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تضاؤل الموارد:التحديات المالية و تداعياتها على االستقرار
في الجزائر
ٌطبٌّب س ّد إٌظبَ اٌغضائش ٞػٍ ٝاالمطشاثبد ٚاالؽزغبعبد اٌز ٟرؾشّوٙب
اٌزظٍّّبد ثبٔزٙبط اعزشار١غ١خ راد ؽمَّ : ٓ١اٌم١بَ ثؼٍّ١بد لّغ عش٠ؼخ  ٚئٔفبق
األِٛاي ِٓ أعً ؽشاء ِغّٛػبد اٌنغو األعبع١خ اٌز ٟرمف ٚساء
(اٌخبفخ
االمطشاثبد ،ثّب ف ٟرٌه ػبٍِ ٛاٌخذِخ اٌّذٔ١خٚ ،إٌمبثبد
ثبٌّؼٍّّٚ ٓ١ػبٍِ ٟلطبع إٌفو ٚاٌؾشهخ )ٚ ،عٕشاالد اٌغ١ؼٚ ،اٌؾجبة
اٌؼبهٍ ْٛػٓ اٌؼًّ ِٕ .ز ٔٙب٠خ اٌؾشة األٍ٘١خ ف ٟاٌجالد ف ٟاٌؼبَ ،2000
عبُ٘ اإلٔفبق االعزشار١غ ٟثؾىً وج١ش ف ٟلذسح اٌؾىِٛخ ػٍ ٝرٙذئخ
ذ عش ٜرغبً٘
َ ٚاهٕٙ١ب ِٓ أعً اٌؾفبظ ػٍ ٝاعزمشاس ٘ؼّ  ،فٚ ٟل ٍ
اٌذػٛاد اٌ ُّٕبد٠خ ثبإلفالؽبد اٌغ١بع١خ ٚااللزقبد٠خ  .ف ٟاٌؼبَ ،2011
أ ٞاٌزىز١ىبد اٌمّؼ١خ
أظٙش إٌظبَ فؼبٌ١خ ٘زا اٌّض٠ظ ِٓ األدٚاد –
ٚاإلٔفبق االعزّبػ – ٟفٔ ٟضع فز ً١االؽزغبعبد ٚاالعز١بء اٌؼبَ ئصاء
اٌظشٚف االعزّبػ١خ -االلزقبد٠خِٚ ،غز٠ٛبد اٌفغبد اٌّشرفؼخٚ ،عٛء
اٌؾٛوّخٚ ،اعزٙزبس ثؼل اٌّغإ ٓ١ٌٚثبٌؾؼتٚ ،غ١بة األًِ ف ٟاٌّغزمجً .
ث١ذ أْ رذ٘ٛس اٌّبٌ١خ ف ٟخنُ أخفبك أعؼبس اٌطبلخ اٌؼبٌّ١خ ،لذ ٠ؼشّك
اعزشار١غ١خ اٌؾىِٛخ ئٌ ٝاٌخطش .

إنتصار فقير
رئيسة تحرير ،صدى
اٌٛالغ أْ االٌزجبط اٌزّ ٞ
ٍ٠ف ِغزمجً ِبٌ١خ اٌجالدٚ ،اٌزؾ ّذ ٞاٌز ٠ ٞفشمٗ
ػٍ ٝاالعزمشاس٠ ،أر١بْ ف ٟفزشح ِنطشثخ ٌٍغ١بعخ اٌغضائش٠خ  .فبٌزغبؤالد
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الرضاي لبئّخً ؽٛي خالفخ اٌشئ١ظ ،فّ١ب فؾخ اٌشئ١ظ ػجذ اٌؼض٠ض ثٛرفٍ١مخ،
اٌز٠ ٞزغٍُّ اٌؾىُ ِٕز اٌؼبَ  ،1999آخزح ف ٟاٌزذ٘ٛس ٚ .رُنبف ئٌٌ ٝغض
ُ
اٌذٕ٠بِ١ى١بد اٌنجبث١خ ث ٓ١اٌغ١ؼ ،اٌزٌ ٞطبٌّب امطٍغ ثذٚس لٞٛ
اٌشئبعخ
ف ٟاٌغ١بعخٚ ،ث ٓ١اٌطجمخ اٌغ١بع١خ اٌٙشِخ ،اٌز ٟفمذد اٌزٛافً ِغ
ِٛاهٕٙ١ب ِٕز ٚلذ هٚ . ً٠ٛلذ أصبسد اٌج١بٔبد اٌز ٟرؾ ّذصذ ِإخشاً ػٓ
أْ
دائشح االعزؼالَ ٚاألِٓ اٌغضائش٠خ عزخنغ ئٌ ٝئػبدح ٘١ىٍخ ٌزقجؼ
ِإٌّفخً ِٓ صالصخ ألغبَ ِٕفقٍخ ،ؽىٛوب ً ؽٛي لذسح ٘ز ٓ٠اٌطشفَ ٓ١اٌفبػٍَٓ١
ٌ
سوٓ ِ ِٓ ُٙأسوبْ االعزمشاس ) .فٟ
ػٍ ٝاٌؾفبظ ػٍ ٝاٌزٛافك ثّٕٙ١ب (ٛ٘ٚ
غن ْٛرٌه ،الرضاي اٌجالد رؼبٔ ِٓ ٟاعز١بء ؽؼجٚ ،ٟاؽزغبعبد ِزٛافٍخ
مذ اٌخًٍ اٌغ١بعٚ ،ٟعٛء ايؽٛوّخ إٌبرظ ػٕٗ .
ٚػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اٌخ١بساد اٌّؾذٚدح أِبَ اٌؾىِٛخ ،الرضاي ٘زٖ األخ١شح
رزش ّدد ف ٟخفل اإلٔفبق االعزّبػٚ ،ٟاإلػبٔبدٚ ،ثشاِظ اٌشػب٠خ
االعزّبػ١خ٠ٚ .ؼٛد اٌخٛف ِٓ رجؼبد ٘زٖ اإلعشاءاد ئٌ ٝأ١ٙبس عؼش إٌفو
ف ٟاٌؼبَ ٚ ،1986اٌز ٞعشّع ئعشاء رخف١نبد وج١شح ٌإلػبٔبدِ ،ب أ ّدٜ
ئٌ ٝأذالع االٔزفبمخ اٌؾؼج١خ ف ٟرؾش ٓ٠األٚي /أوزٛثش  ٟ٘ٚ – 1988أؽذ
-1990
اٌؼٛاًِ اٌز ٟعبّ٘ذ فٔ ٟؾٛة اٌؾشة األٍ٘١خ ث ٓ١اٌؼب َِٓ١
ٚ ،2000اٌز ٟرغجّجذ ثّمزً  150أٌف ؽخـ ٚ .ثبٌزبٌ ٟالرشغت اٌؾىِٛخ
ف ٟفزؼ إٌمبػ ؽٛي اٌؾبعخ ئٌ ٝخفل اإلٔفبق ٚئفالػ اإل ػبٔبد ،األِش
اٌز٠ ٞض١ش ؽىٛوب ً ؽٛي اعزمشاس اٌجالد ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌجؼ١ذ .
٠ؼزّذ االلزقبد اٌغضائش ٞثمٛح ػٍ ٝػبئذاد اٌطبلخ ٚ .اٌٙجٛه اٌغش٠غ فٟ
أعؼبس اٌطبلخ ِٕز ِٕزقف اٌؼبَ  ِٓ – 2014ؽٛاٌ 100 ٝدٚالس ٌٍجشًِ١
ئٌ ٝألً ِٓ  40دٚالساً ِٕز ثذا٠خ اٌؼبَ  – 2016أس٘ك ِبٌ١خ اٌغضائش ئٌٝ
ؽ ّذ وج١ش ٘ .زا ٚلُذِّس أْ ٠جٍغ
إٌّ ٛااللزقبد ٞاإلعّبٌ ٟف ٟاٌؼبَ
ٔغجخ  2.8ف ٟاٌّئخ١ٌ ،غغًّ رشاعؼب ً ػٓ ٔظثخ  4.3ف ٟاٌّئخ ف ٟاٌؼبَ 2015
ٚ ،2014فمب ً ألسلبَ اٌجٕه اٌذ ِٓ ٌٟٚرؾش ٓ٠األٚي /أوزٛثش  .2015فنالً
 ٞاٌّئخ ئٌ١ٍِ 34 ٝبس ػٓ رٌه،
رشاعؼذ ئ٠شاداد اٌطبلخ ثٕغجخ  50ف
ف ٟاٌؼبَ ٚ ،2015لذ رزشاعغ ئٌ١ٍِ 26 ٝبس دٚالس ف ٟاٌؼبَ 2016؛ دٚالس
ثٍغ ػغض اٌّ١ضأ١خ ف ٟاٌؼبَ  2015ؽٛاٌ 11.5 ٝف ٟف ٟغن ْٛرٌه،
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اً
رمش٠ت مؼف ِب وبْ ػٍ ٗ١ف ٟاٌؼبَ اٌّئخ ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ
اإلعّبٌ ،ٟأٞ
) 6.2( 2014ف ٟاٌّئخ ).
