستنتاجات كما تم  المجنة وفي جمستيا الختامية اعتمدت
 . تعديمو والقرار المصاحب 

 

ونذكر في ما يمي بعض المسائل  التقرير ل لالستنتاجات المعتمدة مرفق بيذاالنص الكام – 3
 : في المناقشات التي وقع التركيز عمييا

 

سياسة التشغيل في قمب سياسة االقتصاد الكمي، كيدف أساسي ضرورة جعل أو وضع  -
حداث مواطن الشغل وتم التأكيد . وخاصة وضع سياسة اقتصادية تقوم عمى العمل المنتج وخمق الثروة وا 

 .عمى ضرورة التجانس بين ىذه السياسات قصد تحقيق سياسة التشغيل 
 

الحصول عمى الحق في تعميم أساسي تحسين القابمية لمتشغيل أىم شرط يتمثل في ضرورة ل -
ارات ، مع ــرورة توافق سوق العمل مع منظومة التربية والتدريب وتأىيل الميــثم ض. ي وذي مستوى ـــمجان

 .وضع كل أسباب النجاح ليذه السياسة من وسائل مادية ، تكنولوجية وبشرية عالية التأىيل 
 

اع ــــي القطـة فــل وخاصــــــن الشغــدث لمواطـــار المحــــستثمج لالـــرامــات وبــــاســع سيــرورة وضــض -
العمومي والمناطق الريفية ومواطن العمل األخضر ، مع وضع تسييالت لوكاالت التشغيل العمومية 

 .والخاصة 
 

ك من ــة البطالة وذلــول لمقضاء عمى مشكمــدى الحمــاص من إحــر آلية العمل لمحساب الخــتعتب -
خالل إحداث منشآت صغيرة ومتوسطة من طرف الشباب مع توفير بيئة مالئمة وتدريب ومتابعة ليذه 

 .المنشآت 
 
 

من الضروري االىتمام بحقوق الشباب العامل ، وىذا من خالل تشجيعو عمى التنظيم داخل  -
اعية والتي نقابات سواء ألصحاب العمل أو لمعمال وكذلك ضرورة وضع إطار تشريعي لممفاوضات الجم

 .ن الحقوق األساسية لمعمل ن حقوق الشباب العامل والمنبثقة عمن خالليا يمكن الدفاع ع
 
 
 
 
 

لمنظمة العمل الدولية دور ىام في مجال تشغيل الشباب وذلك بتدعيم اإلجراءات التي تتخذىا  -
التجارب وتسخير كل الحكومات والشركاء االجتماعيون في ىذا المجال وأيضا من خالل تبادل المعارف و 

 .الوسائل الممكنة لممنظمة 
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بالنظر لألىمية القصوى لمموضوع فقد كان الحضور في أعمال المجنة مكثفا حيث تراوح  – 4
 .دولة  110مشاركا من  225و  160عدد المشاركين فييا ما بين 

 

يام السبت وذلك بما في ذلـك أ( جمسة  15) واستوجبت أعمال المجنة عقد جمسات عديدة ومطّولة 
 .دون اعتبار جمسات فريق الصياغة 

 

عن ارتياحيم  –الحكومات وأصحاب العمل والعمال  -وأعرب المشاركون من األطراف الثالثة 
لمنتائج التي تم التوصل إلييا بفضل الحوار البّناء والجّدي الذي ساد أعمال المجنة رغم الصعوبات التي 

اون المثمر ما بين األطراف الثالثة وحرصيا عمى تذليل الخالفات اعترضتيا أحيانا وبفضل روح التع
والوصول إلى استنتاجات وتوصيات ترقى إلى أىمية الموضوع وجسامة التحديات والمخاطر الناجمة 
عن البطالة المستفحمة والمتزايدة في صفوف الشباب في مختمف مناطق العالم وفي مقدمتيا المنطقة 

 .العربية
 

 

ونـذكر فـي ىـذا الصـدد  .جد متميزة والفتة لمنظـر كانت كة العربية في أعمال المجنةالمشار  – 5
 :بالخصوص ما يمي 

