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تنفيـــذًا لقـــرار الـــدورة العاديـــة »46« لمؤتمـــر العمـــل العربي )القاهـــرة ، ابريل / نيســـان 2019 ( بشـــأن أعتمـــاد تصـــورات منظمة العمل 

ــى 2019 وإقرار  العربيـــة لتنظيـــم إجتماعـــات المجموعـــة العربيـــة التى ســـتعقد على هامش أعمـــال الـــدورة )108( لمؤتمـــر العمل الدوـل

جـــدول األعمـــال المقترح . 

وـفــى إطار تنفيذ خطة األمـــم المتحدة 2030 وأهدافها ال )17( وغاياتها )169( حول التنمية المســـتدامة ، والنهـــج الذى تتبعه المنظمة 

ـفــى الســـنوات األخيرة مـــن االعتماد على التوثيـــق اإللكترونى والبعـــد عن األســـاليب التقليدية البالية مـــن الطباعة الورقيـــة والتوجه إلى 

مـــا بات يعـــرف اآلن باالقتصاد األخضر واالقتصـــاد األزرق وقطاعاتهما المختلفة، واعتمادها كوســـيلة مســـتقبلية نظيفـــة وآمنة وصديقة 

 . للبيئة

تتشـــرف المنظمـــة بـــان تضع أمـــام الوفود العربيـــة الثالثية المشـــاركة فى أعمال هـــذه الدورة بعـــض المعلومات عن أنشـــطة المجموعة 

ــى اإلجـــراءات الخاصـــة بســـير أعمـــال المؤتمـــر واللجـــان المنبثقـــة عنـــه والتعريـــف باإلجـــراءات المتبعـــة والمســـائل  العربيـــة إضافـــة إـل

اإلجرائيـــة المختلفـــة التـــى قد تطرأ فى ســـياق أعمـــال المؤتمـــر ولجانه المختلفـــة من خالل هـــذا الدليل اإلرشـــادى التى دأبـــت المنظمة 

ــى لمنظمة العمـــل العربية  أن تقدمـــه ســـنويًا والذي ســـيقدم ـفــى نســـخه إلكترونية يمكن اإلسترشـــاد بها مـــن خالل الموقـــع اإللكتروـن

alolabor.org/ilc108  أو من خالل الباركود على الغالف .

وهللا الموفق ،،،

فايز علي المطيري
المدير العام

تقديم



القسم األول
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معلومات أساسية حول 

اجتماعات وأنشطة المجموعة العربية 

على هامش الدورة )108( لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019

القسم األول
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أواًل: مشروع البرنامج الزمني الجتماعات وأنشطة المجموعة العربية

ــي ومكتب البعثة الدائمـــة بجنيف التابـــع للمنظمة اتخاذ الترتيبـــات التنظيمية واللوجســـتية لعقد  ســـيتم من خـــالل مكتب العمل العرـب

االجتمـــاع التنســـيقي األول للمجموعـــة العربية المشـــاركة في أعمال الـــدورة الحاليـــة لمؤتمر العمـــل الدولي وكذلك األنشـــطة العربية 

األخـــرى ويقترح تنظيم هذه األنشـــطة وفـــق البرنامج الزمنـــي التالي:

مكان االنعقادبيانالتاريخالساعه

 08:30 - 06:30
مساءًا

 يوم األحد
قاعة مجلس إدارة مكتب العمل الدولياالجتماع التنسيقي األول للمجموعة العربية 9 يونيو / حزيران 2019

 مقر مكتب العمل الدولي

 يوم االثنين03:00 مساءًا
مكتب البعثة الدائمة اجتماع لجنة الصياغة 10 يونيو / حزيران 2019

لمنظمة العمل العربية

08:00 - 06:30
مساءًا

 يوم الخميس
 13 يونيو / حزيران 2019

الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب 
فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى

 قصــــر األمـــــم
XX - 20 بقاعة

 يوم الجمعة11:00 - 12:00
 قصــــر األمـــــماجتماع لجنة التنسيق 14 يونيو / حزيران 2019

