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مقدم :
نܳيش اليو اي ى۵ل يموج ب۵لمتغيلاۼ والتحواۼ ،اي ۵،اۻ المج۵اۼ
الستتتتتتي۵ستتتتتتيۻ واا تيتتتتتت۵ديۻ وااجتم۵ىيۻ واللق۵ايۻ والت،نولوجيۻ
المتغيلاۼ جميܳ ً ۵ل تܳد بمܳزم ى بܳضتتتتتتتض ۵البܳا ،بم يتتتتتتت۵لۼ
متاحمۻ ومتلابمۻ تلابم ً ۵ىضتتوي ،ً۵بحيأ التغيل اي حد  ۵ينتقم
ب۵لتبܳيۻ إلا المج۵اۼ اأخلى ،حتا يبح م اليܳ ۶نميز ي
ب۵لضبم بد التغييل ،وم ۵و الܳ۵مم ال حدأ التحوم
التحواۼ ،د نستتتتتتتام م  ۵،المحلو لض ۵و
اإ ا ن لن ۵إلا
التمول الت،نولوجي الل ي ۶اي مج۵م ااتي۵اۼ والمܳلوم۵ۼ
التوجه نحو اا تيتتتت۵د الحل ،وتحليل التج۵لت الܳ۵لميۻ ،وتقليص دول
الدولۻ اي الܳمليۻ اا تي۵ديۻ  ۵،و المحلو اللئيسي للتغييل
التحواۼ الستتتتتي۵ستتتتتيۻ ىلا الستتتتت۵حۻ المحليۻ والدوليۻ ۵، ،و
التحواۼ جميܳض ۵إا م ۵يم ،ااتا۵ل ىليه التحوم
يتتم
۵ئ ب۵لا ܳم ،ويؤلل ىلين ،۵تتتتتتتئن ۵بين ،۵اي  ۵،اۻ جوان ۶حي۵ت ن۵
اليوميۻ ،اي بيوتن ۵و تتتتتوالىن ۵ومدالستتتتتن ۵وميتتتتت۵نܳن ۵وايضتتتتت ۵اي
نق۵ب۵تن۵
و،م ۵تغيلۼ اأا۵،ل وااتج۵ ۵ۼ ،تغيلۼ الن والستتتتي۵ستتتت۵ۼ ،و۵،
ا التغييل ،حتا
لمج۵م (الܳمم النق۵بي الܳم۵لي) النيتتتي ۶اأ،بل م
يتتتتتت۵ل التغييل اي ا،ل القي۵داۼ النق۵بيۻ و المؤ تتتتتتل والܳامۻ الدالۻ
والدليم الحي ىلا جو ل التحواۼ الܳ۵لميۻ وم ۵يتض۵
ا۵لقي۵داۼ النق۵بيۻ ،تتخ القلالاۼ وت ۵لو اي ين اأحداأ ،وتؤلل
ب لو اي مئ۵ۼ اآاف م االاد المبقۻ الܳ۵ملۻ و ،لو اي المجتم
اضي ب لو اأوس ت تاليلاً ،و يض ت ً ۵اأىمث تاللاً ،امج۵م الܳمم النق۵بي
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الܳم۵لي و ،لل المج۵اۼ حستتتتتتت۵ستتتتتتتيۻ للمتغيلاۼ ،التي تحمم اي
مي۵تض ۵الي۵ ً ۵ئلۻ وتحدي۵ۼ ۵يۻ اي الخمولت
نقوم ،الخلتتم ال ت يواجتته بܳا نقتت۵بتت۵تنتت ۵اي
م نتت ۵يم،
التܳ۵مم م التحواۼ المܳ۵يتتتتتتتلت ،و اي الج۵ن ۶اأ،بل منه خلاً
مܳلاي ،ً۵والܳجز ال ييتتتتتتيبن ۵اي مواجضۻ التحدي۵ۼ التي تالضتتتتتتض۵
ىلين ۵و ۵لب ً ۵ىجزا متيتتتتتتتم بنقص المܳلوم۵ۼ والمܳ۵لف النق۵بيۻ
وخيتتويتت ۵المܳ۵لف المتيتتلۻ ب۵لحل،ۻ النق۵بيۻ الدوليۻ ،ا،يف لن۵
نواجه تحواۼ القل الح۵د والܳ تتتلي  ،وم۵زام ،ليل م اىضتتت۵ة
التن ي النقتت۵بي و يتت۵داتتته بܳيتتدت ى المܳتت۵لف الضتتتتتتتلوليتتۻ دالت
مؤستتتستتت۵تن ۵النق۵بيۻ ل لو ۵،نۼ ضتتتيۻ تحديأ الا،ل النق۵بي ،ضتتتيۻ
استلاتيجيۻ اي سي۵ل التܳ۵مم م المتغيلاۼ المܳ۵يلت
الم۵دت الܳلميۻ اي ،م سلسلۻ م
د
م جم لو ،يسܳدني
ال،تيب۵ۼ يتغيلت الحج لتستضم ىلا الق۵لا المتܳجم ااماا الستضم
حستتتتتتتبم ۵يتيستتتتتتتل له م و ۼ ،ولت،و دلياً تدليبي ً ۵لقي۵داتن ۵النق۵بيۻ
والتلقيايۻ ،اي ا المج۵اۼ الض۵مۻ
وتض

السلسلۻ ال،تيب۵ۼ الت۵ليۻ:

 .1الحق

العم لي

مع يير العمل الد لي :

(ويتضتتتتتتم ىلضتتتتتت ۵لمضتتتتتتمو ااتا ۵ي۵ۼ الدوليۻ التي تحما
الحقول والحلي۵ۼ النق۵بيۻ ،وآليۻ الحوال ااجتم۵ىي)
 .2ااستقالي

الديمقراطي النق بي :

(ويتضتتتتتم ىلضتتتتت ۵لمجموىۻ م الما ۵ي المتيتتتتتلۻ بقضتتتتتيۻ
المم۵لستتتۻ الديمقلاميۻ اي ادالت تتتئو التن ي النق۵بي ،ومܳ۵ييل
ااستقاليۻ النق۵بيۻ)
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 .3ااسرة النق بي الد لي :
(يتضتتتم تܳليا ۵ب۵اتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ والمن م۵ۼ الܳم۵ليۻ
الدوليۻ وااسم۵ة المختيلت لض)۵
 .4م را ضر ري ل ق ئد النق بي:
(ويت ضم بܳا مض۵لاۼ الܳمم النق۵بي ملم مض۵لاۼ اات ي۵م،
مضتت۵لت ادالت ااجتمتت۵ىتت۵ۼ ،مضتت۵لت ،تتت۵بتتۻ التقتت۵ليل ،مضتت۵لاۼ
الما۵وضۻ وت،تي۵،تض)۵
 .5عم ي التخطيط النق بي ااستراتيجي:
(ويتضتتتتم ااستتتتلو ۶الܳلمي للتخميم وا دالت ااستتتتتلاتيجيۻ
ب۵ستخدا تحليم ، ،SWOTيايۻ مواجضۻ اأزم۵ۼ النق۵بيۻ)
 .6ااضرا

ااغا :

(ويتضتتتتم ىلضتتتت ۵لحقي ااضتتتتلا ۶واا ال اي ضتتتتوة م۵
ن يۼ ىليه المܳ۵ييل الدوليۻ والت ليܳ۵ۼ المحليۻ ،و،يف تتܳ۵مم
النق۵ب۵ۼ م ا ضلا)۶
 .7اادارة النق بي :
(ويتضم لماضو وو ۵ئف إدالت المن م۵ۼ النق۵بيۻ ،ومسئولي۵ۼ
ىض۵ة التن ي النق۵بي و ي،۵له)
وإني إ د ال ،ل لمؤسسۻ اليدليش إيبلۼ ىلا دىمض ۵ومس ۵متض۵
اايجتت۵بيتتۻ اي ضول ت ال،تيبتت۵ۼ ،الجو ت،و ت ال،تيبتت۵ۼ
اضتتتتتتتت۵اتتۻ الا الم،تبتتۻ الܳمتت۵ليتتۻ و ت،و ىونتت ۵خواننت ۵وزماةنت۵
النق۵بيي والمدلبي الܳم۵ليي
أحمد محمد مصط
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الب

اأ ل:

التض من العم لي الد لي
ن لا ً للمبيܳۻ الܳ۵لميۻ للم ،اۼ الܳم۵ليۻ التي تتزايد ،لم ۵اتس التب۵دم
التج۵ل الدولي ،وانت ۵ل ال ل۵،ۼ المتܳددت الجنسيۻ وسيملتض ۵ىلا
اا تي۵د الܳ۵لمي ،والمبيܳۻ المت ۵بضۻ لم ،اۼ الܳم۵لۻ اي جمي دوم
الܳ۵ل ن لا ً لمواجضتض لتحدي۵ۼ م ۵بضو ل اختاف البيئ۵ۼ ،وم
ل ازدي۵د الح۵جۻ لتب۵دم الخبلت والتج۵ل ۶والدى والمس۵ندت بي
اأسب ۶۵و يل  ۵جܳلۼ
الحل۵،ۼ الܳم۵ليۻ اي الܳ۵ل  ،اإ ،م
الح۵جۻ حتميۻ للمزيد م التنسيث بي تلو الحل۵،ۼ الܳم۵ليۻ اي الܳ۵ل
لتوحيد الموا ف حوم القض۵ي ۵التي تواجضض جميܳ ،ً۵وحتميۻ التض۵م
ايم ۵بينض اي مواجضۻ ۵،اۻ تلو اأزم۵ۼ واانتض۵،۵ۼ التي يتܳلضو
لض۵
ا۵ئدت م لو التض۵م الدولي بي الحل۵،ۼ الܳم۵ليۻ ت،م
ولܳم
اي تاويۼ الاليۻ ىلا القوى الل سم۵ليۻ الܳ۵لميۻ اي ضل ۶ىم۵م
الܳ۵ل بܳضض ببܳا ،م خام الضغم ىلا ىم۵م حد الدوم
وإجب۵ل ىلا التخلي ى حقو ض والتن۵زم ى مم۵لبض مخ۵اۻ
لو ۶ااستلم۵لاۼ ولؤوس اأموام إلا حيأ م ،۵خلى اي
الܳ۵ل ت،و ت،لاۻ الܳم۵لۻ لديض م و ا م ۵نه تقويۻ المل،ز
التا۵وضي لܳم۵م الܳ۵ل ون ل لق۵اۻ المܳ۵ييل الدوليۻ وبسم م لۻ
الت ليܳ۵ۼ الܳم۵ليۻ الܳ۵دلۻ المتسقۻ م تلو المܳ۵ييل اي جمي دوم
الܳ۵ل و و م ۵يؤد لتحقيث مبد "الܳمم الائث" لجمي ىم۵م الܳ۵ل
وحيأ القي۵داۼ النق۵بيۻ ستتتحت۵ج ،ليلا ً لتن۵وم موضتتوى۵ۼ متيتتلۻ
بمن م۵ۼ تنتمي إلا المجتم النق۵بي الدولي ،و ۵لب ً ۵م ۵ي تت۵ل إلا
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المن متت۵ۼ بتت۵أحلف ااولا اقم ،ايتستتتتتتتب ت ۶لتتو اي التبتت۵و لض ت
المن م۵ۼ
القي۵داۼ ل ا  ۵،م الضتتتتتتتلول ،ل نب ت ى
وتضܳض ۵ضم سي۵ل يوضح مبيܳتض۵
وم المض  ، ،لو ،ا تتتتتتت۵لت الا من مۻ الܳمم الدوليۻ ،و ي يئۻ
دوليۻ اۼ تمليم لالي ت۵بܳۻ لمن مۻ اأم المتحدت ،تض ممللي ى
الح،وم۵ۼ ،و يتتتتتتتح ۶۵الܳمم ،والܳم۵م ن لا أنضا تق ىلا ل س
المن م۵ۼ التي تضت بحقول الܳم۵م اي الܳ۵ل  ،ولض ۵يتتتتتتتاۼ وليقۻ
ب۵،اۻ المن م۵ۼ وااتح۵داۼ الܳم۵ليۻ والنق۵بيۻ الدوليۻ ومنض ۵ب۵لمب
من مۻ الܳمم الܳلبيۻ

