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�ان١٧ ،ا������� /���� ٢٠١١ 
  ����� ا���ري

  
�� ��� ��	
�؟� ا���ری����ی�
 ا���� ا��و��ه� ����ق ا����ان ا����   	! ن ا���� ا���

�ن �� ����23 أ2 آ( م1 ا�,*�م"ت ا������ وا���"ل وأ�,"ب ا���( ا���ب ��*( آ'�� ا&��"د ا$#�"!�� وا���
   �"ن ا��!= ا>ن ���;� :9 28#�73"ا���( ا�456 ����"ل ا�������1، و!2

  
 �23 أ2 م�;G ا���2و��1 ا���ب :9 مF#�� ا���( ا�2و�9 ا&��"د م��"ري ا���( ا�2و���1 –) أC'"ر م ع د(ج��< 

�ن ا���( ا�456 ����"ل ا�������� 1��H�م ا�I��H ا��"ر Jان١٦(�1، وذ���� /���، و��N )�O#ُ Gى �(
 ��Q� ا��284 وا�����U :9 ا�'�2ان  و�*1 ��G7Q !2 أ��ز ا��,2"ت ا��"��S أم"م. �8= &1 ا���"$ت ام��"ع
���  .ا���

  
��اج2 :9 و �,� G2ده& W�' 1 م���ن &"م(، G7[�S م1 ا��O"ء ٢٢ا����3Y &2دًا آ'��ًا م1 ا���"ل ا��7"ج�

� 1��YQ�,2روه1 ����9، ا���( "�ا���ا9# �O��3 آ� وأ:���N\ 2ان���*" وا���'�1 و��^6د[ 6ن م1 
"����Sوإ "�Oو��'"ل وإ�2و��.  

 
�C\2 و�� 1���ج2 :9 :'���" . و#H��< أ&2اد ا���"ل ا�������1 ا��7"ج�1 اC�6:ً" آ'��ًا  ���ا����*� ا���

�*]��م1 ا���"ل ا�������1 ا��7"ج�1، #3( ا��23�اتشH` ا���Oد� !�ا�� م���ن و�8<  J1 ذ�&  �'O��"� 
'� bج2 ��ا�9 �"ن إ�� cردن:9 و&"م( م���9 م7"ج�  ��٢٢٥٠٠٠eم( م���9 ٧٧٠٠٠  ��ا�9ا"& 
  .م7"ج�

  
وُO�b�[ هF$ء ا���"ل ��*( آ'�� م1 #���"ت ا���( ا�����f، و�;G ا��Q"ن ا$ج��"&9، وأ�*"م ا�8,� 

�,"ب &��G7 م6C 1ل �;"م وا�6Oم� ا����7��1����Yن �ا���"ل هF$ء  وأ�g'�� . #2��3يآ�"��، وg"�'" م" ُ
�"�H�وج م1 ا�'�= َhُ�ُO م�G7 أ�,"ب &��G7 ج�ازات �N�هG وأورا!G7 ا����8H، وg"�'ً" م" $ ُ G7� k�O

G7��Y& م�  . و�g G7��& ���'f G7���#� ا���;�� و�g� ا����;�� وا����و�� &�ضً� �N6�^6ل واNm"ءة،:9 
 

 G!١٨٩و#�` ا#�"!�� م�;�� ا���( ا�2و��� رG!ر ����ن ا���( ا�456 ����"ل ا�������b�& 1  ٢٠١  وا�����
 ��N"Ne�3ق ا���( ا� I����&�ن اNe� و����ن �"�'��ت �h أن �����ا  1Uأن ا���"ل ا�������1 ا�

 N"&� م��"��� &�b اe!(، و�2ًا ٢٤أي N"&"ت &�( م����3، و:��ة را�� أN'�&�� ��2ة : ا���"�� �'��3 ا���"ل
 ا$N�2Hام وx�و:w، إ�b ج"�h ا���ام ا��'"دئ وم���م"ت واض,� &1 ش�وطضً" &�b ا�t:2 ا����9، م��و