X1 - 11 بقاعة
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ثانيا : مشروع جدول أعمال االجتماع التنسيقي األول للمجموعة العربية 
يقترح أن يتضمن جدول األعمال عرض ومناقشة الموضوعات التالية:

البند األول : المسائل اإلجرائية

البند الثاني : رئاسة الدورة )108( لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 والمناصب األخرى المنبثقة عن المؤتمر

البند الثالث : التوسع في استخدام اللغة العربية في منظمة العمل الدولية

البند الخامس : التعاون اإلنمائي مع منظمة العمل الدولية

البند الثامن : مايستجد من أعمالالبند السابع : االحتفاء بمئوية منظمة العمل الدولية 2019

البند الرابع : دعم المطالب الفلسطينية

رئاسة المجموعة العربية وتشكيل لجنة التنسيق ولجنة الصياغة.	 
كلمة المجموعة العربية في المؤتمر.	 

متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974، 1980.	 

متابعة تنفيذ برامج التعاون اإلنمائي لمصلحة فلسطين واألراضي العربية المحتلة االخرى.	 

جهود منظمة العمل العربية في دعم المطالب الفلسطينية. 	 

الموقف من التصديقات على تعديل 1986 على دستور منظمة العمل الدولية بشأن توسيع التمثيل األفريقي بمجلس إدارة 

مكتب العمل الدولي البند السادس : 
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ملخص تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول 

االثار االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على أصحاب األعمال والُعمال 

في فلسطين واألراضي العربية المحتلة

القسم الثاني
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ملخص تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول 

االثار االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على أصحاب األعمال والُعمال 

في فلسطين واألراضي العربية المحتلة

القسم الثاني
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ـفــى إطار المتابعـــة الدائمة لألثار اإلقتصاديـــة واإلجتماعية لإلحتالل اإلســـرائيلي على أصحاب العمـــل والُعمال في فلســـطين واألراضي العربية 

المحتلـــة األخـــرى نتشـــرف بتقديم هـــذا التقرير الســـنوي مترجم  باللغـــات الثالثة  اإلنجليزية والفرنســـية واإلســـبانية بحيث  يتـــم تعميمه على 

أطـــراف اإلنتـــاج الثالثـــة من مختلـــف األقاليم ـفــي العالم وممثلـــي منظمات المجتمـــع الدولي المشـــاركين ـفــي الـــدورة )108( لمؤتمر العمل 

ــي لعـــام 2019 )جنيـــف - يونيـــو/ حزيـــران 2019( للتعريـــف بحقيقة ما يجـــرى من انتهـــاكات في حق ُعمال و شـــعوب األراضـــي العربية  الدوـل

المحتلـــة علـــى أمل أن تســـاعد هذه الوثيقة الهامـــة على رفع درجة الوعي والمســـؤولية لدى جميـــع الجهات الفاعلة على المســـتويات العربية 

واإلقليميـــة والدوليـــة للتحركات الجدية والســـريعة لتقديـــم مزيد من الدعم لتحســـين األوضاع الراهنة والمســـاهمة في تعزيـــز الفرص القائمة 

علـــى انهاء االحتالل اإلســـرائيلي وتحقيق األمن واالســـتقرار ـفــي المنطقة.

 

وقـــد أشـــارت أحدث تقارير وزارة العمل فى دولة فلســـطين حول الوضع اإلقتصـــادي واإلجتماعي ألصحاب العمل والعمـــال فى األراضي المحتلة، 

علـــى أن االحتياجـــات التنمويـــة والحقوق المشـــروعة لعمال وشـــعب فلســـطين ، والمطالـــب الملحة في التمتع باألمن واالســـتقرار، لم تشـــهد 

أيـــة تطـــورات إيجابيـــة أو بصيص أمل نحو اســـتقرار هـــذه المناطق الواقعـــة تحت االحتالل، بـــل يتضح العكس، فضـــال عن تزايـــد الُمعاناة لهذا 