التط ر الت ريخي
،م ۵تنب وت تتل۵،ۼ اأىم۵م م ل ستتم۵لض ،۵اإ وت الحل،ۻ النق۵بيۻ
الدوليۻ تنب م تضتتتتتتت۵منض ،۵وتضتتتتتتت۵منض ۵ي ضل اي مدى استتتتتتتتܳداد
ىض۵ئض، ۵لض الدىوت إلا الܳدالۻ ىبل التض۵م الدولي ل لو ۵،نۼ
ا ميتتتۻ تتت المن متتت۵ۼ و تتت لمحتتتۻ ى التمول التتتت۵ليخي لضتتت
ااتح۵داۼ التي ت،و ااسلت النق۵بيۻ الدوليۻ

الجــــــــــذ ر
إ اأم۵ن۵ۼ وااتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ الستتتت۵بقۻ والتي تملم ىيتتتت۶
اأن مۻ الدوليۻ و ي تتمت بتق۵ليد مويلۻ ،متميزت ومتوايلۻ
۵،نۼ اتح۵داۼ نق۵ب۵ۼ الܳم۵م الدوليۻ لملت القل الت۵س ى ل ون اۼ
وم م ۵ن اۼ اي ولوب ۵و۵،نۼ ت ستلض الدى م الحل۵،ۼ الܳم۵ليۻ
اا تتتتتلا،يۻ التي ن تتتتاۼ ب۵لتزام مܳض ۵اقد دلو الܳم۵م ومن م۵تض
اي ملحلۻ مب،لت الا مدى ي،و التܳ۵و الدولي مايدا ً وضلوليً ۵
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الخط ا أ ل
تܳ۵ونۼ بيتتتدل النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ الومنيۻ من اللم۵نين۵ۼ والتستتتܳين۵ۼ
م القل الت۵ستتتت ى تتتتل ىندم ۵اجتم ممللو ى الل ا تتتتتلا،يۻ
وبܳا ااتح۵داۼ النق۵بيۻ اي بلو،ستتتتتتيم اي الܳ 1891 ۵بمن۵ستتتتتتبۻ
"مؤتمل الܳمم الدولي" ،اتخ مندوبي م نق۵ب۵ۼ ااخ تتت ،۶۵المܳ۵د
واأ م ۻ م المن۵سبۻ اليۻً ليتاقوا ىلا نوا م التܳ۵و  ،ول،نه بدا
متواضܳ ً ۵م وجضۻ الن ل المܳ۵يلت
اي البدايۻ ۵، ،الضدف م ااتا۵ ۵ۼ الم تتتتتتتتل،ۻ ،م ۵يم ىنض ۵التا،د
اأىضتتتتتتت۵ة يتلقو مܳ۵ملۻ مم۵للۻ م من م۵ۼ نق۵بيۻ جنبيۻ
م
ودىم ً ۵م۵لي ً ۵م تلً ۵،
ا الستتي۵ل إلا نه من م۵ئۻ ستتنۻ

م المليل لا تم ۵ا

تت۵لت اي

مضۼ  ۵،وم۵زام

ا السؤام مملوح:۵

لم ۵ا تقو النق۵ب۵ۼ اي البلدا المتقدمۻ يتتتتتن۵ىي ً ۵ب۵ا تم ۵بتمبيث
ما ۵ي اجتم۵ىيۻ وستتتتتتتي۵ستتتتتتتيۻ ىبل الܳمم الدولي م
خلى اي ۵لي
والوا

جم نق۵ب۵ۼ

م تمولاً؟

ااج۵بۻ ىلا

ا الستتتؤام و يتتتل ۶ن تتت۵م المن م۵ۼ

الܳم۵ليۻ الدوليۻ

13

زمن الت سيس
۵،نۼ السنواۼ الܳ لو م ۵بي  1890و 1910مضمۻ و س۵سيۻ ايم۵
 ۵،يت تاستتيستته م ىداد ،بيلت م من م۵ۼ دوليۻ لنق۵ب۵ۼ متنوىۻ
ا۵تحد ي۵نܳو اأح يۻ ملاً اي الܳ ،1889 ۵وىم۵م المن۵ج اي الܳ۵
 1890والخي۵مو اي الܳ1893 ۵
و تتد ،تت ۵لمܳ تلتتو ااتحتت۵داۼ اأولا اتجتت ۵موج ته نحو الستتتتتتتاتتۻ
ا تلا،يۻ و اجتم۵ىيۻ ديمقلاميۻ ،ول ،ن متض ۵اأس۵سيۻ ۵،نۼ اۼ
م۵ب تمبيقي ،لل من البدايۻ، :تب۵دم المܳلوم۵ۼ ب تتتتتتتا وضتتتتتتت۵ا
الܳمم ،الدا۵ا ى ناستتتتض ۵م المح۵واۼ التي يقو بض ۵لب ۶۵الܳمم
استتتتتتتبدالض بܳم۵م خخلي خام ا ضتتتتتتلاب۵ۼ ىندم ۵خ ۼ الحل،ۻ
النق۵بيۻ تنمو اي البلدا اليتتن۵ىيۻ ،يتتبحۼ تت تت۵لو ،لل اي مول
م تتتتتتل،ۻ املا اي المؤتمل الدولي الل۵لأ لܳم۵م المܳ۵د اي ب۵ليس
ى ،1900 ۵تضم جدوم اأىم۵م مواضي ملم:
 المس۵ىدت التن يميۻ

 التدابيل المܳ،۵ستتتۻ (ملم تامي موام الدى  ،وم۵،احۻ استتتتبدام
المو اي بܳم۵م خخلي خام ا ضتتتتتلا )۶لمܳ۵لضتتتتتۻ لب۶۵
الܳمم ال ي ۵،نوا يܳملو خ۵لج الحدود الومنيۻ
 الܳمم ىلا الحا ۵ىلا وض۵ا ىمم ى۵دلۻ ومم۵للۻ للجمي
 تدلي ۶ال ب ۶۵والدا۵ا ىنض

 التܳليف بمم۵لس۵ۼ تج۵ليۻ يل ى۵دلۻ
الموا ضي م موا ضي ال س۵ىۻ وتملم ن ۵م ۵مل،زيً ۵
وا تزام
اي ن تتتتتتتمۻ ااتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ وايم ۵تتتتتتت،لۼ ولوب ۵مل،ز
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التحوم اليتتتن۵ىي ومل،ز الحل،ۻ النق۵بيۻ خن او ،ان مۼ نق۵ب۵ۼ ليلۻ
م ختت۵لج القتت۵لت ااولبيتتۻ ،ملتتم اتحتت۵د ىم ت۵م المنتت۵ج اي ميل،تت۵
( )UMWAال انضتتتتتت إلا ااتح۵د الدولي لܳم۵م المن۵ج اي الܳ۵
1904

من الع  1914إل الع  1945بين الحر

اأزم

اي ى ،1914 ۵بلل ىدد اأم۵ن۵ۼ الܳ۵مۻ الدوليۻ  33م۵نه ول،
انداا الحل ۶الܳ۵لميۻ اأولا وضتتتتتتت حدا ً لنمو اات ح۵داۼ النق۵بيۻ
الدوليۻ ل لو اا ن مۻ مܳ ااتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ تو اۼ
بܳد الحل ۶م ،إحي۵ة ااتيتتتتتتت۵اۼ القديمۻ ،ول ،البدايۻ الجديدت
يتت۵لۼ اي م وضتت۵ا متغيلت اايتتبحۼ لند  ،مستتتلدا وجنيف
المقلاۼ الجديدت لأم۵ن۵ۼ الܳ۵مۻ و۵،نۼ المܳلاۻ المحدودت لل غ۵ۼ
ي،و
اأجنبيۻ بي ۵دت الܳمم اأوائم تمن ااتيت۵اۼ الدوليۻ م
لض ۵األل بمليقۻ سلا
اي خموت ولا ،ت القيتتت ۵بܳتتتدد م ىمليتتت۵ۼ التتتدم اي بتتتدايتتتۻ
الܳ تتتتتتتلين۵ۼ ا۵ختاۼ نق۵ب۵ۼ ،ليلت و اقدۼ دول  ۵و دلو النق۵بيو
بتتإم،تت۵نض زيتت۵دت وتض اي التاتت۵وا ىبل ااتحتت۵د ،ممتت ۵دى إلا
انخا۵ا ىدد ااتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ
و ۵،تاستتتيس من مۻ الܳمم الدوليۻ اي ى ،1919 ۵منبلا ً لم تتت۵ل،ۻ
ممللي الܳم۵م اي يتتتتتتتي ۵ۻ مܳ۵ييل و يتتتتتتتوم ىمم دوليۻ بحد دنا
(المܳ ۵داۼ والتويتتتتتتتي۵ۼ الدوليۻ) وانتضز ىدد م النق۵ب۵ۼ الܳ۵لميۻ
الاليتتتتتۻ مب ۵تتتتتلت ،ا ستتتتتيم ۵اتح۵د ىم۵م النقم الدولي ( )ITFال
انضتتتتتتت إليض ۵اي ملحلۻ مب،لت ومن الܳ ،1921 ۵ت إن تتتتتتت۵ة لجنۻ
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الماحي الم تل،ۻ ،واحتلۼ القواني ب ا م۵ا النقم ،اي السنواۼ
الت۵ليۻ ،جزةا مضم ً ۵م لالاۼ من مۻ الܳمم الدوليۻ
إ انقس ۵الحل،ۻ م حل،ۻ ملۼ مجمم توحيد اا داف النق۵بيۻ إلا
جن۵حي مختلاي  ،جن۵ح اجتم۵ىي ديمقلامي وجن۵ح تتيوىي ،ل ي،
لضم ۵مܳنا خخل يل اانقستتتتت ۵المستتتتتتمل اي الحل،ۻ النق۵بيۻ الدوليۻ
ااي الܳتتت ،1921 ۵ت تتتتاستتتتتتتيس اتحتتت۵د النقتتت۵بتتت۵ۼ الموالي للتتتدوم
اا تلا،يۻ  ،لو بد ۼ النق۵ب۵ۼ المسيحيۻ تتحد اي اتح۵د دولي ول،
تلو المن متي ،لتيضم ۵دخلت ۵اي من۵اسۻ ديدت م ااتح۵د الدولي
للنقتت۵بتت۵ۼ الحلت اض ت ااتحتت۵داۼ تم،نتتۼ م من دخوم المن متت۵ۼ
المتاللت ب۵ل يوىيۻ م۵لم ۵انض ۵ل ت ،ىلا استܳداد للتܳ۵و ديمقلاميً ۵