9: "��  .وا�,4 :9 ا���"وض� ا���"&��ا�,�� ا��3"���  ذ�J وا�,�3ق ا��N"Ne :9 ا���( 
  

21 و���جh ا�3"��ن ا�2و�9، #��]( ا��YHة ا��"��� �"��O'� ��2ول اQ&e"ء :9 أن َ#�ِ�ض م��"ري ا���( ا��2
"�7328# "7�: "�� و��9 ا��28Y�N b�&. 4"#7" ا�����f ا��H��8 !28 إ��"ذه�" أو ا#H"ذ إج�اءات أC�ى، 

 و�h�Y اeم� ض�"ن #Y'��73" م6C 1ل ا#O"ق !'�ل ا$#�"!�� وا������ آ8*�1 ُم�ِ�م�1 ���جh ا�3"��ن
  .ا�����"ت ا�����f وأh��"N أC�ى

  
21 أو N�� b�O����Uه�"، :�م� $ &�b "�= ا�,*�م"ت ا������ N�28ق أم" م��:� م" إذا آا����"ر1 ا��2

  .م'�7ً"�ال 
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��S #�ا:4 \راء ��1 ا���ب ��ل ا&��"د ا$#�"!�� : "ا���"ل ا�',��9و:2 و!"ل ا�2�O إ��اه�G ��2، م�2وب 
�ن ا���( ا�456 ����"ل ا�������1 و�*1 ه�"ك &�ا�� ��� ".أم"م #���Uه�" &�b ا��O��ى ا��459�f آ'��ة وا���

���2ة اSe� :9 ا�'�2ان ا��GQ# 9 ا�^"�'�� ا��;�b م1 ا���"ل : "وأردف !"6ً5 ����h إج�اء #^���ات #��
���H"ون ا���ا� I1، م]( دول م��  ."9ا�������1 ا��7"ج�

   
�O�ن اeم� �Nف �^�ق ��~ ا��!= ��,4�3 و!2 أ!� ا�Q� 2�O"ل م,�2 رض�ان م�2وب ا���"ل ا���Oدي 

 tم bش"��# ���fا��3ا��1 ا�� )��� ����7" !2 أUCت ُ#'Uل :9 &2ة ��2ان &� 2��ا��284، و�*�w !"ل إن ج�7دًا 
إدC"ل ��اk5 ج22ة، آ�;"م ��S �3"ش :9 ا����*� ا������ ا���Oد� :9 ا��!= ا��اه1 ��ل : "ا���"�� ا�2و���

� ا���""�� 1�O,# ��^��م�1، ���G72مH�O# 9�ا� �Ne9 . ل ا�������1 واQ�# ف�N ،1ا��3ا�� �Uه =��Nُ ذا�:
4  ."ا����*� ا������ ا���Oد� !2مً" �"#�"� ا��28

  
2��� 2�O,2ة راش2و!2 أش"ر ا��ا�� ����1 د�"س م�]( �*�م� اmم"رات ا���  I1 م��& ��"���"� "ًS2,�م ،

���H"ون ا���"ع ���� 9ا���2 :9 ، ا���"ل ا�������9:1 اج��أن &23 &�( م��2 ����"ل ا�������1 آ"ن !2 ا&ُ bإ� 
�� :9 اmم"رات ا������ ا���,2ة �Nفا�*�= وأن ا�����"ت ا��22ة"Hا���( :9 ا�'��ت ا� ]����� k�O# .  

 
�ن ا���"ل ا�������1 ١٨٩ر!G وآ"�= ا$#�"!�� �� )٢٠١١ ( W�� 2! =�8����#٣٩٦!2 ا&ُ��2ت   "8"�,7� "ً

 )���#ً"، وآ"ن ��S ١٦م3" ٦٣ G!ر ��� ا���:�3 �7" :23 ا&ُ��2ت ٢٠١ ام��"&ً" &1 ا���8=، أم" ا���
 W�� =�8��٤٣٤ )���#ً" �8"�,7" م3" ٨ )�Nُات، و��وا$#�"!�� ه9 م�"ه2ة .  ام��"&ً" &1 ا���8=٤٢ أ

��� ا���2 م1 اmرش"دات ا�����8 &1 آ���� #Y'�4 دو��� ُ#�ِ�م ا�2ول اQ&e"ء ا��9 #28!7"، :��" #23م ا���
  .ا$#�"!��

  
��Nُ= &�� �"$ت ام��"ع ،  �"��٦٣ا�'"�W &2ده" &1 ا���8= م1 !'( ا���2و��1 م1 ��1 �"$ت ا$م��"ع و

1 أآ2وا د&�h��� G7 ا���( ا�����9 Uب ا���( ا�",����ف ا���2و��1 ا���ب، $��N" أ 9: =&1 ا���8
�ن ��3ق اO�m"ن و�*�G7 أ�2وا أQً"إ�b ا��,�ر و�� )g,�;"تم�"��� ا���ا�ا� ~�� .  