 

وقـــد . رئاســـة المجنـــة توالىـــا بكـــل اقتـــدار ســـعادة الســـفير نـــور الـــدين بـــرداد دايـــج مـــن الجزائـــر  -
وبحسـن  فـي الجمسـة الختاميـة بحكمتـو –الحكومات وأصحاب العمـل والعمـال  –أشادت األطراف الثالثة 

 .قيادتو ألعمال المجنة وميارتو في إدارة المفاوضات العسيرة ما بين الفرقاء 
 

ـــق أصـــحاب العمـــل الســـيدة نـــورة صـــالح التركـــي مـــن                       - ـــة باســـم فري ـــة والناطق ـــيس المجن نائبـــة رئ
أصـحاب العمـل المممكة العربية السعودية أبمت البالء الحسن في أداء ميمتيا ودافعت عن وجيات نظـر 

 .بكل اقتدار مع التحمي بالمرونة الالزمة لتحقيق التوافق حول المسائل الخالفية 
 

 

 .وباستحقاق نقول أنيا شّرفت المرأة السعودية والعربية عموما 
 

فريق الصياغة الذي تولى إعداد مشروع االستنتاجات ضم في عضويتو كال من نائبة الرئيس  -
رة صـــالح التركـــي وكـــذلك الســـيدة الحاجـــة قـــدوس ممثمـــة عمـــال الجزائـــر عـــن أصـــحاب العمـــل الســـيدة نـــو 

وقد ساىمت بكل حيويـة وكفـاءة فـي تبميـ  وجيـات النظـر  –والعضوة بمجمس إدارة منظمة العمل الدولية 
العربيـة فـي المواضـيع المطروحـة لمنقـاش مـن خــالل مشـاركتيا كعضـوة صـمب فريـق العمـال بالمجنـة وفــي 

 .ي اجتماعات لجنة التنسيق العربية وضمن فريق التنسيق العربي فريق الصياغة وكذلك ف
 

ونشـير نـة كانت مكثفة ورفيعة المستوى مشاركة الوفود العربية بأطرافيا الثالثة في أعمال المج -
 .في ىذا الصدد إلى حضور الوزير التونسي لمتكوين الميني والتشغيل جزءا كبيرا من أعمال المجنة 
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عربيــة بصــورة نشــيطة فــي المناقشــات التــي جــرت بالمجنــة ســواء فــي النقــاش ســاىمت الوفــود ال -
ونشـير ىنـا إلـى . العام حول المسائل المطروحة أو فـي تقـديم ومناقشـة التعـديالت لمشـروع االسـتنتاجات 

ويبـرز ذلـك فـي العديـد مـن فقـرات . المشاركة الفاعمة والمتميزة لموفود الحكومية لكل مـن الجزائـر وتـونس 
 .ر التقري

 

ـــة ضـــم الســيد محمــد صــالح الشــطي  - ـــق العربــي داخــل المجنـ حكومــة )       تشكـــل فريــق لمتنسيـ
 ( ل الجزائرعما)والسيدة الحاجة قدوس ( أصحاب عمل اإلمارات)والسيد خميفة مطر ( تونس 

 

 .وشاركت منظمة العمل العربية في أعمال المجنة ممثمة بالسيد محمد كشو واآلنسة دينا سعيد 
 

 

  .اعتمد مؤتمر العمل الدولي تقرير المجنة واالستنتاجات والقرار المصاحب  – 6
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 اٌجٕذ اٌطبدش
 

 إٌّبلشخ اٌّزىررح حىي اٌهذف االضزرارُجٍ
 اٌّزؼٍك ثبٌّجبدئ واٌحمىق األضبضُخ فٍ اٌؼًّ

 
 

ن منظمـة العمـل الدوليـة ة إلجراء المناقشـة المتكـررة بموجـب إعـاليشّكل المؤتمر لجنة ثالث – 1
 . بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة  2008لعام 

 

وقـــد تناولـــت المناقشـــة المتكـــررة فـــي ىـــذه الـــدورة المبـــادئ والحقـــوق األساســـية فـــي العمـــل ، أحـــد 
األىــداف اإلســتراتيجية األربعــة لممنظمــة التــي أقّرىــا اإلعــالن المــذكور بعــد أن جــرت فــي الســنة الماضــية 

ناقشة متكررة حول ىدف الحماية االجتماعية وفي السنة التي قبميا مناقشـة متكـررة حـول ىـدف التشـغيل م
. 