و ۵،انداا الحل ۶الܳ۵لميۻ الل۵نيۻ اي ى 1939 ۵د دى مجدداً
إلا تو ف المن م۵ۼ الܳم۵ليۻ الدوليۻ ،ا ستتتيم ۵بܳد احتم ااحتام
م۵،ت ۶بܳا اأم۵ن۵ۼ الܳ۵مۻ واضتتتتتتتمل ىدد م الم۵،ت۶
األم۵ني
َ
إلا اانضم ۵مܳ ً ۵موام مدت الحل۶
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الحر الب ردة ن ي ااستعم ر
اي ى ،1945 ۵بܳد حوالي ستتتتتتتۼ ستتتتتتتنواۼ م الحل ،۶تحم مۼ
الملا،ز القديمۻ للحل،ۻ النق۵بيۻ الدوليۻ اي ولوب ،۵ول ،بܳد نض۵يۻ
الحل ۶مب ۵تتتتتتتلت ،ستتتتتتتيمل اتج ۵ى ۵ول بۻ اي اانمال م جديد
وإىت۵دت بنت۵ة حل،تۻ نقت۵بيتۻ دوليتۻ متحتدت وبت۵لتت۵لي ت حتم ااتحت۵د
النق۵بي الدولي اي ى 1945 ۵وت تاستتتتتتتيس ات ح۵د النق۵ب۵ۼ الܳ۵لمي
( )WFTUم ۵المن م۵ۼ المستتتتتتتتقلۻ اأستتتتتتت۵ستتتتتتتيۻ ا۵،نۼ مؤتمل
المن م۵ۼ اليتتتتن۵ىيۻ اأميل،يۻ ( ،)CIOوااتح۵د النق۵بي البليم۵ني
( )TUCوالمن مۻ الومنيۻ السوايتيۻ للنق۵ب۵ۼ
ول ،ستتتتتليܳ ً ۵م ۵لبتۼ اآلاة المتܳ۵لضتتتتتۻ ب تتتتتا دول النق۵ب۵ۼ اي
ال تتتتتتتل۵،ة اي المن مۻ المتحدت
المجتم بانض ۵ى۵ئث للتܳ۵و بي
امن البدايۻ ،تل،زۼ النزاى۵ۼ حوم مستت۵ئم ،ليلت مض ۵مستتالۻ دول
اات ح۵داۼ الن ق۵ب يۻ ا لدول يۻ وو يات ض ۵ولاا ج ن۵ح ات ح۵د الن ق ۵ب۵ۼ
الܳ۵لمي المتالل ب۵لستتتتواييۼ اأم۵ن۵ۼ الܳ۵مۻ النق۵بيۻ المستتتتتقلۻ وم۵ل۶
بإدم۵جض ۵دمج۵، ً ۵ماً
اتت۵ىتبلۼ ااتحتت۵داۼ النقتت۵بيتۻ التتدوليتۻ لتتو محتت۵ولتۻً نضتت۵ة وجود تت۵
،من متت۵ۼ مستتتتتتتتقلتۻ م نتت۵حيتتۻ ،واىتتتدا ًة ىلا المبتت۵دا التي تمللضتت۵
الحل،ۻ النق۵بيۻ الدوليۻ م ن۵حيۻ ل۵نيۻ ،ا۵،احۼ لو واستتتتتتتتملۼ
تܳمم ،من م۵ۼ مستقلۻ ادىمتض ۵اتح۵داۼ ومنيۻ ،ليلت لنق۵ب۵ۼ لبيۻ
واميل،يۻ
تا،و ات ح۵د النق۵ب۵ۼ الܳ۵لمي ( )WFTUو دۼ مح۵ولۻ المن م۵ۼ
المنتسبۻ السوايتيۻ اي السيملت ىلا لو ااتح۵د إلا خاا۵ۼ داخليۻ
وداܳتتتۼ الخااتتت۵ۼ حوم مو ف النقتتت۵بتتت۵ۼ م مخمم متتت۵ل تتتتتتتتت۵م
( )Marshall Planببلوܴ اأزمتتۻ وجضتت ۵اتلو مܳ اتحتت۵داۼ
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النق۵ب۵ۼ الومنيۻ م الغل ۶ات ح۵د النق۵ب۵ۼ الܳ۵لمي اي الܳ1949 ۵
و ستتتس ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت (، )ICFTUضيئۻ خلاۼ اتح۵د
النق۵ب۵ۼ الدولي (-)ICTUومن لو الحي  ،خ ۼ م جديد اأ لبيۻ
الضيئۻ
الس۵حقۻ لاتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ تتܳ۵و م
اي الاتلت الاحقۻ ،ت استتتتتتتتخدا ىضتتتتتتتت۵ة ات ح۵د النق۵ب۵ۼ ال ܳ۵لمي
( )WFTUم المن متت۵ۼ النقتت۵بي تۻ التتت۵بܳتتۻ لل،تلتتۻ الغلبي تۻ ب تتتتتتت،تتم
ا ااتح۵د م ج  ۶ىدد م
ستتتتت۵ستتتتتي ب ۵ضتتتتت۵اۻ إلا لو ،تم،
النق۵ب۵ۼ م بلدا الܳ۵ل الل۵لأ والنق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ بتوجيه تتيوىي م
البلدا اليتتتتتتتن۵ىيۻ م ۵الܳدد المق۵بم لات ح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ اي
اتح۵د النق۵ب۵ۼ الܳ۵لمي ( )WFTUا ۵،اأ ستتتت ۵النق۵بيۻ الدوليۻ التي
ستتتتتتتتم تيتتتتۼ احتتقتتتت ً ۵بتتتت۵ات تحتتتت۵داۼ التتنتتقتتتت۵بتتيتتتتۻ ( Trade Union
 )Federationsو د تتتتتتت ،لۼ جزةا ً ا يتجز م ات ح۵د النق۵ب۵ۼ
الܳ۵لمي ال تولا دالت ىملض ۵إلا حد ،بيل
 ۵،لتن۵ال اأن مۻ والنضتت۵م اي ستتبيم القوت ونم۵ل التاليل اي بدايۻ
الحل ۶الب۵لدت لل ،بيل ومض ىلا ىمم ااتح۵داۼ الدوليۻ اايبحۼ
وا ستتتيم ۵الدوم المستتتتقلۻ اليتتت۵ىدت اي خستتتي ۵و اليقي ،۵و يضتتت ً ۵دوم
ميل ۵،الاتينيۻ وجزل ال۵،ليبي ومن م۵تض ۵النق۵بيۻ ستتتتتتت۵حۻ للخاا۵ۼ
والمواجضۻ ا يديولوجيۻ وىلا لو ،يتتتتتبح ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ
الحلت وجض ً ۵مدااܳ ً ۵ى الديمقلامي۵ۼ الغلبيۻ
اي ى ،1968 ۵ح۵ولۼ الحل،ۻ النق۵بيۻ المستتتتتتتيحيۻ الدوليۻ تقو
ببدايۻ جديدت اتغيلۼ لتيتتتتتبح ااتح۵د الܳ۵لمي للܳمم ( )WCLال
ستتتس ىددا ً م ااتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ ( ،)ITFsليستتتيل ىلا نض
اات ح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ ( )Global Unionsول ،مܳ تلو
اات ح۵داۼ بقي من م۵ۼ مܳزولۻ بتاليل ا يتخما الحدود ا ليميۻ
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و د انتقم مؤخلا ً بܳا م من م۵تض ۵المنتستتتتتتتبۻ إليض ۵إلا ااتح۵داۼ
النق۵بيۻ الدوليۻ ()GUF
م ن۵حيۻ خلى ،ستتتتستتتتۼ اليقي ۵يئۻ ت تتتتمم من م۵ۼ الق۵لت ،لض۵
(من مۻ وحدت النق۵ب۵ۼ ا اليقيۻ )OATUU-ول،نض ۵بقيۼ نسبي ً ۵يل
ن۵جحۻ

الم ضي القري
و د حملۼ الستتتنواۼ الܳ تتتلو اأخيلت م القل الم۵ضتتتي تحدي۵ۼ
،ليلت دۼ إلا تغيلاۼ مضمۻ للمن م۵ۼ النق۵بيۻ الدوليۻ ام انضي۵ل
الن  ۵الستتتوايتي ،اختاا اتح۵د النق۵ب۵ۼ الܳ۵لمي (، )WFTUمن۵اس
اقد يتتتتتتتبح اات ح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت بم ۵ا يقبم ال تتتتتتتو و
حدا ً ل
المن مۻ اأىلا مستتتتتوى اي الܳ۵ل جم  ،ىلا الل م
ينس مو اه المܳ۵لا الس۵بث واتج۵ ۵ته المن۵يلت للغل۶
َ

ال ضع ح لي ً
اأي ۵مؤستتتستتت۵ۼ دوليۻ لنق۵ب۵ۼ
ليستتتۼ ااتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ
م ،م نح۵ة الܳ۵ل احستتتتت ،۶بم ي يضتتتتت ً ۵من م۵ۼ ى۵لميۻ تيتتتتتم
ن متض ۵الق۵لاۼ ،لض ۵وتتخما الحدود الومنيۻ  ،لو
إ تزايد يمنۻ ال ل۵،ۼ الܳ۵بلت للحدود القومي۵ۼ يجبل النق۵ب۵ۼ ىلا
الستتتܳي إلا تّمبث خايتتت۵ۼ ااتا۵ ۵ۼ ىلا اليتتتܳيد الܳ۵لمي اي
ملم تلو ال تتل۵،ۼ حيأ ت تت،م ستتي۵ستتۻ الدم ىبل الحدود الومنيۻ،
ونت۵ئ تقد الت،نولوجي ۵الجديدت ،وحقول ا نستتتتتتت ۵وتد ول البيئۻ،
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والتمييز ضتتتتتتتد المل ت ،وىم۵لۻ اأما۵م والبم۵لۻ مج۵اۼً لن تتتتتتت۵م
ااتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ
ل ا اقد ل ۼ لني م ،بل ااتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ ( )ICFTUو
( )WCLااندم۵ج مܳ ً ۵م جم توحيد الجضود وتنستتتتتيث الموا ف اي
التحدي۵ۼ ال،بيلت التي تواجه الحل،ۻ الܳم۵ليۻ اي جمي
مواجض۵ۼ
نح۵ة الܳ۵ل  ،ل لو ت ا ىا ى إن تتتتتتت۵ة ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ
الܳ م۵ل يۻ  ITUCاي نوامبل  2006وا ل يدم ن تتتتتتت مۻ وبلام
ومقللاۼ مجلسي ،م م  ICFTUوWCL
ا ااتح۵د ضتتتتتلولي ً ۵م جم تقويۻ يتتتتتوۼ النق۵ب۵ۼ م۵
و د ۵،
ال،ي۵ن۵ۼ اا تيتتتتتتت۵ديۻ ال،بيلت اقد واجضۼ ااتح۵داۼ النق۵بيۻ الدوليۻ
تت التحتتديتت۵ۼ منتت البتتدايتتۻ وىملتتۼ ىلا ااستتتتتتتتاتت۵دت بتت۵لالص
وا م۵،ني۵ۼ التي تقدمض ۵ت،نولوجي ۵ااتيتت۵اۼ الܳيتتليۻ واستتتܳملتض۵
لتزويد ىضتتتتتتت۵ئض ۵ب۵لمܳلوم۵ۼ
وتتتبتتتت۵دم التتمتتܳتتلتتومتتتت۵ۼ بتتي ت
المن م۵ۼ  ،لو استتتتتتتتخدمۼ
تتب،ۻ ا نتلنۼ و م،نض ۵تب۵دم
اللس۵ئم والمܳلوم۵ۼ بسلىۻ
ىبل الܳتتتت۵ل و،تتتتم لتتتتو
ضتتتت۵ف داܳ ً ۵للنق۵ب۵ۼ نحو التقد اي اداة دول  ۵اي مج۵م التضتتتت۵م
الدولي
م،ت ۵اي
خلجتۼ ح،ومتۻ و ل ۶ىمتم م
اتإ حتدأ اليو
منضمتت ۵واىتتد الܳمتتم
الܳتت۵ل ى جو ل مܳتت۵ييل الܳمتتم ،و خلل
المتاث ىليض ،۵يم ،لض ااتح۵داۼ الدوليۻ تمل ۶اي ضتتتتتتتو
ستتتتتت۵ى۵ۼ ليلۻ م النق۵ب۵ۼ اأخلى تمد  ۵بدى تضتتتتتت۵مني و
توجه ۵،وى واىتلاض۵ۼ إلا الضيئ۵ۼ الدوليۻ ،و تملث م  ۵لاۼ
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احتج۵ج و
الدوليۻ

تܳل اىضتتتتت۵ئض ۵م ۵و متيتتتتتم بخلل الق۵نو والمܳ۵ييل

ويم ،اي الو ۼ ناسه تنسيث اأىم۵م الم تل،ۻ بمليقۻ ،لل اܳ۵ليۻ
الت،نولوجي ۵و خيلا ً وليس خخلاً ،تستتتتتتت۵ىد تلو
ىبل استتتتتتتتܳم۵م
الت،نولوجي ۵اي ال ،تتتتتتف ى ىدد متزايد م ااىتداةاۼ ىلا حقول
ا ن س ۵ىبل مم۵ل س۵ۼ تܳ سايۻ ايم ،ب۵لت۵لي  ،اض ۵للن۵س اي إم۵ل
الحماۼ النق۵بيۻ التي تقو بض۵
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الب

الث ني:

ااتح دا النق بيّ الد ليّ
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الث ني:

الب

ااتح دا النق بيّ الد ليّ
يضتتتتتتت المجتم الدولي ىددا ً ،بيلا ً م الضيئ۵ۼ الدوليۻ التي تت،و
ىضتتتتويتض ۵م ااتح۵داۼ النق۵بيۻ الومنيۻ ،التن يم۵ۼ التي تجتم
اي إم۵ل  ۵نق۵ب۵ۼ بلد مܳي
اي ىدد ،بيل م البلدا  ،يقتيتتتل ىدد ااتح۵داۼ الومنيۻ ىلا اتح۵د
نق۵بي واحد ،اي حي يوجد اي بܳا البلدا ،لل م اتح۵د نق۵بي،
وتنتستت ۶النق۵ب۵ۼ إلا اتح۵د م ۵ىلا ستت۵س التقستتي الو ياي ،و ىلا
س۵س تقسي خخل
تستمي ااتح۵داۼ النق۵بيۻ الومنيۻ
المن م۵ۼ النق۵بيۻ الدوليۻ ،والتي م