الشـــعب، فنجد تدهور وتدني األوضاع االقتصادية واإلجتماعية والظروف اإلنســـانية ومســـتوى المعيشـــة، حيث تمر من الســـوء إلى األسوأ، في 

ظل عدم تغيير سياســـات ومنهجية وســـلوك ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، المعتمد على ممارســـة شـــتى أنواع اإلســـتغالل واالنتهاكات في 

حق الُعمال وأصحاب األعمال والشـــعب الفلســـطيني، واالســـتمرار في اتخـــاذ المزيد من اإلجراءات و التدابير للســـيطرة بالكامـــل على االقتصاد 

الفلســـطيني، وذلك لمزيد من ســـلب إرادة المفاوض الفلســـطيني المطالب بحقوقه. 

كما أشـــار التقرير إلى أن ســـلطات االحتالل تدعم سياســـات وبرامج وخطط التوســـع في اإلســـتيطان من خـــالل احتكار المـــوارد وتضييق الخناق 

 علـــى تنقـــل وحركة األشـــخاص والموارد واألمـــوال وتدميـــر المنازل ومصـــادرة األراضي وتهجير الســـكان، والقضـــاء على المقومات األساســـية 
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لمؤسســـات وكيـــان الشـــعب الفلســـطيني ومـــن ثم للنيـــل من مقومـــات االنتمـــاء لديهـــم وصمودهم. ودائمـــًا تأتي الممارســـات اإلســـرائيلية 

باســـتهداف اإلنســـان الفلســـطيني ســـواء من قتـــل وإصابـــات وإعتقاالت. واالســـتمرار في إصـــدار المزيد مـــن القوانيـــن والقرارات التي ترســـخ 

يهوديـــة الدولـــة، ممـــا يترتب عليـــه أن أصبـــح أصحاب الحقـــوق األصليـــة غرباء وخـــارج نطاقها. 

ومن أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية: -  

تجاهـــل إســـرائيل للنتائـــج والتوصيـــات الـــواردة ـفــي تقاريـــر منظمـــة العمـــل الدوليـــة ومنظمـــة العمـــل العربيـــة وغيرها من . 1

المؤسســـات الحقوقيـــة المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة . 

تهرب الجانب اإلسرائيلي من االلتزام باالتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بالتشغيل والتعامل مع العمال الفلسطينيين.. 2

عدم قيام الســـلطات اإلســـرائيلية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتســـهيل عبور العمال الفلســـطينيين من خالل الحواجز اإلســـرائيلية . 3

وذلك بالعمل على توســـيعها وتســـهيل اإلجراءات فيها.

تنكر الســـلطات اإلســـرائيلية بااللتزام بوضع آلية مشـــتركة مـــع وزارة العمل الفلســـطينية بخصوص معايير منـــح تصاريح العمل . 4

وتوزيعهـــا على العمال.

رفـــض الجانب اإلســـرائيلي التعـــاون في تقديـــم المعلومات الحقيقيـــة والدقيقة حول الحقـــوق المالية للعمال الفلســـطينيين، . 5

والتعهـــد بتحويلها للجهات الفلســـطينية المختصة.

وبذلـــك أصبحـــت ســـلطات االحتالل ـفــي جانـــب والمجتمـــع الدولي في جانـــب آخر، ضاربـــة عـــرض الحائـــط بالقـــرارات والمواثيق الدوليـــة التي 

ترســـخ أســـس الشـــرعية لحقوق الشـــعب الفلســـطيني في إقامة دولته المســـتقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشـــريف. اال أن هذه 

العصابات تعمل دائمًا على ترســـيخ احتاللها لألراضي الفلســـطينية من خالل سلســـلة من السياســـات واإلجراءات المؤججة والمغلفة  بترســـانة 

من المعدات العســـكرية المتنوعة وعشـــرات القوانين والقـــرارات العنصرية التي تهدف ـفــي مجملها إلى افراغ األراضي الفلســـطينية وتهجير
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ســـكانها إلقامـــة المزيد مـــن المســـتوطنات عليها، وذلك للقضـــاء على أمل الشـــعب الفلســـطيني في إقامة دولتـــه، حيث نجد االســـتمرار في 