 

 :تكّون مكتب المجنة عمى النحو التالي  – 2
 رئيسا( حكومة استراليا) Greg Vinesقراق فيناس  السيد -
نائبــا ( مريكيـةأصحــاب عمـل الواليـات المتحــدة األ) Edward Potterالسـيد ادوارد بوتــار  -

 لمرئيس عن أصحاب العمل
 نائبا لمرئيس عن العمال( عمال فرنسا) Yves Veyrierالسيد ايف فيريي  -
 .مقررة ( حكومة البرازيل) Ribeiro de Albuquerqueالسيدة ريبيرو دي البيكرك  -

 

يــذي بصــفتو المــدير التنف Guy Ryderوقـد تــولى ميمــة ممثـل الســكرتير العــام لممــؤتمر السـيد 
 .الحالي لممعايير والحقوق األساسية في العمل وىو المدير العام المنتخب لمكتب العمل الدولي 

 

" الـذي أعـّده مكتـب العمـل الـدولي ويحمـل عنـوان  VIر ـا مـن التقريــة انطالقــدارت المناقشـ – 3
 " .االلتزام إلى العمل من: المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

 

سي أىمية بالغة حيث أنو أول تقرير معروض في نفس الوقت لممناقشة المتكررة ىذا التقرير يكت
بشأن المبادئ والحقـوق األساسـية  1998المي في نطاق متابعة إعالن وكتقرير ع 2008بعنوان إعالن 

وق األساســية بفئاتيــا األربعــة وىــو كــذلك التقريــر األول الــذي يبحــث فــي آن واحــد كافــة الحقــ. فــي العمــل 
لحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعيــة، القضــاء عمــى العمــل الجبــري، القضــاء عمــى عمــل األطفــال، ا: وىــي
 .اواة في العمل ـالمس
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وكمـــا ىـــو معمـــوم فـــإّن المناقشـــات المتكـــررة الســـنوية فـــي المـــؤتمر تيـــدف إلـــى بحـــث التطـــورات 
الءمـة نشـاط المنظمـة مـع ة مىـدف مـن األىـداف اإلسـتراتيجية بغيـالحاصمة في عـالم العمـل بالنسـبة لكـل 

 . احتياجات الدول األعضاء 
 

 . استيمت المجنة أعماليا بنقاش عام – 4
ثم جرت مناقشة مستفيضة حول النقـاط الخمسـة المقترحـة فـي التقريـر كـل موضـوع عمـى حـدة ، 

 :وىي اآلتية 
 

  المبادئ والحقوق األساسية في العمل وعولمة عادلة  : 1النقطة: 

تخاذ مبادرات إضافية لتدعيم إنفاذ االلتزام الجماعي بالمبادئ والحقوق ىل ىناك ضرورة ال
األساسية في العمل عمى الصعيدين العالمي والوطني ؟ وماذا ينبغي أن تكون أولويات منظمة العمل 

 الدولية خالل السنوات األربعة القادمة ؟
 

  وتعزيز التطبيق العالميالتصديق العالمي عمى االتفاقيات األساسية الثمانية  : 2النقطة 
 : لممبادئ والحقوق األساسية في العمل

ىل ينبغي أن يبقى التصديق العالمي عمى االتفاقيات األساسية الثمانية ىدفا ذا أولوية بالنسبة 
ذا كان الجواب إيجابيا ، ما ىي الخطوات اإلضافية المناسبة إلعطاء زخم  لمنظمة العمل الدولية ؟ وا 