تنتس ۶إلا من مۻ و ،لل م
مض:۵

 ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت (( )ICFTUت دمجه)
 ااتح۵د الܳ۵لمي للܳمم (( )WCLت دمجه)

 ااتحتت۵د التتدولي للنقتت۵بتت۵ۼ الܳمتت۵ليتتۻ ( )ITUCو انتتدمتت۵ج
 ICFTUوWCL
 ااتح۵د الدولي للتلبيۻ ()EI

 ااتح۵د الدولي لܳم۵م البن۵ة والخ )IFBWW ( ۶

 ااتح۵د الدولي لܳم۵م ال،يمي۵ة ،الم ۵ۻ ،المن۵ج ()ICEM
 ااتح۵د الدولي لليح۵ايي ()IFJ

 ااتح۵د الدولي لܳم۵م المܳ۵د ()IMF
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 ااتح۵د الدولي للخدم۵ۼ الܳ۵مۻ ()PSI

 ااتح۵د الدولي لܳم۵م اأ م ۻ ،اللي ۶۵والجلد ()ITGLWF
 ااتح۵د الدولي لܳم۵م النقم ()ITF

 ااتح۵د الدولي للܳم۵م اي مج۵م اأ يۻ ،الزلاىۻ ،الان۵دل،
المم۵ى  ،التبل والسل اللمينۻ ()IUF

 ااتح۵د الܳ۵لمي لل ب،ۻ النق۵بيۻ ()UNI

 اللجنۻ النق۵بيۻ لاستتتتت تتتت۵لت اي من مۻ التܳ۵و والتنميۻ ىلا
اليܳيد اا تي۵د )TUAC( OECD

س ف نتن ل بعض هذه المنظم
الت صيل:
ااتح د الد لي ل نق ب

بشيء من

الحرة (:)ICFTU
ّ

 ۵،يضتتتتتتت ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت
لاأ من متت۵ۼ إ ليمي تۻ :المن متتۻ ا ليمي تۻ
لاتحتتت۵د التتتدولي للنقتتت۵بتتت۵ۼ الحلت لمنمقتتتۻ
اأميل،يتي ؛ المن مۻ ا ليميۻ لاتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت لمنمقۻ
خستتتتتتتيتت ۵والضتت۵دا؛ المن متتۻ ا ليميتۻ لاتحتت۵د التتدولي للنقتت۵بتت۵ۼ الحلت
لمنمقۻ اليقي ۵وا يض ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت من مۻ إ ليميۻ
خ۵ي تۻ بمنمقۻ ولوب ،۵أ الملا،ز الومنيۻ اأولوبيۻ المنتستتبۻ إلا
ااتحتت۵د تنتمي إلا يئتتۻ مستتتتتتتتقلتتۻ ي ااتحتت۵د النقتت۵بي اأولوبي
()ETUC
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اأم۵ن۵ۼ يئۻ ديمقلاميۻ مستتتتتتتتقلۻ ،تت،و
تܳتبل ،م م۵نۻ م
ىضتتتتتتتويتض ۵م النق۵ب۵ۼ القم۵ىيۻ الܳ۵ملۻ اي بلدا مختلاۻ تلتبم
اأمتت۵نتتۻ النقتت۵بي تۻ التتدولي تۻ بتت۵اتحتت۵د التتدولي للنقتت۵بتت۵ۼ الحلت ،بموجتت۶
اتا ۵ي۵ۼ لستتتتتميۻ للܳمم الم تتتتتتلو يجتم اأمن۵ة الܳ۵مو لأم۵ن۵ۼ
النق۵بيۻ الدوليۻ ،بيتتتتتتتولت لستتتتتتتميۻ ،اي مؤتمل ى ۵ينܳقد ملتي اي
الستتتتتتتنۻ ،ويدىا ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت إلا الم تتتتتتت۵ل،ۻ ايه
ويمل ۶م اأم۵ن۵ۼ النق۵بيۻ الدوليۻ بدول  ۵تستتتتتميۻ مندوبي يملانض۵
اي المجلس التناي لاتح۵د ولج۵نه المختلاۻ

ااتح د الع لمي ل عمل (:)WCL
و اتح۵د ديمقلامي مستتتيحي اي بܳا
البلدا التي تضتتتتتت نق۵بۻ ومنيۻ و اتح۵د
ومني يضتتتتتت ائۻ ديمقلاميۻ مستتتتتتيحيۻ،
تنتس ۶إلا
و الائۻ ي التي يم،
ااتح۵د الܳ۵لمي للܳمم
اي بܳا البلدا  ،تقو ىا ۻ ىمم بي
النق۵ب۵ۼ /ااتح۵داۼ المنتسبۻ إلا ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت ،وتلو
المنتستتتتتبۻ إلا ااتح۵د الܳ۵لمي للܳمم ،اي حي تستتتتتود بينض ۵من۵استتتتتۻ
ماتوحۻ اي بلدا خلى ىلا اليتتتتتتܳيد الدولي ،يقو ااتح۵د الدولي
للنق۵ب۵ۼ الحلت وااتح۵د الܳ۵لمي للܳمم بتن ي حماۼ م تل،ۻ ،وىقد
مؤتملاۼ يحايۻ م تل،ۻ ،واتخ ۵موا ف م تل،ۻ؛ ۵،لمو ف ب ا
ضتتتتتتلولت دا من مۻ التج۵لت الدوليۻ إلا إ ۵مۻ التب۵م لستتتتتتمي بي
مܳ۵ييل التج۵لت ومܳ۵ييل الܳمم
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ااتح د الد لي ل نق ب

العم لي ITUC

يܳد ح۵لي ً ۵و ،بل اتح۵د نق۵بي دولي
و د ت تاسيسه اي  1نوامبل 2006
،نتيجۻ لاندم۵ج م ۵بي ااتح۵د الدولي
لنق۵ب۵ۼ الܳم۵م الحلت  ICFTUوبي
ااتح۵د الܳ۵لمي للܳم۵م  WCLو د ت
إ ۵مۻ اجتم۵ا الـ  ITUCاي ايين ۵م
خام ض ،م م اجتم۵ىي الـ
 ICFTUوالـ WCL
ويت ،م  ITUCم انضم ۵المن م۵ۼ الت۵بܳۻ ل،م م الـتتتت ICFTU
والـتتتتتتتت  WCLب ۵ضتت۵اۻ للم۵نيۻ من م۵ۼ نق۵بيۻ ومنيۻ ستتوف تنض ت
أوم ملت اي ،ي ۵ى۵لمي وستتتوف ي م

ى النق۵ب۵ۼ الومنيۻ اأىض۵ة ايه.
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ا ااتح۵د الدولي مستتتتقاً

ال جن ااستتتتتتتتشتتتتتتتت ر ّي النق ب ّي لدن من ّ
ظ م التع ن
ااقتص د التنمي (:)TUAC
تجم من متتۻ التܳتت۵و اا تيتتتتتتتتت۵د
والتنميۻ البلدا التستتتتتتتܳۻ والܳ تتتتتتتلي
اليتتتتتتتن۵ىيۻ ال،بلى (،ندا ،والواي۵ۼ
المتحتتتتدت اأملي،يتتتتۻ ،والم،ستتتتتتتيتتتتو؛
والي۵ب ، ۵و،ولي ۵الجنوبيۻ ،و ستتتتلالي ،۵ونيوزيلندا؛ والني وى تتتلي
بلدا ً ولوبي )ً۵اي إم۵ل ينستتتتتتتث ستتتتتتتي۵ستتتتتتت۵تض ۵اليتتتتتتتن۵ىيۻ ،والم۵ليۻ،
وااجتم۵ىيۻ ،والتج۵ليۻ تتالف ىضتتتويۻ اللجنۻ ااستتتت تتت۵ليۻ النق۵بيۻ
م الملا،ز الومنيۻ المنتستتتتتتتبۻ إلا ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت،
وااتح۵د الܳ۵لمي للܳمم ،م البلدا التستتتتتܳۻ والܳ تتتتتلي  ،وتܳمم اي
م تܳ۵و وليث م اأم۵ن۵ۼ النق۵بيۻ الدوليۻ

ااتح د الع لمي ل نق ب

الع ّم ليّ (:)WFTU

ا ااتح۵د الضيئۻ التي تضتتت النق۵ب۵ۼ
۵،
اي ال،تلۻ الستتتواييتيۻ الستتت۵بقۻ، ،م ۵تضتتت
ملا،ز ومنيۻ اي جزاة خلى م الܳ۵ل
ت ضل ح،ومتت۵تضتت ۵تܳتت۵ما ت ً ۵م الميتتتتتتتت۵لح
والقي الستتتتتتواييتيۻ  ۵،ااتح۵د يحيتتتتتتم
ىلا تمويم م الح،وم۵ۼ والنق۵ب۵ۼ اي ال،تلۻ الستتتواييتيۻ ،و د ى۵نا
م خستتت۵ئل م۵ليۻ ضتتتخمۻ ،وخستتتل ىدادا ً ،بيلت م ىضتتت۵ئه ىق۶
انضي۵ل ااتح۵د الستتتتتتتواييتي اي الܳ 1989 ۵و د يقوم ال،ليلو
ت ا ااتحتت۵د ،تت ۵يܳتت۵ني إلا حتتد ،بيل بتتم تلتتو الاتلت ،ونتت۵دلا ً متت۵
استحو ىلا م ۵ح ي بض ۵ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت م احتلا
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يتالف ا ااتح۵د م ستتتتتتتلت م النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ الدوليۻ ،تܳنا ،م
نق۵بۻ بقم۵ا ،واق ً ۵لخموم م تتتتتتت۵بضۻ لخموم ىمم اأم۵ن۵ۼ النق۵بيۻ
الدوليۻ يل نض۵، ۵نۼ بمل۵بۻ س ۵تخض لتوجيه مب ۵ل م ااتح۵د
الܳ۵لمي للنق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ

من ّ
ظم ال حدة النق بيّ اأفريقيّ (:)OATUU
المن مۻ تܳبيلا ً ۵،اي ً ۵ى ويتض ۵و د حلۼ المن مۻ
يحمم استتتتتت
التن يم۵ۼ الومنيۻ المنتستتتتتتبۻ إليض ۵ىلا ىد اانضتتتتتتم ۵إلا الحل۶
البتت۵لدت التي انتتدلܳتتۼ بي ااتحتت۵د التتدولي للنقتت۵بتت۵ۼ الحلت وااتحتت۵د
الܳ۵لمي للنق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ يل ىددا ً ،بيلا ً م ىض۵ئض ۵تحدى ا
التوجه ،وانتستتتتتتت ۶إلا ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت ا تتمت
المن متتۻ بناو و اىتلاف ي ت ،ل ختت۵لج منمقتتۻ اليقيتت ،۵وحتا اي
اليقي ،۵تبقا م تتتتتتتان ً ۵م ااتح۵د الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت م ن۵حيۻ
الياۻ التمليليۻ وم ۵تح ا به م احتلا

ااتح د الصيني لنق ب

الع ّم ل (:)ACFTU
المن مۻ ليسۼ من مۻً نق۵بيۻ
ا يبدو
دوليۻ يل خيتتتويتتتيۻ حج اليتتتي ،
وىد الستتتتتتتم۵ح أ من م۵ۼ نق۵بيۻ خلى
ا ااتح۵د ۵لب ً ۵م۵
اي اليتتتتتتتي  ،يܳني
ي،و موضتتتتتتت بوم اي المنتدي۵ۼ الدوليۻ
م المبيܳي ا ينايتتتتتتتتم ا ااتح۵د ى
الاتلت
الح،ومۻ اليتتتتتتتينيۻ بموا اه ،م
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اأخيلت تتتضدۼ م تتت،۵م ب تتتا دول الدولۻ اي المؤستتتستتت۵ۼ ون لا
لدخوم ال ل۵،ۼ الܳ۵بلت للحدود القوميۻ الا اليي  ،دا ااتح۵د إلا
اتخ ۵موا ف تܳ،س موم ً ۵مختلاۻ ى مو الح،ومۻ اليينيۻ
اي ىدد م مج۵اۼ ىمم اللجنۻ ااستتت تت۵ليۻ النق۵بيۻ۵ ،لب ً ۵م ۵تدىا
اأم۵نۻ النق۵بيۻ الدوليۻ المختيتتتتۻ إلا تستتتتل داۻ التحلو ،الحلوم
محم اللجنۻ ،اي تحقيث داف الن ۵م المܳني

اأم ن

النق بيّ الد ليّ (التي تض ّ نق ب

طنيّ )

