منظمة العمل العربية

االتحاد التعاوني العربي

بشٔتٕكٕل تؼأٌ يشتشن
بيٍ يُظًت انؼًم انؼشبيت
ٔاالتحاد انتؼأَي انؼشبي

بشٔتٕكٕل تؼأٌ يشتشن بيٍ
يُظًت انؼًم انؼشبيت ٔاالتحاد انتؼأَي انؼشبي
إٌ يُظًت انؼًم انؼشبيت يًثهت في يؼااني انيايذ  /فااعل ػها انًطياش
انًـــــذعش انؼــــاؤ ،االتــحـــاد انتؼــــأَي انؼـــــشبي يًـــثالً بيؼادة انذكتٕس
 /أحًذ ػبذ انظاْش – سئيس االتحاد.
 سغبت يًُٓا في إحكاو انتؼأٌ بيًُٓا تحميما ً نألْذاف انًشتشكت. ٔتأكياااذا ٔتاااذػيًا ناااشٔاب انؼًااام االلتصااااد ٔاالجتًااااػي ٔانثماااافيانؼشبي ٔيا تًثهّ انتؼأَياث انؼشبيت يٍ أدٔاس يحٕسعّ ْايّ فاي ْازِ
انًجاالث في كافت انذٔل انؼشبيت.
 ٔإعًاَااا باناااذٔس انطهيؼاااي نًُظًاات انؼًااام انؼشبيااات فااي تبُيٓاااا نمضااااعاانتشااليم ٔانحااذ يااٍ انبطاناات ٔتًُياات انتؼأَياااث ٔتطٕعشْااا ٔاالْتًاااو
بانًشأة انؼشبيت ٔاألشخاص رٔ اإلػالت ٔانتأييُاث االجتًاػيت.
 ٔف ظم انًتلياشاث االلتصاادعت ٔاالجتًاػيات انشاُْات ٔانتاي تاأرش بٓااانمطاع انتؼأَي يًا عتطها يٕاكبات ْازِ انًتلياشاث نًٕاماهت ييايشة
انتؼأَياث.
 ٔفا إاااس انؼاللاااث انٕريمات انتااي تاشب بايٍ االتحاااد انتؼاأَي انؼشباائيُظًت انؼًم انؼشبيت تى االتفاق ػه يا عهي- :
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انًادة األٔن  :انتشأس ٔتبادل انًؼهٕياث

ٗ .1تشاارّس طرفشنااارى نااٖ شاااتٔ طرولااار ا رطي طُٛو٘ااك طروشاااتش ك رتاااذ ٘ن
رِْدُور بغ٘ك تحق٘ق أُذطنِور نٖ شتٔ طروزرالي.
ٗ .2تبردل طرفشنارى طرْحار ق ّطروعلْهاري ّطرب٘رًاري ّطرٌشاشطي ّطرذسط اري
ّطربحْث رطي طالُتورم طروشتشك.
ٗ .3تعرّى طرفشنرى نٖ إ ذطد طال تشطت٘ز٘ك طرعشب٘ك رلٌِْض بررتعرًّ٘ري.
ٗ .4تعرّى طرفشنرى نٖ إ ذطد هْ ْ ك طرتششٗعري طرتعرًّ٘ك طرعشب٘ك.
ٗ .5تعرّى طرفشنرى نٖ تٌظ٘ن طرٌذّطي طرقْه٘ك طرعشب٘ك ناٖ شاتٔ طروزارالي
ّطرقضرٗر طرتٖ تخذم طُٛذطف طروشتش ك.
ٗ .6لااعٔ طرفشناارى رتحق٘ااق طال اات رد هااي طروْطح٘ااق ّطالت رق٘ااري طرعشب٘ااك
اااي هٌظواااك طرعواااا طرعشب٘اااك بوااار ٗحقاااق رلتعرًّ٘اااري أقصااأ

طرصاااردس
ط ت رد .

 .7طال تعرًك بررولتشرسٗي ّطرخبشطء ّطالختصرص٘٘ي رذٓ طرفشن٘ي نٖ
تبردل طروشْس طر ٌ٘ك ّطروشرس ك نٖ طًٛشفك طرتٖ تخذم طُٛذطف
طروشتش ك.

انًادة انثاَيت :انبشايج ٔانًششٔػاث

ٗ -1قْم طرفشنارى بحارةاك اا هٌِوار طٙخاش با ٕ هشاشّ ري طّ باشطهذ واا
توخا طُتورهر هشتش ر ّنقر الختصرصِور ،بِذف تٌلا٘ق طرزِاْدّ ،تْر٘اَ
طرذ ْ رلفشف طٙخش رلوشرس ك.
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 -2رلفشن٘ي طرق٘رم ب ًشفك هشتش ك تذخا نٖ طختصرصِور ّتحقق أُذطنر رطي
نر ذ هشتش ك ّنق ششّة تحذد طرتضطهري طرفشن٘ي نٖ ُزٍ طًٛشافك ّناٖ
طرولاارُوك طرورر٘ااك طرتااٖ تتشتااو لِ٘اار ّتتوخااا ُاازٍ طرٌشاارةري لاأ ّرااَ
طرخصْص فيًا عهي:
أ .إ ذطد طرذسط ري ّطربحْث
ب .إقرهك ًذّطي ّرقرءطي لو٘ك
د .تٌظ٘ن دّسطي تذسٗب٘ك.

انًادة انثانثت :تطبيك االتفاق

 روذٗش رم هٌظوك طرعوا طرعشب٘ك ّس ٘س طالتحرد طرتعرًّٖ طرعشباٖ بوار
رِواار هااي خبااش طى ٗتخاازط ااا تشت٘ااو ٗشٗرًااَ ه ٘ااذط رحلااي تفب٘ااق ُاازط
طالت رق.

انًادة انشابؼت :تؼذعم االتفاق

ٗ زْص تعذٗا ُزط طالت رق بوْطنقك طرفشن٘ي بٌرء لٔ إخفرس ٗبعج بَ
إٔ هٌِور رٚخش قبا حالحك أشِش هي ترسٗخ طرتعذٗا.
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انًادة انخاييتَ :فار االتفاق

ٗ صبح ُزط طالت رق ًرنزط بوزاشد تْق٘عاَ هاي قباا طرواذٗش طرعارم روٌظواك
طرعوا طرعشب٘ك ّس ٘س طالتحرد طرتعرًّٖ طرعشبٖ
ٔلااغ ْاازا االتفاااق فااي عاإو اإلرُاايٍ انًٕافااك  11أبشعاام َ /يياااٌ  2012يااٍ
َيختيٍ ،عحتفع كم اشف بُيخت نذعّ.
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