يق وإلدراجيا في مبادرة أوسع نطاقا ترمي إلى تعزيز تطبيق المبادئ والحقوق األساسية جديد لحممة التصد
 في العمل تطبيقا عالميا ؟

 

  التنفيذ الفعمي لممبادئ والحقوق األساسية في العمل عمى المستوى الوطني : 3النقطة: 

لممبادئ والحقوق  ما ىي التدابير التي ينبغي لمحكومات اتخاذىا من أجل تعزيز التنفيذ الفعمي
األساسية في العمل لمجميع والتصدي لمتحديات الناجمة عن التطورات األخيرة التي شيدتيا أسواق العمل 
وتمك المتعمقة بمجموعات مستضعفة محددة ؟ وما ىو الدور الذي ينبغي أن تضطمع بو كل من منظمات 

بادئ والحقوق األساسية في العمل عمى أصحاب العمل ومنظمات العمال لممساىمة في التنفيذ الفعمي لمم
المستوى الوطني ؟ وما ينبغي أن تكون أولويات منظمة العمل الدولية في مساعدة الدول األعضاء في 

 الجيود التي تبذليا بيذا الصدد ؟
 

  تعزيز حشد وتنسيق وسائل منظمة العمل الدولية في ما يتعمق بتنفيذ المبادئ :  4النقطة
 : في العملوالحقوق األساسية 

 

كيف يمكن تحسين نشاط منظمة العمل الدولية الرامي إلى تعزيز المبادئ والحقوق األساسية 
في العمل وما ينبغي أن تكون أولويات المنظمة في ما يتعمق بالنشاط المعياري والتعاون التقني وبناء 
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لمبادئ والحقوق األساسية القدرات وتعزيز قواعد المعارف الشاممة والشّفافة وبرنامج البحوث بشأن ا
 في العمل ؟

  مبادرات أخرى لتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل : 5النقطة: 
 

ترد المبادئ والحقوق األساسية في العمل عمى نحو متزايد ضمن مبادرات عديدة ومتنوعة 
ذا فيل ينبغي لممنظمة أن تشارك أكثر في مثل ىذه المبا. خارج منظمة العمل الدولية  درات ؟ وا 

كانت ىذه ىي الحال ما الذي يتعين القيام بو لضمان االستخدام األفضل لمختمف وسائل عمل 
 المنظمة ؟

 

. روع لالســتنتاجاتإعــداد مشــ تكــوين فريــق لمصــياغة تــولي تــم فــي الجمســة الســابعة لمجنــة – 5
 .النص المقترح ثر ذلك جرت مناقشة مستفيضة لالستنتاجات وأدخمت العديد من التعديالت عمى وا  

 

وفــي جمســتيا األخيــرة اعتمــدت المجنــة الــنص المعــّدل لالســتنتاجات وكــذلك التقريــر عــن ســير 
 .األعمال ومشروع القرار المصاحب 

 

دارت مناقشـــات المجنـــة فـــي منـــاخ جّيـــد ســـاده الوفـــاق والتعـــاون مـــا بـــين الشـــركاء الثالثـــة  – 6
المجنــة بّنــاء ومثمــرا حيــث أفضــى إلــى نتــائج وكــان الحــوار فــي . الحكومــات وأصــحاب العمــل والعمــال 

شادة من جميع الفرقاء في الجمسة الختامية   .كانت محل رضاء وا 
 

ــــدا والمشــــاركة نشــــيطة ونــــذكر فــــي ىــــ – 7 ذا الصــــدد ـالحضــــور العربــــي فــــي المجنــــة كــــان جّي
 :يمي بالخصوص ما

يتبـّين مـن التقريـر مساىمة المندوبين الحكوميين لعدد من الدول العربية فـي المناقشـات كمـا  -
ومنـدوب اإلمـارات باسـم الـدول ( 123الفقـرة )، مندوب الجزائـر (93الفقرة )مداخالت مندوب مصر : 