تتضد ىدد اأم۵ن۵ۼ النق۵بيۻ الدوليۻ تغيلاۼ خام الستتنواۼ الم۵ضتتيۻ
وخيتتتتتويتتتتت ۵ىندم ۵اختل ۼ التغيلاۼ الت،نولوجيۻ والܳولمۻ الحدود
بي القمتتت۵ىتتت۵ۼ ،والحلف ،والمض القتتتديمتتتۻ واىتبتتت۵لا ً م الܳتتت۵
۵، ،1999نۼ اأم۵ن۵ۼ الت۵ليۻ إم ۵موجودت و ضلۼ إلا الوجود

ااتح د الد لي ل تربي (:)EI
ت ا ااتحتت۵د متت۵ا التلبيتتۻ ويܳمتتم
ين
مܳ ىضتت۵ئه اي القم۵ا الܳ ، ۵و ۵لب ً ۵م۵
ي،و ىلا ىا تتۻ وليقتتۻ بتت۵اتحتت۵د التتدولي
للخدم۵ۼ الܳ۵مۻ ،ب ا سلسلۻ ض۵ي ۵تمۼ
بيتتتتتتت لۻ إلا الق م۵ا ال ܳ ۵و د دۼ
الܳا ۻ إلا تو ي اتا۵ل تܳ۵و بي ااتح۵د الدولي للخدم۵ۼ الܳ۵مۻ
وااتح۵د الدولي للتلبيۻ ،ستتتتتتتمح باتح م۵،ت ۶م تتتتتتتتل،ۻ (اي توجو
وم۵ليزي ،)۵وتب۵دم توجيه الدىواۼ للتن يم۵ۼ المنتستتتبۻ إلا ااتح۵دي
لحضتتتتتتتول التتدولاۼ التتتدليبي تۻ ،والمؤتملاۼ ،إلت؛ وتن ي حماۼ
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ون تتتتت۵م۵ۼ م تتتتتتل،ۻ؛ وتمليم حد ااتح۵دي اآخل اي ااجتم۵ى۵ۼ
الدوليۻ ،و يل  ۵م المنتدي۵ۼ يܳتبل ااتح۵د الدولي للتلبيۻ ىضتتتتتواً
مدىوا ً اي اليث الܳمم المختص ب۵لقم۵ا الܳ ، ۵الت۵ب لاتح۵د الدولي
للخدم۵ۼ الܳ۵مۻ

عمتت ل الليميتت ء
ااتحتت د التتد لي لنقتت بتت
ّ
ال ح غيره (:)ICEM

الطتت قتت

يܳبل استتتتتتت ا ااتح۵د ى مج۵م ىمله
وبم ۵ااتح۵د الدولي للخدم۵ۼ الܳ۵مۻ
يتتغتتمتي متتلااتتث ،تتتت۵لتتمتتيتتتت ، ۵والتتمتتتت ۵تتتتۻ،
والنا۵ي۵ۼ ،تستتتتود من۵استتتتۻ بي ااتح۵دي
اي بܳا الب لدا  ،لج ضۻ اأ م ۵نۻ الن ق۵بيتۻ
المن۵استتتتتتۻ
الدوليۻ ال يج ۶تنتستتتتتت ۶إليض ۵نق۵بۻ م ۵وتتمول
حيتتت۵نتتت ً ۵إلا نزاا ماتوح ويܳتبل ااتحتتت۵د التتتدولي لنقتتت۵بتتت۵ۼ ىمتتت۵م
ال،يميتت۵ة ،والمتت ۵تتۻ والاح  ،و يل  ،اأمتت۵نتتۻ النقتت۵بي تۻ التتدولي تۻ التي
يلبمض ۵ب۵اتح۵د الدولي للخدم۵ۼ الܳ۵مۻ الܳا ۻ اأ م ا يج۵بيۻ

ااتح د الد لي ل خش

البن ء (:)IFBWW
إ استتتتتتت ت ا ااتحتت۵د ،ايتتم بتت۵لتܳبيل ى
مج۵م ىمله يضتتت ااتح۵د الدولي للخ تتت۶
والبن۵ة تن يم۵ۼ تنتستتت ،۶اي الو ۼ ناستتته
إلا ااتح۵د الدولي للخدم۵ۼ الܳ۵مۻ ،بم۵
ىددا ً ،بيلا ً م دوائل اأ تتتغ۵م الܳ۵مۻ التي
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تܳنا ببن۵ة الملل والجسول ،يل  ۶اي اانتس ۶۵إلا ااتح۵دي مًܳ ۵
يܳمم ااتح۵د الدولي للخدم۵ۼ الܳ۵مۻ بتܳ۵و وليث م ااتح۵د الدولي
للخ تت ۶والبن۵ة ب تتا ىدد م القضتت۵ي، ،۵ستتي۵ستت۵ۼ الܳلا الܳ ۵اي
البنو الدولي

ااتح د الد لي ل صح فييّن (:)IFJ
يܳبل استتتت ا ااتح۵د ى مضتتتتمونه ا تقي
ىا تتتۻ
مܳ ااتحتتت۵د التتتدوليتتتۻ ااخلى
مميزت م ااتحتتت۵د التتتدولي لليتتتتتتتحتتت۵ايي ؛
ب۵ستتلن۵ة القضت۵ي ۵التي تتܳلث ب۵لحقول النق۵بيۻ،
وحليۻ التܳبيل ،و يل  ۵م القضتتتتتتتت۵ي ۵اۼ
اليتتلۻ ،التي ت تت،م موضتتوا ا تم ۵م تتتلو
بي ااتح۵دي

ااتح د الد لي أعم ل التعدين (:)IMF
يܳبل اس ت ا ااتح۵د ى مبيܳۻ ن تت۵مه ،م
نته ين ىتتددا ً ،بيلا ً م الܳتت۵ملي اي مجتت۵م
اليتتتتتتتنتت۵ىتتۻ التحويلي تۻ ،ختت۵لج إمتت۵ل متت۵ا
المܳ۵د
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ااتح د الد لي لع ّم ل النقل (:)ITF
يܳتبل ىتتتدد ،بيل م ىمتتت۵م النقتتتم ،بح،
تܳلياض  ،ىم۵اً اي القم۵ا الܳ ۵ل ا ،يضتتت
ااتح۵د الدولي لܳم۵م النقم تن يم۵ۼ تنتس،۶
اي الو تتتۼ ناستتتتتتتتته ،إلا ااتحتتت۵د التتتدولي
للخدم۵ۼ الܳ۵مۻ و د ىمم ااتح۵دا مًܳ ۵
اي م تܳ۵و وليث ب تتتتتتا ضتتتتتت۵ي ۵تتܳلث
بتت۵لنقتتم الܳتت ۵اي المتتد  ،والميلا المتتدني
وتؤد الميتتت۵لح الم تتتتل،ۻ إلا ي،و ااتح۵د الدولي لܳم۵م النقم
ىضتتوا ً مدىوا ً اي اليث الܳمم المختص ب۵لقم۵ا الܳ ، ۵الت۵ب لاتح۵د
الدولي للخدم۵ۼ الܳ۵مۻ

ااتح د الد لي لع ّم ل النسيج الج د (:)ITGLWF
يܳبل استتت ا ااتح۵د ى مج۵م ن تتت۵مه
ون لا ا يتتتتن۵ىۻ النستتتتي ت تتتت،م م۵ىً ۵
ب۵لزا ً اي مج۵م استتتتتتتتغام ىمم اأما۵م،
ل لو اا مܳ ااتح۵داۼ المضنيۻ ااخلى
تܳمم ۵لب ً ۵م ااتح۵د الدولي لܳم۵م النستتي
الجلود ،ب ا ض۵ي ۵تتܳلث بܳمم اأما۵م
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ااتحت د التتد لي لجمعيّت العت م ين في قطت ع التغتتذيت
الماهي التب
المطتت ع
ال نتت د
الزراعتت
غيره (:)IUF
يܳبل استتتتت ا ااتح۵د ى مبيܳۻ ىمله و د
استتتتتتتتܳ۵نۼ مܳ ااتح۵داۼ المضنيۻ ااخلى
بتجلبۻ ا ااتح۵د اي التܳ۵مم م ال تتل۵،ۼ
الܳ۵بلت للحدود القوميۻ ،بضدف الو وف ىلا
،يايتتۻ التح ،بضتت ا النوا م الܳمتتم ،خام
السنواۼ اأخيلت

ااتح د الد لي ل خدم

الع ّم (:)PSI

و ااتحتت۵د التتدولي ال ت يمل تم نقتت۵بتت۵ۼ م
القمتت۵ا الܳتت ۵اي  141بلتتدا ً منت تتتتتتتلت اي
مختلف نحتتت۵ة الܳتتت۵ل يبلل ىتتتدد النقتتت۵بتتت۵ۼ
المنتستتتتتتتبتتۻ إليتته  542نقتت۵ب تۻً ،تغمي حوالي
ى تتتتتتتلي مليو ىضتتتتتتتو م ىم۵م القم۵ا
الܳ ، ۵يܳملو اي المج۵اۼ الت۵ليۻ :مو اي
يܳملو اي إم۵ل الستتتتتتتلم۵ۼ الومنيۻ ،وا ليميۻ ،والمحليۻ (ىم۵م
المحلي۵ۼ واا تتتغ۵م الܳ۵مۻ)؛ الضيئ۵ۼ التي تܳنا بإنت۵ج وتامي الغ۵ز،
وال،ضل ب۵ة ،والم ي ۵؛ خد م۵ۼ لا المخل ا۵ۼ والن ا ۵ي۵ۼ ،وم ܳ۵لجت ض،۵
وإى۵دت تينيܳض۵؛ خدم۵ۼ يحيۻ ،وبيئيۻ ،واجتم۵ىيۻ؛ خدم۵ۼ تلبويۻ
ولق۵ايۻ؛ خدم۵ۼ إن تتتتتت۵ة المب۵ني والملل ويتتتتتتي۵نتض۵؛ إضتتتتتت۵اۻً إلا
ميتت۵لح خلى ت،م و ياتض ۵اي تامي الخدم۵ۼ للجمضول ،م ۵ين
ااتح۵د مو اي اي المن م۵ۼ الدوليۻ التي تاستستۼ ىبل تجم الدوم
و السلم۵ۼ الح،وميۻ)
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اتح د الع لمي ل شبل النق بي (:)UNI
اي الܳتتتت ،1999 ۵تقلل دم لب
م۵ن۵ۼ نق۵بيۻ دوليۻ ،اىتب۵لا ً م وم
ين۵يل  ،2000لت تتتتتت،م اتح۵د ال تتتتتتب،ۻ
الدوليۻ ،وتتالف م اأ م۵ن۵ۼ الت۵ليۻ:
اات ح۵د ا لدولي للܳ م۵م الت ج۵ليي  ،والم،تبيي  ،والمضنيي  ،والتقنيي ،
و،تت ۵يغمي الختتدمتت۵ۼ الميتتتتتتتلاي تۻ وختتدمتت۵ۼ التتتامي  ،والمو اي
المضنيي وا داليي  ،وخدم۵ۼ المل،يۻ ،و يل  ۵م الخدم۵ۼ الخ۵يۻ
الوا ܳۻ اي مܳ مض ۵اي إم۵ل القم۵ا الخ۵ص؛ ااتح۵د الدولي للحلف
التخميميۻ ،و ۵،يغمي مض المب۵ىۻ والحلف التخميميۻ؛ ااتح۵د
الدولي لاتي۵م ،ويغمي م۵ا البليد وااتي۵اۼ
الܳضتتتتتتتويۻ
وتن تتتتتتتتا حي۵ن ً ۵نزاى۵ۼ بي ااتح۵داۼ المضنيۻ ،م
الم تتتتل،ۻ اي بܳا البلدا  ،يل النزاى۵ۼ ۵لب ً ۵م ۵تستتتوى ىلا
تܳمم ااتح۵داۼ المضنيۻ مܳ ۵وا ستتتتتيم۵
نحو إيج۵بي وم المتو
ب ا ضيۻ التܳ۵مم م ال ل۵،ۼ الܳ۵بلت للحدود القوميۻ