عغٍّذ اٌطبلخ ٔغجخ  30ف ٟاٌّئخ ِٓ ف ٟاٌؼبَ ٚ ،2013لجً ٘جٛه األعؼبس،
إٌبرظ اٌّؾٍ ٟاإلعّبٌ ٟف ٟاٌغضائش  60 ٚ ،ف ٟاٌّئخ ِٓ ػبئذاد اٌؾىِٛخ،
ٚأوضش ِٓ  95ف ٟاٌّئخ ِٓ ػبئذاد اٌزقذ٠ش ف ٟاٌجالد ٚ .اٌؾبي أْ ِذخٛي
إٌفو ٚاٌغبص ف ٟاٌؼمذ اٌز ٞؽٙذ اسرفبػب ً ف ٟاألعؼبس ،أربػ ٌٍٕظبَ اٌؾفبظ
صبِٓ أوجش ػٍ ٝالزقبد ِغزمش (ٚئْ ثطٟء إٌِّٚ ،)ٛشاوّخ ِب اػزُجِش ٌفزش ٍح
ػبَ
اؽز١به ِٓ ٟاٌؼّالد األعٕج١خ ف ٟاٌؼبٌُ ٚ ،رغذ٠ذ سٚارت
لطبع ٍ
ٍ
ِزن ّخُٚ ،اإلٔفبق ثؾىً وج١ش ػٍ ٝاٌّؾبس٠غ اٌؾى١ِٛخ ٚؽجىبد األِبْ
االعزّبػِ ،ٟضً اإلعىبْ اٌؼبَٚ ،اٌغزاءٚ ،إٌمًٚ ،ئػبٔبد اٌٛلٛد،
ٚاٌمشٚك غ١ش اٌّىٍفخ  .وّب عّؼ ٌٍؾىِٛخ ثزفبد ٞاإلؿ الؽبد اٌغ١بع١خ
ٚااللزقبد٠خ اٌز ٟاؽز ّذد اٌؾبعخ ئٌٙ١ب  .ئال أْ ٘زا االػزّبد ػٍ ٝػبئذاد
اٌطبلخ عؼً اٌجالد ػشمخً ئٌ ٝث١ئ ٍخ رغٛد٘ب أعؼبس ٔفو ِٕخفنخ ٌفزشح
ِط ٌّٛخ .

دالية غانم-يزبك
اٌٛالغ أْ رؾذ٠بد اٌّؾبفظخ ػٍ ٝػبئذاد فبدساد اٌطبلخ رغجك أ١ٙبس
ثغجت اٌزّٕ١خ اإلٔزبط اٌغضائش ٞوبْ ثذأ ٠زذاػ ٝأفالً األعؼبس ،ئر أْ
ة ٌالعزضّبس األعٕج . ٟفجشٚص ِٛاسد ٔفط١خ
اٌّزؼضّشح ٌٍجٕ١خ اٌزؾز١خٚ ،غ١ب ٍ
(ِضً اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚوٕذا )،
عذ٠ذح ف ٟثٍذاْ ؽ١ش اٌّخبهش ألً
ٚاٌزقٛسّاد ثأْ اٌٛمغ األِٕ ٟاإللٍ٠ ّٟ١ضداد عٛءاً ( ٛ٘ٚؽؼٛس ػ ّضصٖ
 2013ف ٟػ ٓ١ثؾىً دساِبر١ىٟ
اٌؾبدس األِٕ ٟاٌىبسص ٟف ٟاٌؼبَ
 ،عؼال ِٓ اٌغضائش ث١ئخً فؼجخً ٌالعزضّبس ثبٌٕغجخ ئٌ ٝاٌؾشوبد )إِٔ١بط
األعٕج١خ .وّب أْ رش ّدد اٌجالد ف ٟئفالػ ثٕ١زٙب اٌزؼبلذ٠خ فِ ٟغبي إٌفو
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ٚاٌغبص٠ ،ذفغ اٌؾشوبد أ٠نب ً ئٌ ٝاعزضّبس ِٛاسد٘ب اٌز ٟرزنبءي ثؾىً
ٔبئت سئ١ظ عبثك ِزضا٠ذ ف ٟأِبوٓ ِشثؾخ أوضش  .فىّب ؽشػ رٛف١ك ؽغٕ،ٟ
اٌٍّّٛوخ ٌٍذٌٚخ  ،فٌ"Sonatrach ٟؾشوخ إٌفو ٚاٌغبص "عٔٛبهشان
أٍٛ٠ي/عجزّجش ٠ ،2015ذ ّي رشاعغ االؽز١به١بد ٚاسرفبع اٌطٍت اٌّؾٍ ٟػٍٝ
أْ اٌجالد ػبعضح ػٓ سفغ ئٔزبعٙب ٌزؼض٠ض اٌقبدساد  .فنالً ػٓ رٌه،