  
 ��N 9:��5 ٢٠١٠و"! ����# =�Q: 2! )ب ا���",��,2 ، آ"�= م���&� أ b�& "7#م'��� أن ا$ذا ��!"�#

f'��� و!2 ا#�w أ�,"ب ا���( آJ�U إ�b اmش"رة إ�b . �1 #�27 إ$ م�2ً$ ض��6ً م1 ا��284ا��2�3ة #�"!�� ا$
��Neام ا�,�3ق ا��ا� h� c�� ،=�'ا� )Cدى داF w2، آ��  .ا���( ا�����9 ا���

  
��]( أ�2 أآ'� ا��,2"ت ا��"��S أم"م #���U ه�U : "و!"�= ا�2�Oة إ�"ن ا��,"س وه9 م�2و�� �*�م� م8�

�� :9 ا�'�2ان ا������، :9 آ���� ا��3"م �����[ ا���( "C ،����8��� ا$#�"!�� وه�U ا���C ام��ا� tم
 هUا أ�2 أجGO ا��,2"ت "��"�9 !2 *�نو�. آ( م*"ن ا�,4 :9 و��ج ا�'��ت:9 إذ ��I �����9 ا���( . ا�'��ت

����"��O'� إ�b ا�'�2ان ا���."  
 

�3 ا���*�� أو أN'��3 هUا �f 9: ���^���ن :�"��� ا��^���ات ا������� N���b�& >! ا!��ا�7" �و��23 ا�*]��ون 
  .��� �7" :9 ا��ا!tا��^
  

م1 ا�7O( م�"!�� ا���8ص : "و!"ل ا�2�O ���2 راش2 �1 د�"س م�]( �*�م� اmم"رات ا������ ا���,2ة
 9: 1�*وا$#�"!�"ت ا�3"�����، و!2 ��2ل ا�����"ت ا�����f و�28ق ا$#�"!�"ت ��b، و�*1 ا��,2ي ا�,93�3 

�3 ج�( ه�U ا��'"دئ ��3�3�f .��&وا "���!"���"د�" ��U7 ا$#�"!��، !'��" �,�( ا���ام دو�9 ووb�& 9�f و
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  ".و����b أن *�ن ا���ام�" #�"� ا���"ل ا�������1 ا���ام" !"����ً" وأ�N 2� b�& "ً�!6Cاء. &"�3#"
  

ا��&9 :9 ا�'�2ان  ز"دة ��S �"ج� :���� إ�b: "م�2وب ا���"ل ا�',��9 !"6ً5و!2 أض"ف ا�2�O إ��اه�G ��"د 
��ن ا���"ل ا�������1 هG &�"ل �*( ا�����^�� #�*�( رؤ� أآ]� إ�O"��� ����"ل ا�������1 و!28 اm!�ار  ،��

  ".م��b ا�*��� و���Oا م��د 2Cم
  

O�او!2 ج�ى ا���8= :9 ا�2ورة ا���O�وم�;�� ا���( ا�2و���  .�� ��F#�� ا���( ا�2و�9 ا���Oي :9 ج��< 
وتتمثل كل دولة عضو من الدول ، "9S6Sا��7*( "مG ا���,2ة ذات ض�1 م�;�م� اeه9 ا���;�� ا����2ة 

اثنان من الحكومة وواحد يمثل العمال وآخر ممثل :  دولة بأربعة أعضاء١٨٣األعضاء فيها البالغ عددها 
�h أن '�W &2د ا���8= �S]9 تقلسألصحاب العمل يتمتع كل منهم بالحق في التصويت بشكل م ،

��اتeا.  
  

��= ����"!�� eول م�ة :9 مF#�� ا���( ا�2و�9 2&�ة إ�b وضt م��"ر �,�"� ا���"ل ا�������fُ 2! 1وآ"ن ا�
 .١٩٦٥&"م 

 
***  
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