سياســـة تهويـــد القـــدس وتغيير طابعهـــا العربي واإلســـالمي وعزلهـــا كليًا عـــن محيطها يأتي ـفــي أولويات حكومـــات االحتـــالل المتعاقبة ، 

للوصـــول ـفــي النهايـــة  إلى تدمير آفـــاق التنمية وحصـــار االقتصاد الفلســـطيني ورفع معـــدالت البطالة والفقـــر وحصر مجـــاالت الحركة لألفراد 

اإلســـتثمار. ومنع  والبضائع 

وعلـــى صعيـــد  آخـــر لما يحـــدث لمنطقة الجـــوالن الســـوري المحتلة  فلم يتغيـــر الوضع في شـــيء وال يزال العمال والشـــعب الســـوري في هذه 

المنطقـــة يعيشـــون أوضـــاع اقتصاديـــة واجتماعية غيـــر مواتية ألي تقـــدم وتطور وتنميـــة، فضاًل عن الظروف الالإنســـانية المأســـاوية بســـبب 

اســـتمرار االحتالل اإلســـرائيلي، وإخضاعهم ألســـوأ اإلســـتغالل والتمييز بينهم وبين الُعمال اإلســـرائيليين، وشـــتى أنواع الممارسات التعسفية 

والســـيطرة الكاملـــة علـــى جميـــع القطاعـــات االقتصادية إلجبار الشـــعب الســـوري وبخاصة الشـــباب على الهجرة ومغـــادرة أراضيهـــم. وما زاد 

الطيـــن بلـــه القـــرار األحادى من الواليـــات المتحدة األمريكية باإلعتراف بســـيادة إســـرائيل على الجـــوالن المحتل وهو األمر الذى نســـتنكره فى 

منظمـــة العمـــل العربيـــة ، كذلـــك لم يحظى بـــأى تأييد مـــن أى منظمة إقليميـــة أو دوليـــة أو أى دولة من دول العالم . كما شـــهد هـــذا القرار 

رفـــض القادة العـــرب فى مؤتمـــر القمة العربيـــة األخير تونس ، مـــارس / 2019 . 

وال نجـــد الوضـــع يختلـــف كثيرًا بالنســـبة لعمال وشـــعب لبنان ـفــي منطقة الجنـــوب اللبناني المحتل  فأشـــار تقريـــر وزارة العمـــل بالجمهورية 

اللبنانيـــة حـــول الوضـــع اإلقتصـــادي واإلجتماعـــي ألصحـــاب العمل والعمـــال فى األراضـــي المحتلة ـفــى جنوب لبنـــان ، ان اإلحتالل اإلســـرائيلي  

ــي يؤثر علـــى أوضاع أصحـــاب العمل والعمـــال فى تلك  ألراضـــى مـــزارع شـــبعا وتالل كفر شـــوبا يؤثر ســـلبا على اســـتثمار هـــذه األراضي وبالتاـل

المنطقـــة المحتلة حيث يتأثر الســـكان بشـــكل مباشـــر باإلعتداءات اإلســـرائيلية والتهديـــدات الدائمـــة باالجتياح حيث تعطل النمـــو وتؤثر على 

 أصحـــاب العمـــل والعمـــال ، كذلـــك وجـــود مايزيد عـــن مليوني قنبلـــة عنقوديـــة محرمة دوليـــًا وغيرها مـــن القنابل المنتشـــرة على مســـاحات
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واســـعة ـفــى الجنوب والتى تحصد ســـنويا عشـــرات الضحايا من المدنييـــن والمزارعين وتعطـــل آالف الدونمات مـــن األراضي الزراعيـــة مما يؤثر 

ســـلبًا على القطـــاع الزراعي ـفــى المنطقة  . 

كما أشار التقرير إلى أرتفاع معدالت البطالة والتى ركزت أسبابها على ما يلى : 

األوضاع األمنية المتوترة فى تلك المنطقة . 	 

الطرد من العمل . 	 

إغالق المؤسسات بسبب الظروف اإلقتصادية المتردية . 	 