منظم العمل العربي :
و ي من مۻ تضتتتتتتت اي ىضتتتتتتتويتض ۵جمي
التتتدوم الܳلبيتتتۻ وتنالد – دو ستتتتتتتتت۵ئل
المن م۵ۼ الܳلبيۻ المتخيتتتيتتتۻ – بتمبيث
ن  ۵التمليم اللالي ال يقو ىلا ستتت۵س
ا تتتتتتتتلاو الح،وم۵ۼ و يتتتتتتتح ۶۵اأىم۵م
والܳم۵م اي ،م ن تتتت۵م۵ۼ المن مۻ و جضزتض ۵الدستتتتتوليۻ والن ۵ميۻ،
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،ضلولت لت۵،تف مـتتتتتلاف ا نت۵ج اي الوم الܳلبي ،واىتلاا ً ۵با
التܳ۵و اي ميدا الܳمم و اضتتتم ضتتتم ۵لحقول ا نستتت ۵الܳلبي
اي حي۵ت حلت ،ليمۻ ،ستتت۵ستتتض ۵الܳدالۻ ااجتم۵ىيۻ ،وستتتبيلض ۵التܳ۵و
الاܳ۵م لتمويل المجتم الܳلبي وتنميته ىلا سس متينۻ وسليمۻ

ت دف منظم العمل العربي إل تحقيق م ي ي:
أ ا :تنسيث الجضود اي ميدا الܳمم والܳم۵م ىلا المستويي الܳلبي
والدولي
ث ني ً :تنميۻ ويي۵نۻ الحقول والحلي۵ۼ النق۵بيۻ
ث لث ً :تقدي المܳونۻ الانيۻ اي مي۵دي الܳمم إلا ملاف ا نت۵ج اللالۻ
اي الدوم اأىض۵ة
رابع ً :تمويل ت تتتتتتتليܳ۵ۼ الܳمم اي الدوم اأىضتتتتتتت۵ة والܳمم ىلا
توحيد ۵
خ مستتتت ً :تحستتتتي
يحقث:






لوف و تتتتلوم الܳمم اي الدوم اأىضتتتت۵ة بم۵

تامي وستت۵ئم الستتامۻ واليتتحۻ المضنيۻ وضتتم ۵بيئۻ ىمم
مائمۻ
توسي ۵ىدت التامين۵ۼ ااجتم۵ىيۻ لت مم الائ۵ۼ الܳم۵ليۻ اي
مختلف اأن تتتمۻ اا تيتتت۵ديۻ و تتتموم ۵،اۻ الوا التامين۵ۼ
للويوم إلا الضم ۵ااجتم۵ىي ال ۵مم
توايل الخدم۵ۼ ااجتم۵ىيۻ للܳم۵م وتحسي مستوا ۵
تقني الحد اأدنا لأجول وضتتتم ۵جل للܳ۵مم يتن۵ستتت ۶م
المتغيلاۼ اا تي۵ديۻ وااجتم۵ىيۻ
تنميۻ ىا ۵ۼ الܳمم
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 توايل الحم۵يۻ الازمۻ للمل ت الܳ۵ملۻ واأحداأ
س ت دس ت ً :تنميۻ الموالد الب تتليۻ الܳلبيۻ لاستتتا۵دت م م۵ ۵تض ۵ال۵،ملۻ
اي التنميۻ اا تي۵ديۻ وااجتم۵ىيۻ ،و لو م خام:
تخميم القوى الܳ۵ملۻ





تمويل ااستخدا وم۵،احۻ البم۵لۻ بجمي ۵،لض۵
تضيئۻ الص الܳمم للمل ت بم ۵يتن۵س ۶و دلاتض ۵و لواض۵
تيستتتتتتتيل تنقم القوى ال ܳ۵ملۻ الܳلبيۻ داخم الوم الܳلبي،
ومس۵واتض ۵ب۵لܳم۵م الومنيي اي الحقول والواجب۵ۼ ،والܳمم
ىلا إحالض ۵محم اايد الܳ۵ملۻ اأجنبيۻ
اا تم ۵باوضتتتتتتت۵ا الܳم۵م الܳل ۶المض۵جلي  ،والدا۵ا ى
حقو ض  ،والحاتت ۵ىلا ويتض اللقتت۵ايتتۻ وانتمتت۵ئض القومي،
والܳمم ىلا تحايز للܳودت إلا الوم الܳلبي للمستتتتتت ۵مۻ
اي التنميۻ والبن۵ة

ستت بع ً :تنميۻ القوى الܳ۵ملۻ الܳلبيۻ ولا ،ا۵ةتض ۵ا نت۵جيۻ و لو ى
مليث:

 تمويل إدالاۼ الܳمتتتتم ،ودى جضزت من متتتت۵ۼ الܳمتتتت۵م
و يح ۶۵اأىم۵م
 توسي

۵ىدت التدلي ۶المضني ،وتمويل س۵ليبه وبلامجه

 ن تتتتتتتل اللق۵اۻ الܳم۵ليۻ المستتتتتتتتمدت م خيتتتتتتت۵ئص المجتم
الܳلبي
 التا يم المضني للمܳ ۵ي  ،و،ا۵لۻ الص الܳمم المن۵سبۻ لض
ث من ً :إىداد دليم ،ووض سس التينيف والتوييف المضني
ت سع ً :تܳلي ۶ميملح۵ۼ الܳمم والتدلي ۶المضني
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الب

الث لث:

منظ ّم العمل الد ليّ
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الث لث:

الب

منظ ّم العمل الد ليّ

تملم من مۻ الܳمم الدوليۻ محول وموضتتتتتتتوا ا تم ۵ب۵لنستتتتتتتبۻ إلا
الحل،ۻ النق۵بيۻ الدوليۻ ،و لو لأسب ۶۵اللالۻ:

 إن ض ۵المن مۻ الت۵بܳۻ لأم المت حدت ،التي تضتتتتتتت مܳ۵ييل ىمم
مܳتلف بض ۵دولي ،ً۵وتغمي مختلف ملاحم الحي۵ت الܳمليۻ (،م۵
تغمي حقول الܳم۵م ال ي حيلوا ىلا التق۵ىد) ،إضتتتتتتت۵اۻً إلا
الحقول النق۵بيۻ الܳ۵ئدت إلا الܳم۵م ۵،اۻً
 ت تلف وتح۵وم تمبيث
الܳ۵ئدت إلا الܳم۵م ۵،اۻً

المܳ۵ييل ،وا ستيم ۵الحقول النق۵بيۻ

 تن ستتتتلستتتتلۻ واستتتتܳۻ م ااجتم۵ى۵ۼ ،والدولاۼ التدليبيۻ،
والن تتت۵م۵ۼ التقنيۻ؛ إم ۵بغيۻ تܳزيز اܳ۵ليۻ الن تتت۵مي الوالدي
ىا وتوستتتتتتتي نمت۵ل ت الاܳت۵ليتۻ ،إمت ۵بضتدف تܳزيز تدلت
الضيئ۵ۼ اللاليۻ ،المؤل اۻ م ممللي ى الح،وم۵ۼ ،والܳم۵م،
و يتتتتتتتح ۶۵الܳمم ،اتتم ،م داة دول  ۵اي م ۵،الܳمم،
وىلا المستتتتتتتتوى الومني والتتتدولي إ مܳ اجتمتتت۵ىتتت۵ۼ
المن مۻ ،بم ۵ايض ۵ااجتم۵ى۵ۼ الخ۵يتتتتتۻ ب۵لملااث الܳ۵مۻ ،التي
يتم لم اي ض ۵اات ح۵د ا لدولي لل خد م۵ۼ ال ܳ ۵مۻ ،ي اۼ مبي ܳۻ
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لاليۻ ،م ۵ىدا ااجتم۵ى۵ۼ الخ۵يتتتتتۻ ب۵لخدمۻ الܳ۵مۻ التي تتخ
مبيܳۻ لن۵ئيۻ ،إ تض ممللي ى الح،وم۵ۼ والܳم۵م اقم
إ من مۻ الܳ مم ي المن مۻ الوحيدت اي اأم المت حدت التي تܳت مد
بنيۻ لاليۻ ،اتتستتتتت با ميۻ ب۵لغۻ ب۵لنستتتتتبۻ إلا الܳم۵م ويتمت ااتح۵د
الدولي للنق۵ب۵ۼ الحلت بيتتتاۻ استتتت تتت۵ليۻ لدى من مۻ الܳمم الدوليۻ،
وم المبيܳي يلܳ ۶لو دولا ً اي تحديد ت تتتتت،يلۻ مجموىۻ الܳم۵م
اي مجلس إدالت المن مۻ ،واي الضي،لي۵ۼ والܳملي۵ۼ اأخلى

نبذة عن منظم العمل الد لي
تستتتتمد من مۻ الܳمم الدوليۻ م۵بܳض ۵الاليد وخيتتتويتتتيتض ۵م ،ونض۵
المن متتۻ الܳتت۵لميتتۻ الوحيتتدت التي تلت،ز ىلا ت،وي لالي اأملاف
يجم الح،وم۵ۼ والܳم۵م و يح ۶۵اأىم۵م
و ي تܳمم ىلا تلوي الܳدالۻ ااجتم۵ىيۻ و لوف مܳي تتتتيۻ ومضنيۻ
اضم اي ۵،اۻ نح۵ة الܳ۵ل  ،تؤدى الا إلس۵ة سا ۵مم ودائ
ولقد ن تتتتاۼ من مۻ الܳمم الدوليۻ ىلا ستتتت۵س ااىتلاف بضتتتتلولت
حم۵يۻ الحقول اأستت۵ستتيۻ لجمي الܳم۵م وبن۵ة مجتم إنستت۵ني ،وتجن۶
۵،اۻ ۵،م المن۵اسۻ الضدامۻ بي الدوم
ن ات من مۻ الܳمم الدوليۻ وت۵ليخض۵
دستتتول من مۻ الܳمم الدوليۻ و اي اأيتتم الجزة الل۵لأ ى تتل م
مܳ ۵دت الستتت ۵لܳ ،1919 ۵و د دخلۼ تܳدياۼ احقۻ ىليه يحدد
الدستتتتتتتتول بنيۻ المن مۻ و دااض ۵و ۵ي۵تض ،۵وإجلاةاتض ،۵و و يجيز
إن ۵ة جضزت تتولا ااضماا بو ۵ئاض۵
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ويل،ز دستول من مۻ الܳمم الدوليۻ ىلا حقول ا نس ۵اأس۵سيۻ
ا تتحقث إا اي وجود سا ى۵لمي دائ مبنا ىلا س۵س م الܳدالۻ
ااجتم۵ىيۻ و ا م ۵دى ۵إليه اي ديب۵جۻ اقد دى ۵الدستتتتول يضتتت ۵الا
تحستتتتتتي تتتتتتلوم و لوف الܳمم حتا ا يتܳلا الستتتتتتا والوئ۵
للخمل
الا ااستتتتتتتخدا ال۵،مم وم۵،احۻ البم۵لۻ
،م ۵دى ۵م بي اأمول
وتا،يد مبد ت۵،اؤ اأجل لدى ت۵،اؤ الܳمم وتا،يد مبد الحليۻ النق۵بيۻ
وتن ي الܳمتتتم الحلاي والمضني و يل لتتتو م اأمول التي تܳزز
الحقول اأس۵سيۻ للܳم۵م
واا ايادلاي ۵ى 1944 ۵جدد مؤتمل الܳمم الدولي تا،يد وتحديد
أ تداف و ت۵يت۵ۼ المن متۻ اي نص ىلف " بتإىا ايادلايت "۵و تد
دم بܳد ى۵مي بدستتتتتتتتول من مۻ الܳمم الدوليۻ و ۵،لو بت۵ليت
1944/5/10

اإعان ي لد ع
خص :

المب دئ اأس سي ل منظم

بص

 إ الܳمم ليس سلܳۻ

 إ حليتتۻ الل وحليتتۻ ت،وي الجمܳيتت۵ۼ ملا أ نا ىنضتت۵
لتحقيث التقد المستمل

 إ الاقل ينم ۵وجد ي ،م خملا ىلا اللخ۵ة اي ،م م۵،

 لجمي الاد الب تتتتتتتل – بغا الن ل ى الܳلل و المܳتقد و
الجنس – الحث اي الستتتتتتتܳي م جم لا ۵الم۵د وتقدمض
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اللوحي اي لوف م الحليۻ وال،لامۻ واأم اا تيتتتتت۵د
وت۵،اؤ الالص
،م ۵ا ىا ي تتتيل الا الت تتتغيم ال۵،مم ولا مستتتتوى المܳي تتتۻ
ويدىو الا الما۵وضتتۻ الجم۵ىيۻ ،وتحستتي ا نت۵ج وضتتم ۵ااجتم۵ا
وتحديد حد دنا لأجول
:

 من مۻ الܳمم الدوليۻ م وم و د المن م۵ۼ الدوليۻ ،حيأ
نه يستتتتتبث ن تتتتت۵ئه اىلا ضول من مۻ اأم المتحدت اتض۵
حيأ ان ئۼ اي م ىيبۻ اام المتحدت
 اقد ن تئۼ ى 1919 ۵بموج ۶مܳ ۵دت الست ۵للستا التي
لبمۼ بي اأم الستتتتتتي۵ستتتتتتي واأم ااجتم۵ىي اي حي
ان ئۼ اام المتحدت ى1945 ۵

 ودستول المن مۻ ملحث ب۵لقس ال س۵ب م مܳ ۵داۼ ال س۵
والمܳدم ى 1946 ۵بإضتت۵اۻ بܳا م ۵ج۵ة بإىا ايادلاي۵
ال يتتتدل مؤتمل الܳمم الدولي الستتت۵دس والܳ تتتلي ى۵
1944

أج زة منظم العمل الد لي
 مؤتمل الܳمم الدولي (الجمܳيۻ الܳموميۻ للمن مۻ)
 مجلس ا دالت (الجضۻ التناي يۻ)

 م،ت ۶الܳمم الدولي (اأم۵نۻ الܳ۵مۻ)
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جضزت خلى ت۵بܳۻ:
-

الم۵،ت ۶ا ليميۻ

-

م۵،ت ۶ااتي۵م والمت۵بܳۻ

-

اللج ۵المتخييۻ
-

البحليۻ

-

مو اي الح،ومۻ

 من م۵ۼ است ۵ليۻ (بܳا ااتح۵داۼ الܳم۵ليۻ الدوليۻ) ملم:
-

اتح۵د الدولي لنق۵ب۵ۼ الܳم۵م الحلت ()ICFTU

-

من مۻ الوحدت النق۵بيۻ ا اليقيۻ

مبدأ الثاثي

 في م تمر العمل الد لي:
لبܳۻ مندوبي :

يت،و واد ،م دولۻ م

-

 2يمللو الح،ومۻ

-

 1يملم يح ۶۵اأىم۵م

-

 1يملم الܳم۵م

 في مج س اإدارة:

يت،و م  56ىضو:

-

 28ىضو م ممللي الح،وم۵ۼ

-

 14ىضو م ممللي الܳم۵م

-

 14ىضو م ممللي يح ۶۵اأىم۵م
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ويܳد مبد (الت تت۵ول اللالي) و مبد لاستتت اي ،م م ۵يتܳلث باىم۵م
الواود ،واا تمبيث مܳ۵ييل الܳمم الدوليۻ

مع يير العمل الد لي
يܳتبل يتتتتتي ۵ۻ مܳ۵ييل الܳمم الدوليۻ والتܳ۵و الاني م
و جو ل ىمم من مۻ الܳمم الدوليۻ و ي ىب۵لت ى :

جم تمبيقض۵

 اات تت قيتت  :و ي مܳتت ۵تتداۼ دوليتتۻ ملزمتتۻ ل،تت۵اتتۻ التتدوم
الميتتتتتتتتد تتۻ ىليضتت( ۵وللتتدوم الحث اي التيتتتتتتتتديث و ىتتد
التيديث)
 الت صتتتتتتي  :و ي مب۵دا مل تتتتتتدت و يل ملزمۻ ،م،ملۻ و
مستتتتتتقلۻ ى ااتا ۵ي۵ۼ لتوجيه الستتتتتي۵ستتتتت۵ۼ والمم۵لستتتتت۵ۼ
الداخليۻ ل،م دولۻ

 الت جي  :و ي ني۵ئح وإل ۵داۼ ىمليۻ اي ض۵ي ۵مܳينۻ
تيتتتتدل ى حد يئ۵ۼ المن مۻ لتوضتتتتيح اللؤيۻ وإل تتتت۵د
الدوم لن۵ة تمبيث المܳ۵ييل

تتس مع يير العمل الد لي ب لخص ئص الت لي :

 اۼ م۵ب ى۵لمي موحد
 ىلا دلجۻ ى۵ليۻ م الملونۻ
 تحقث التآلف والتوااث بي اأملاف اللالۻ لܳا ۻ الܳمم
 تلاىا الالول والتب۵ين۵ۼ اللق۵ايۻ بي ال ܳو۶
 تن

القواىد الح،۵مۻ لتن ي الܳمم اي التܳ۵ماۼ الدوليۻ
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 تحقث تب۵دم الخبلاۼ الانيۻ والت ليܳيۻ

 تحقث التܳتت۵و التتدولي اي مواجضتتۻ ال،والأ وإدالت اأزمتت۵ۼ
التي تضل ب۵لܳم۵لۻ
 توال خليۻ للدا الدوم التي تنتضو حقول الܳم۵م

آلي المراقب بمنظم العمل الد لي

 ا ۵مۼ من مۻ الܳمم الدوليۻ خليۻ لأ لاف والمت۵بܳۻ تم،نض ۵م
ملا بتتۻ المليقتتۻ التي تقو بضتت ۵الح،ومتت۵ۼ بتمبيث ااتاتت ۵يتت۵ۼ
التي ۵مۼ بإ لال ۵

 وتلتز الح،وم۵ۼ بالستتتتتتت۵م تق۵ليل الا من مۻ الܳمم الدوليۻ
بيتتتتتتتاۻ منت مۻ لتملܳض ۵ىلا المليقۻ التي يت بض ۵تمبيث تلو
ااتا ۵ي۵ۼ
التق۵ليل الا اتح۵داۼ النق۵ب۵ۼ
، م ۵تلستتتتتتتم نستتتتتتتخۻ م
الدوم حتا يتستتتتتتتنا لض
الܳم۵ليۻ وايتتتتتتتح ۶۵ااىم۵م اي
ااداة بآلائض

تقو النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ بياۻ مستقلۻ
 ب ۵ض۵اۻ الا ا يم،
بالستتتتتت۵م ماح ۵تض ۵الا من مۻ الܳمم الدوليۻ اي ح۵لۻ ضول
م ،۵م اي تمبيث م ااتا ۵ي۵ۼ التي ت الموااقۻ ىليض۵
 يقو بتت۵ختبتت۵ل تلتتو المܳلومتت۵ۼ لجنتتۻ خبلاة تمبيث ااتاتت ۵يتت۵ۼ
والتويي۵ۼ الت۵بܳۻ لمن مۻ الܳمم الدوليۻ والتي تجتم ملت ،م
اللجنۻ م خبلاة لستتتتتتميي ومܳلواي ىلا
ى ۵وتت،و
المستوى الدولي
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اللجنۻ بإ لال تقليل مايتتتتتتتم يتن۵وم تقييمض ۵ل،يايۻ
 وتقو
التزا الح،وم۵ۼ بتمبيث ااتا ۵ي۵ۼ التي ا لتض ۵ويܳلا ا
التقليل اي المؤتمل الستتتتتتتنو لمن مۻ الܳمم الدوليۻ ال يܳقد
اي يونيو م ،م ى ۵حيأ تقو بمن ۵تتتتتتتۻ التقليل لجنۻ لاليۻ
مضمتضتت ۵انتقتت۵د الح،ومتت۵ۼ التي تنتضتتو تلتتو ااتاتت ۵يتت۵ۼ وتقو
ب۵لتوييۻ ب ا م ۵يج ۶اتخ ۵لتيحيح ااوض۵ا

 إ خليۻ الملا بۻ ضتتلوليۻ لتحقيث م ۵تستتܳا اليه جضود من مۻ
الܳمم الدوليۻ اللاميۻ الا تحستتتتتتتي اوضتتتتتتت۵ا و لوف الܳمم
والتتتا،تتد ىلا حقول الܳمتت۵م اي الܳتت۵ل ل ت ا ،تت ۵م المض ا
ن۵و
تستتتتتتت ۵النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ اي لو ا البتۼ التج۵ل۶
ميتتتۻ ،بيلت يوليضتتت ۵الخبلاة للمܳلومتتت۵ۼ التي تلد إليض م
النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ
 إ استتتتتغام اآلي۵ۼ ليس املا يتتتتܳب ۵اܳلا النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ
التي تܳتقد ا ن۵و ۵نون ۵او مم۵لستت۵ۼ تجلى اي باد ىلا
ى،س م ۵ولد اي اات ا ۵ي۵ۼ التي واا قۼ ىلي ض ۵ح،و م۵تض –
ىليض بالستتتتتتت۵م خم ۶۵الا مديل ى ۵من مۻ الܳمم الدوليۻ
موضحي مبيܳۻ الوض و،يف يلونه يملم انتض ۵،۵لاتا ۵يۻ
 يج ۶يتضتتتتتتتم الخم ۶۵م ۵ينص يتتتتتتتلاحۻ ىلا ىلا
الموضتتتتوا ىلا اللجنۻ اللاليۻ ىلا ا ي،و ن۵و مستتتتتنداۼ
اانتض۵،۵ۼ
تلبۼ و وا ملم

48

ا ويج ۶ىلا النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ ا ت،و ىلا مܳلاۻ ت۵مۻ

باملي :
 بمة ااجلاةاۼ – التي د تستتتتتتتتمل لܳدت تتتتتتتضول بمالويوم لܳد نت۵ئ
 ىد وجود ا ىقوب۵ۼ يم ،الضتتتتتتض ۵ىلا الح،وم۵ۼالتي تنتضو ااتا ۵ي۵ۼ وانم ۵تقو اقم بمح۵واۼ لأ ن۵ا
والضغم المܳنو

 ب۵لل م لو ا قد الب تۼ ان ض ۵ادات ا ܳ ۵لۻ ، ،م، ۵ليلا م
االي۵ۼ م الص
النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ د استتتتتتتتغلۼ م ۵تمنحه
استغاا جيدا

 وإ ا  ۵،لدى النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ تستتتت۵ؤاۼ ايم ۵يتܳلث ب،يايۻ
ىمتتتم تتت ا الن تتت، – ۵تتتا ت ،اي حتتت۵جتتتۻ لمܳلومتتت۵ۼ حوم
اات ا ۵ي۵ۼ التي ا لت ض ۵ح،و مۻ باد و محتوي۵ت ض – ۵اܳليض
مل ۶المس۵ىدت م المن مۻ الدوليۻ
 و د ۵مۼ من مۻ الܳمم الدوليۻ باىداد حوالي  14اليث ىمم
متܳدد الجنستتتتتتتي۵ۼ اي من۵مث متال ۻ م الܳ۵ل مضمتض ۵توايل
النيتح واال ت۵د للنق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ ويوجد ب،م منض ۵متخيتص
اي تئو الܳم۵م ت،و مضمته مܳ۵ونۻ النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ اي ملم
اامول

 وىلا النق۵ب۵ۼ تܳمم ىلا التܳلف ىلا لو المستتتتتتتئوم او
ااتي۵م به اي ح۵لۻ الح۵جۻ اليه
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لجن الحري النق بي
 اح ۼ من مۻ الܳ مم الدوليۻ مدى ا ميۻ ات ا ۵يۻ ل ()87
و( )98بܳد ا لال م ۵ا ۵،مبيܳي ۵ا يت ان تت۵ة الي۵ۼ خ۵يتتۻ
لتقو ب۵لملا بۻ الاܳ۵لۻ

 و  ،ا ۵مۼ اي ى 1951 ۵بت ،يم لجنۻ الحليۻ النق۵بيۻ و ي
ا تحم محم خليۻ الملا بۻ التي ت اا تتتتتتتت۵لت الي ض – ۵ول،ن ض۵
تܳما للنق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ مزيدا م الالص للدا۵ا ى حقو ض
ون ل  ۵م خام من مۻ الܳمم الدوليۻ
المامح الخ۵يتتتتتتتۻ بܳمم لجنۻ الحلي۵ۼ النق۵بيۻ
 وم
حقض ۵اي احص ال ۵،وى المقدمۻ ى اانتض۵،۵ۼ التي تقو بض۵
الح،وم۵ۼ ايم ۵يتܳلث بض۵تي ااتا ۵يتي حتا وا ل ت ،تلو
الح،وم۵ۼ د ۵مۼ ب۵لتيديث ىليض۵

مضمۻ مختلاۻ ىم ۵تقو به لجنۻ الملا بۻ ا تܳنا ىد
 وتܳد
الستتتتم۵ح للح،وم۵ۼ ب۵لتضل ۶م انتق۵داۼ من مۻ الܳمم بمجلد
لاضض الموااقۻ ىلا ااتا ۵ي۵ۼ