 (145الفقرة )األعضاء بمجمس التعاون لدول الخميج العربية 
 

تحــدث منــدوب زمبيــا باســم الممثمــين الحكــوميين لمجموعــة مــن الــدول اإلفريقيــة مــن ضــمنيا  -
صـر ، وتحـدث منـدوب الصـين باسـم الممثمـين الحكـوميين لمجموعـة مـن دول آسـيا الجزائر وتـونس وم

 .والباسفيك من بينيا اإلمارات، السعودية، العراق، عمان وقطر 
 

وساىمت الدول العربية اآلسيوية في بعـض التعـديالت المقترحـة عمـى االسـتنتاجات كمـا يتبـّين 
 ( .354و 349، 324، 272، 192الفقرات )من التقرير 

 

حكومـــة )تـــم تشـــكيل فريـــق لمتنســـيق العربـــي داخـــل المجنـــة برئاســـة الســـيد عبـــد الفتـــاح محمـــد  -
 ( .مصر
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وشــاركت منظمــة العمــل العربيــة فــي أعمــال المجنــة ممثمــة بمــدير المركــز العربــي إلدارة العمــل 
 .والتشغيل بتونس السيد محمد كشو 

 

مـــن قبــل الـــدول األعضــاء ومنظمـــة  تمثّــل االســتنتاجات التـــي تبنتيــا المجنـــة إطــارا لمعمــل – 8
العمـــل الدوليـــة مـــن أجـــل االحتـــرام الفّعـــال والشـــامل لممبـــادئ والحقـــوق األساســـية فـــي العمـــل وتعزيزىـــا 

 . (2016-2012) وتحقيقيا خالل الفترة القادمة
 

 :لالستنتاجات مرفق بيذا التقرير، ونكتفي باإلشارة إلى ما يمي النص الكامل
 

م مــن قبــل مــؤتمر العمــل الــدولي عمــى الخصــائص التاليــة لممبــادئ التأكيــد صــمب المجنــة ثــ -
 :والحقوق األساسية في العمل 

  الطبيعة الشاممة والثابتة ليذه المبادئ والحقوق 

  األىميـــة الخاصـــة ليـــذه المبـــادئ والحقـــوق بوصـــفيا حقوقـــا اســـتثنائية وشـــروطا ضـــرورية
 لية وإلحداث الوظائف الالئقةلتحقيق األىداف اإلستراتيجية األخرى لمنظمة العمل الدو 

  التالزم والترابط والتكامل ما بين مختمف فئات ىذه المبادئ والحقوق وما ينـتج عـن ذلـك
 .من حاجة إلى اعتماد نيج متكامل لتحقيقيا 

 

يستند إطار العمل المنبثق عـن المناقشـة المتكـررة والمـذكور باالسـتنتاجات إلـى التـزام جميـع  -
م وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمـل يمـا يتماشـى مـع إعـالن الدول األعضاء باحترا

 .وستقدم منظمة العمل الدولية الدعم لمييئات المكونة لتفي بالتزاميا وفقا الحتياجاتيا  1998
 

دعـوة المـدير العــام إلعـداد خطـة عمــل تأخـذ باالعتبــار األولويـات المحـددة فــي إطـار العمــل  -
وســينظر فييــا مجمــس اإلدارة فــي ( 2016-2012)ىــذه الخطــة تعنــي الفتــرة . تاجاتالمــذكور باالســتن

 .2012في نوفمبر  316دورتو 
 

كمـــا أّن المـــدير العـــام مـــدعو لمراعـــاة االســـتنتاجات عنـــد إعـــداد مقترحـــات البرنـــامج والميزانيـــة 
 .المقبمة لممنظمة

 

والقـــــرار  تواالســـــتنتاجااعتمـــــد مـــــؤتمر العمـــــل الـــــدولي تقريـــــر لجنـــــة المناقشـــــة المتكـــــررة  – 9
 .المصاحب 

 

 
 