النزاع مع أصحاب األعمال . 	 

ظروف العمل الصعبة والغير الئقة . 	 

تدني مستوى األجور . 	 

االسباب الصحية والعائلية الغير مستقرة . 	 

كذلـــك فـــأن المنطقـــة ال يتوفر بها بنيـــة تحتية مالئمة للعمـــل ، واإلنقطاع الشـــبه دائم للميـــاه ، إنقطـــاع الكهرباء، عدم وجود مستشـــفيات، 

ــي مســـتوى الدراســـة فى المـــدارس الرســـمية ، عدم فـــرز لألراضي لتحديـــد ملكية العقـــارات الخاصـــة ، غياب التســـويق للمنتجـــات الزراعية  تدـن

 . الزيتون  زيـــت  وخاصة 

كل هذه األســـباب المشـــار إليها والتى يعانى منها أشـــقائنا من ُعمال وشـــعب فلســـطين واألراضـــي العربية المحتلة األخـــرى تأتي في مقدمة  

اهتمامـــات المجموعـــة العربية ومنظمـــة العمل العربية، حيث تبذل المنظمة دائمًا مســـاعيها المتواصلة للمســـاهمة في الدفـــاع عن المصالح 

العربية في المحافل الدولية في ضوء تعنت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي الغاشـــم في اتخاذ اإلجراءات والممارســـات التعســـفية وفرض األمر 

الواقـــع للمزيد من المكاســـب على حســـاب أصحاب الحقـــوق األصليين، وذلك إلى أجل غير مســـمى.  



القسم الثالث
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معلومات أساسية حول 

الدورة )108( لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019

القسم الثالث
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جدول أعمال الدورة )108( لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019

تقرير رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام خالل عام 2019 قرر المدير العام األكتفاء بتقرير ) اللجنة العالمية حول مستقبل العمل ( 
كى يحل محل تقريره في المناقشـة العامـة في جلسـات المؤتمـر .

اقتراحات برنامج موازنة 2020-2021 ومسائل أخرى

معلومات وتقارير حول تطبيق اإلتفاقيات والتوصيات

الوثيقة النهائية لمئوية منظمة العمل الدولية

العنف والتحرش ضد النساء والرجال في عالم العمل )نشاط معياري ( ) مناقشة ثانية( . 

نقاشات وأنشطة حول مستقبل العمل بما في ذلك مختلف مبادرات المئوية.

اليوم الدولي لمستقبل الشباب .                                          توظيف التكنولوجيا من أجل مستقبل يترافق مع العمل الالئق .

المهارات والتعلم المتواصل.                                                إضفــاء السمة المنظمة على العمل من أجل اإلندماج االجتماعي. 

الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي من أجل مستقبل العمل.

تسخير االمكانات التحويلية الكامنة في التغيرات في عالم العمل.

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، تنفيذ الوعود الناشئة عن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية للمائة سنة القادمة .

البنود الدائمة

البنود المدرجة بجدول أعمال المؤتمر ومجلس اإلدارة

من المتوقع أن تخصص خمسة أيام لبعض المنتديات حول الموضوعات التالية : 



17

إعداد وثيقة عمل للمشاورات غير الرسمية في ) فبراير 2019 ( .	 

إعداد وثيقة ثانية توفر األساس للوثيقة الختامية ثم مناقشتها في مجلس اإلدارة في دورته 335 » مارس  2019 « ليقدم 	 

اإلرشادات بشأنها. 

بعد األنتهاء من مناقشة مجلس اإلدارة  تم إعداد »وثيقة ثالثة« للمشاورات غير الرسمية في إبرايل 2019 .	 

يتم إعداد مشروع نص مقترح للوثيقة الختامية في أوائل شهر مايو 2019 كي تنظر فيها ) اللجنة الجامعة ( التي سيشكلها 	 

المؤتمر في الدورة  - 108 ) 2019 ( .  