 ولجنۻ الحليۻ النق۵بيۻ ي لجنۻ لاليۻ تضتتتتتتت ىضتتتتتتتت۵ة م
مجموى۵ۼ من مۻ الܳمم الدوليۻ ( 3ىضتتتت۵ة م ،م مجموىۻ)
وتجتم لاأ ملاۼ ستتتتتتتنوي ،۵و ي لجنۻ ت۵بܳۻ لمجلس اادالت
وال يقو ب۵لموااقۻ ىلا لالتض۵
 وتقو لجنۻ الحليۻ النق۵بيۻ باحص ال تتتتتتت۵،وى المتܳلقۻ ب۵نتض۵و
حقول الن ق ۵ب۵ۼ الܳ م۵ل يۻ و ي ۵ل ب ۵م ۵ت،و موج ضه ضتتتتتتتتد
اانتض۵،۵ۼ اي
الح،وم۵ۼ ب۵لل م مستتتئوليۻ ااالاد ى
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بܳا ااو ۵ۼ اا ا المستتتتتتئوليۻ تق ىلا الح،ومۻ بيتتتتتتاتض۵
المسئولۻ ى احتلا اتا ۵ي۵ۼ من مۻ الܳمم الدوليۻ

 ويم ،للن ق ۵ب۵ۼ الܳ م۵ل يۻ او من م۵ۼ ايتتتتتتت ح ۶۵ااى م۵م او
الح،وم۵ۼ تقدي ال ۵،وى ول ،اي ح۵لۻ ي ۵النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ
بتقدي ال تت،وى تقتضتتي اللجنۻ بܳا القواىد الخ۵يتتۻ ب۵ستتتا
ال ۵،وى و ي:

يقو بتقديم ض ۵احدى الن ق۵ب۵ۼ او اات ح۵داۼ القوميۻ
مم له ىا ۻ مب ۵لت ب۵لقضيۻ موضوا ال ،وى
 و ا م من م۵ۼ الن ق ۵ب۵ۼ الܳ م۵ل يۻ ا لدول يۻ التي ل ض۵ىا ۵ۼ استتتتت تتتت۵ليۻ م من مۻ الܳمم الدوليۻ (۵،اتح۵د
الت)
الدولي لنق۵ب۵ۼ الܳم۵م الحلت
 و احدى الستتتتتتت،لت۵لي۵ۼ النق۵بيۻ الدوليۻ – إ ا ۵،اىض۵ئض ۵موضوا ال ،وى

حد

 و تتد تتقتتد ،لل م جضتتۻ بتقتتدي ال تتتتتتت،وى إ ا ،تت۵نتتۼال ،وى تتܳلث با،لل م جضۻ

 تقدي ال تتتتتتت۵،وى الا لجنۻ الحليۻ النق۵بيۻ ليس املا يتتتتتتتܳب،۵
ا۵ل تتتت،وى ت،و ىلا يئۻ خم ۶۵موجه الا مديل ى ۵من مۻ
الܳمم الدوليۻ ومنيتتتتوص ايه يتتتتلاحۻ انض ۵تتتت،وى للܳلا
ىلا لجنۻ الحليۻ النق۵بيۻ ،مدىمۻ بمܳلوم۵ۼ واضتتتتحۻ ومحددت
ى حقيقۻ الوض
 و د يتمل ۶لو ااداة ببي۵ن۵ۼ مايتتتتتتلۻ تتضتتتتتتم ااستتتتتتم۵ة
الم تتت،۵م ىلا
والتواليت وااجلاةاۼ الا ت اتخ ۵ ۵تج۵
المستوى المحلا – وتقدي سلد لأحداأ التي و ܳۼ
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 و ا يܳنا ا ىلا النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ التلو بم الستتتتتتت۵م ا
تتتت،وى والن ل بܳن۵يۻ اي ،م م ۵يتܳلث ب۵نتض۵و حقول النق۵ب۵ۼ
الܳم۵ليۻ اليس ،م م ۵تق۵بله النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ م م تتتتت،۵م مضم۵
 ۵،حجمض ۵و ب۵لضلولت انتض ۵،۵لحقو ض۵

 ىلا ستتتبيم المل۵م -ل تقو اللجنۻ ب۵لن ل اي ا مستتت۵ئلۻ حوم
لوف الܳمم السيئۻ او ااجول المنخاضۻ او م ،۵م التامين۵ۼ
القض۵ي ۵بان مۻ
ااجتم۵ىيۻ اا إ ا استم۵ىۼ النق۵ب۵ۼ لبم
النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ
ا وتقو من مۻ الܳمم الدوليۻ اول تستتتتتتتلمض ۵أيۻ تتتتتتت،وى

بملاسلۻ الجضۻ المقدمۻ لل ،وى واىم۵ئض ۵اتلت لالي يوم ۵يت
خالض ۵الس۵م مستنداۼ خلى متܳلقۻ بموضوا ال ،وى
 ويܳد ا اليتتتتتتۻ جيدت لتلو الجض۵ۼ أضتتتتتت۵اه نق۵م ل يت
،ل  ۵اي ال ،وى ااولا و ،لو تقدي توضيح لبܳا اامول
التي ل توضتتتتتح ب تتتتت،م جيد و ،لو تستتتتتتمي الجضۻ المقدمۻ
لل ،وى الس۵م م ۵د يستجد ىلا الموضوا محم ال ،وى بܳد
اتلت اللالي يوم۵

 ، لو تقو اللجنۻ دائم ۵بالستتتتتتت۵م ال تتتتتتت۵،وى الا الح،وم۵ۼ
الموجضۻ ضد  ۵حتا تت۵ح لض ۵اليۻ للدا۵ا ى ناسض ۵وااداة
بوجضتتۻ ن ل تت ،۵يت احص ال تتتتتتت،تت۵وى لحي تستتتتتتتلي لد م
الح،ومۻ المܳنيۻ ول ،اي ح۵لۻ ا تتتم الح،ومۻ اي تقدي لد اي
الو ۼ المحدد لض – ۵تقو اللجنۻ ب۵لمضتتتي اي احص ال تتت۵،وى
بدو انت ۵ل لللد
اللجنۻ ستتتليۻ اا م حقض۵
اجتم۵ى۵ۼ
 وىلا الل م
ااستم۵ا الا ضود ول،نض ۵ىملي ۵ا تقو ب لو
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 وتقو اللجنۻ بإيتتدال ماح ۵تض ۵وتويتتي۵تض ۵ب۵أجم۵ا ،ل يت
لاܳض ۵الا مجلس ادالت المن مۻ وال يقو بدول ب۵لتيتتتتتديث
ىليه

 اي بܳا ااحي ۵تقو اللجنۻ بإيتتتتدال تقليل  ۵ى ال تتتت،وى
الح۵لۻ تܳد القضيۻ منتضيۻ
المقدمۻ بܳد الاحص ااوم واا

 واا احي ۵اخلى تقو اللجنۻ بإيتتتتدال ماح ۵ۼ وتويتتتتي۵ۼ
مؤ تۻ لحي تقدي الجضۻ مقدمۻ ال تتتتت،وى او الح،ومۻ مزيد م
الح۵لۻ ت م القضيۻ مܳلقۻ
التا۵ييم واا
 وم حث الن ق ۵ب۵ۼ الܳ م۵ل يۻ الستتتتتتتت۵م ا تمولاۼ خ۵يتتتتتتتتۻ
بموضتوا ال ت،وى ىلا ا ي،ونوا ىلا ىل بم ۵د يتستب ۶ايه
لتتتو م تتتتاخيل ا يجتتت ۶اىمتتت۵ة مضلتتتۻ للح،ومتتتۻ لللد ىلا
المܳلوم۵ۼ الجديدت

لجن الخبراء المعني بتطبيق اات قي

الت صي

 سسۼ لجنۻ الخبلاة اي ى ٩ ٦ ۵وتت،و م لج۵م ۵نو
مستقلي يܳينض مجلس ا دالت

 وتقو اللجنۻ م خام تقليل  ۵الستتتنو بإجلاة احص تقني
نزيتتتته لتمبيث المܳتتتت۵ييل ،وبيتتتت ۵متتتتدى توااث القواني
والمم۵لستت۵ۼ اي ،م دولۻ م الدوم م ااتا ۵ي۵ۼ الميتتد ۻ،
الدوم بم ۵يالضتتتتته ىليض ۵دستتتتتتول من مۻ
ومدى التزا
الܳمم الدوليۻ ب۵لنسبۻ للمܳ۵ييل
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 يملح التقليل المقد م بم اللجنۻ للمن ۵تتۻ اي إم۵ل لالي
خام مؤتمل الܳمتتتم التتتدولي و لتتتو اي إمتتت۵ل م ااحتلا
المتب۵دم والتܳ۵و ولوح المسؤوليۻ بي الجضتي
 ويتܳي ىلا الح،وم۵ۼ تلسم جمي النيوص الت ليܳيۻ
اۼ اليتتتتلۻ وا حيتتتت۵ةاۼ والول۵ئث الضتتتتلوليۻ لاحيتتتتض۵
احي۵ ً ۵ماً

آلي

أخرن:

 توجد ن۵و مليقت ۵اخلت ۵لتقدي تتتتتتت۵،وى لمن مۻ الܳمم
الدوليۻ ضتتتتتتتد الح،وم۵ۼ التي ا تلتز ب۵حتلا ااتا ۵ي۵ۼ التي
۵مۼ بإ لال :۵
 اوم وسيلۻ تت م خام الاقلت  24الخ۵يۻ ب۵لتمليم – و د
ملث ىليض ۵ا ااس أنض ۵منيوص ىليض ۵اي الاقلت ل
 24م ميل۵ل من مۻ الܳمم الدوليۻ

يت تمليم النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ او من م۵ۼ ايتتح۶۵
 حيأ يم،
ااىم۵م او الح،وم۵ۼ مم ۵د يتبܳه ي ۵مجلس ادالت المن مۻ
بإ ۵مۻ لجنۻ لاليۻ لاحص اادى۵ةاۼ وتقدي تقليل ۵
 و

االيۻ اي الوا

ا تتدخم اي مضمۻ لجنۻ الحليۻ النق۵بيۻ

 م ۵الوستتتيلۻ الل۵نيۻ اضي م خام الاقلت  26الخ۵يتتتۻ ب۵لتمليم
ح يأ يم ،أ مبܳوأ لمؤتمل من مۻ الܳ مم ا لدول يۻ و
م الح،وم۵ۼ استتتخدامض ۵ضتتد ح،ومۻ دولۻ خلى بستتب ۶ىد
اتب۵ىض ۵اتا ۵ي۵ۼ التي ل  ۵الملا۵
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 و د يلجا مجلس ادالت المن مۻ الا ت ،يم لجنۻ تقيا الحق۵ئث
لتحلى اادى۵ةاۼ وا يت اللجوة لملم ا التيتتتتتتتلف اا اي
الموا ف الخميلت اقم
 ويلج الستتتتتتتب ۶اي ا الا ا ت تتتتتتت،يم ملم
اجلاة اي ۵يۻ الجديۻ ويت،لف مب۵لل ،بيلت
 وم الن۵حيۻ الܳمليۻ ل يت اللجوة الا ملم
ح۵اۼ ن۵دلت

اللج ۵يܳد
اللج ۵اا اي

الخـــــاصـــ

 توال من مۻ الܳ مم ا لدول يۻ للن ق ۵ب۵ۼ الܳ م۵ل يۻ اليتتتتتتتت ۵ ۵مۻ
ومحتتددت للتتداتت۵ا ى حقو ضتت ۵ولܳتتم م بلز تت ۵اليتتۻ الملا بتتۻ
ولجنۻ الحليۻ النق۵بيۻ
 وب۵لل م انضم ۵يقوم ۵اقم ب۵لضتتتتغوم المܳنويۻ اا ا لضم۵
تاليلا ،بيلا

 ا من متتۻ الܳمتتم التتدوليتتۻ ا تستتتتتتتتمي تقتتدي الحلوم ل،تت۵اتتۻ
الميتتتتتتت۵ى ۶التي تتܳلا لض ۵النق۵ب۵ۼ الܳم۵ليۻ ول ا ليس م
الح،مۻ ااىتم۵د ىليض ۵اىتم۵دا ،لي ،۵ول ،يج ۶استخدا الي۵تض۵
،جزة م جضود اخلى تب م اي ا المج۵م
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