قام مكتب العمل الدولي بإجراء سلسلة من العمليات التشاورية المكثفة مع الهيئات المعنية، بما في ذلك معالجة النقاط الهامة 
التالية:

بالنسبة إلى الوثيقة الختامية واللجنة الجامعة : 

من المقترح أن يشمل )إعالن المئوية( األقسام األربعة التالية :

القسم 1 ) إعادة التأكيد على الوالية الخاصة بمنظمة العمل الدولية (	 

القسم 2 ) تحديد تحديات مستقبل العمل، وما يتيحه من فرص (	 

القسم 3 ) االلتزام بالعمل ( 	 

القسم 4 ) وسائل العمل ( 	 
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تجتمـــع هـــذه اللجنة عند الحاجـــة في حالة وجـــود مقترحات 
بالمؤتمر. العمـــل  نظام  لتعديل 

لجنة النظم

تتكـــون اللجنة مـــن ممثل حكومـــي واحد عـــن كل دولة عضو. 
وســـتتولى ـفــي هـــذه الـــدورة الّنظـــر ـفــي مقترحـــات البرنامج 

والموازنـــة للفتـــرة 2020 – 2021 ومســـائل أخـــرى.

اللجنة المالية

تتكـــون اللجنـــة مـــن 28 ممثـــال عـــن الحكومـــات و 14 ممثـــل 
ــى اللجنة  عـــن أصحـــاب العمـــل و14 ممثـــل عـــن العّمـــال وتتوـل
بالخصـــوص وضـــع برنامـــج أشـــغال المؤتمـــر وتحديـــد مواعيـــد 

وجـــدول أعمـــال الجلســـات العامـــة.

اللجنة التنظيمية

تتكون اللجنة من ممثل )1( عن الحكومات وممثل )1( عن 
أصحاب العمل وممثل )1( عن العمال وتكون اجتماعاتها مغلقة.

لجنة اعتماد العضوية

تتكـــون اللجنـــة مـــن ممثلين عـــن الحكومات وأصحـــاب العمل 
والعمال وســـتتولى إجراء مناقشـــة ثانية قصد اعتمـــاد اتفاقية 

مكملـــة بتوصية خاصـــة بالموضوع.

لجنة العنف والتحرش في عالم العمل

تتكـــون من ممثلين عـــن الحكومـــات وأصحاب العمـــل والعمال 
وســـتتولى دراســـة تقريـــر لجنـــة الخبـــراء لتطبيـــق االتفاقيـــات 
والتوصيـــات )التقريـــر الثالث-الجـــزء أ( والمتضمـــن للمالحظـــات 
حـــول تطبيـــق االتفاقيـــات المصـــادق عليهـــا وكذلك الدراســـة 
االســـتقصائية بعنـــوان »الحمايـــة االجتماعيـــة الكونيـــة من أجل 
الكرامة اإلنســـانية والعدالـــة االجتماعية والتنمية المســـتدامة« 
والمتعلقـــة بتطبيـــق التوصية رقم 202 بشـــأن أرضيـــات الحماية 

االجتماعيـــة لســـنة 2012.

لجنة تطبيق المعايير

   اللجـــــان :
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التسجيل في اللجان عن طريق البريد االلكتروني على النحو التالي :

التسجيل في اللجان

actemp-conf@ilo.org : أصحاب العمل

reloff-conf@ilo.org : حكومــــــــــــات

actrav-conf@ilo.org : عمــــــــــــــــــــــال

بإمكان األشخاص الراغبين في إجراء مداخلة التسجيل في وقت مبكر عن طريق الفاكس أو الهاتف أو البريد اإللكتروني على النحو التالي :

تسجيل المتحدثين

orateurs@ilo.org : البريد االلكتروني الفاكس : 41227998944 +     الهاتف : 41227997476 +   

على من يرغب في حجز قاعة اجتماعات التقدم بطلب في وقت مبكر عن طريق البريد اإللكتروني :
حجز القاعات

ilcrooms@ilo.org : البريد االلكتروني
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 عناوين هامة فى جنيف

عناوين البعثات الدبلوماسية

القسم الرابع
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البعثة الدائمة للمملكة األردنية الهاشمية
Address : Route de Vermont 37 - 39
Tel : 7482000

مكتب جامعة الدول العربية في جنيف
Address : Rue du Valais 9  
Tel : 7323030 -7323038

مكتب منظمة العمل العربية في جنيف
Address : Rue de Lausanne 42 - 44 
Tel : 7325806    |     Fax : 7325417

البعثة الدائمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
Address : Rue de Moillebeau 58
Tel : 9180000

البعثـــــة الدائمــــة لمملكــــــة البحريــــــــن 
Address : Chemin William Barbey 51
Tel : 7589640

عناوين هامة في جنيف

البعثات الدبلوماسية العربية في جنيف : 

ILO منظمـــــة العمـــــــل الدوليـــــــــــــة
Address : Route des Morillons 4  
Tel : 7996111

البعثـــــة الدائمــــة لدولـــــة فلسطـــــين 
Address : Route de Vernier 96 
Tel : 7967660 - 7967607 

البعثـــــة الدائمــــة لسلطنــــة ُعمــــــــان
Address : Chemin de Roilbot 3a 
Tel : 7589660 

البعثـــــة الدائمــــة لدولــــــــة قطـــــــــــر
Address : Avenue du Bouchet 27 - 29 
Tel : 7988500 
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البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية
Address : Rue de Lausanne 72 
Tel : 7154560

البعثة الدائمة لجمهورية الصومال الديمقراطية 

Address : Rue de Valais 9 
Tel : 7315450

البعثة الدائمة لجمهــــورية العـــــراق 
Address : Chemin du Petit-Saconnes 28a 
 Tel : 9180980

البعثة الدائمة لجمهوريــــة الســـــــــــودان
Address : Avenue Blanc 47 
Tel : 7312663 - 7312666

البعثة الدائمة للجمهوريـــــــة التونسيـــــة 
Address : Rue de Moillebeau 58
Tel : 7491550 

البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية
Address : Route de Lausanne 263
Tel : 7589777 

البعثة الدائمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

Address : Route de Lausanne 308
Tel : 9598484 

البعثـــــة الدائمــــة  لدولـــــة الكـــــــــويت
Address : Avenue de l’Ariana 2 
Tel : 9180100

البعثـــــة الدائمــــة للجمهـــورية اللبنانيـــة  
Address : Rue de Moillebeau 58 
Tel : 7918585

البعثــــــــــة الليبيـــــــــــة الدائمـــــــــــــــــــــة  
Address : Rue de Richemont 25
Tel : 9598900 

البعثـــــة الدائمــــة لجمهورية مصر العربية
Address : Avenue Blanc 49 
Tel : 7316530 - 7316539 - 7312638 

البعثـــــة الدائمــــة للمملكــــة المغربيــــــة
Address : Chemin Francois-Lehmann 18a
Tel : 7918181 

البعثـــــة الدائمــــة للجمهـــورية اليمنيـــــة
Address : Chemin du Jonc 19 
Tel : 7990510 

البعثة الدائمة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

Address : Avenue Blanc 46
Tel : 9061840 
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شركات الطيران العربية في جنيف :

شركة الخطوط الملكية المغربية
Address : Rue Chantepoulet 4
Tel : 7315972

شركة الخطوط اللبنانية ) ميدل ايست (
Address : Route de l’Aeroport 10
Tel : 9061030

شركة الخطوط الملكية األردنية
Tel : 7178252  

شركة الخطوط العربية السورية 
Address : Rue Bonivard 12
Tel : 7163090 / 91 / 92

شركة مصــــــر للطـــــــــــــــــــيران
Address : Rue de Berne 
Tel : 7313937 

شركة الخطــــــوط الكويتيــــــــــة
Address : Rue Ami - Levrier 15
Tel : 7985916 - 7319560 

شركة الخطوط الجوية الجزائرية
Address : Rue Chantepoulet 15
Tel : 7982072 - 7315180 

شركة الخطـــــــوط التونســــــية
Address : Rue du Mont - Blanc 5 
Tel : 7315333 - 7315334 