ال٠ضاي لطبع اٌطبلخ ف ٟاٌغضائش ٠ؼبٔٔ ِٓ ٟمـ اٌخجشاد اٌزمٕ١خٚ ،عٍغٍخ
اؽزّبي ئٔزبط اٌغبص ِٓ فنبئؼ اٌفغبدٚ ،رغ١١شاد ِزىشّس ح ٌٍؼبٍِ ٓ١ف . ٗ١أِب
اٌقخش ،ٞاٌز ٞال٠ضاي ف ٟاٌّشاؽً اٌّجىشح ِٓ اٌزط٠ٛش ،فّٓ غ١ش
اٌّؾزًّ أْ ُ٠ؾ ِذس أ ٞفبسق فِ ٟبٌ١خ اٌجالد ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌمق١ش ،ػٍّب ً أْ
ايوض١ش ِٓ اٌؼمجبد ٔفغٙب اٌز ٟرٛاعٗ ثم١خ اٌمطبع رؾ ّذ ِٓ اٌزفبؤي ثبٌغبص
اٌقخش. ٞ
ػ
ػغٍّذ اٌقؼٛثبد اٌز٠ ٟؼبِٕٔٙ ٟب لطبع اٌطبلخ ِٕز اٌؼبَ  2014ل١ب ََ ٔمب ٍ
ٌ .ىٓ
ٚاعغ ف ٟاٌؾىِٛخ ؽٛي رٕ٠ٛغ االلزقبد ٚئفالػ لطبع اٌطبلخ
ٍ
اإلعشاءاد ل١ذ إٌظش الرضاي ِؾذٚدح ،ئر أْ إٌظبَ ٠ذ خجّو ف ٟؽىٛوٗ
اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خٚ ،رؾذ صمً اٌزبس٠خ اٌغضائش ٞاٌّؼبفش ،اٌز ٞوبْ رأُُِ ١
اٌّٛاسد ساعخب ً فٚ . ٗ١لذ
ؽ ّذد سئ١ظ اٌٛصساء ػجذ اٌّبٌه عالي ػٍ ٝأْ
األصِخ اٌّبٌ١خ اٌؾبٌ١خ
رم ّذَ فشفخً ٌخفل االػزّبد ػٍ ٝػبئذاد إٌفو
ٚاٌغبص – ئال أْ رذاث١ش لٍٍ١خً ارُّ ِخ َزد ف٘ ٟزا االرغبٖ  .ففٙٔ ٟب٠خ اٌؼبَ ،2015
أٚف ٝاٌّغٍظ اٌٛهٕ ٟااللزقبدٚ ٞاالعزّبػِ ٛ٘ٚ ،ٟؼٗ د أثؾبس ِشرجو
ثبٌؾىِٛخ ،ثأْ رغزضّش اٌؾىِٛخ ف ٟخّغخ ػؾش لطبػب ً اعزشار١غ١ب ً ثغ١خ
رٕ٠ٛغ االلزقبدٚ .ئؽذ ٜاٌخطٛاد اٌّؾذٚدح اٌز ٟرٕظش اٌؾىِٛخ ف ٟارّخبر٘ب
رجغ١و ئعشاءاد االعزضّبس ٌٍؾشوبد األعٕج١خ ٌٚ ،ىٕٗ ٘ ٟلبٔ٠ ْٛشِ ٟئٌٝ
ٌُ ُ٠ؼز َّذ ثؼذ .
ف ٟؽ ٓ١رجم ٝاإلفالؽبد ٚاٌزٕ٠ٛغ اؽزّبالً ثؼ١ذ إٌّبي١ٌ ،ظ أِبَ اٌؾىِٛخ
ِٓ خ١بس ئال رؼذِ ً٠بٌ١زٙب ٌٍزىّ١ف ِغ ػبئذاد ألً ٠ٚ .م ّذس فٕذٚق إٌمذ
اٌذّ ٌٟٚ
أْ اٌغضائش رؾزبط ئٌ ٝعؼش ٔفو ٠جٍغ  96دٚالساً ٌٍجشِ ِٓ ً١أعً
ِٛاصٔخ ِ١ضأ١زٙب ٛ٘ٚ ،سلُ ٠جذِ ٚغزجؼذاً ف ٟاٌغٕٛاد اٌّمجٍخ ٚ .اٌٛالغ أْ
ِب اٌزشاعغ ف ٟأعؼبس إٌفو أ ّد ٜئٌ ٝأخفبك ػبئذاد اٌذٌٚخ ِٓ اٌزقذ٠ش،
يحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكية الفكرية لها.
قام االتحاد العربي للنقابات بتجميع هذه المواد ضمن المواضيع الخاصة بقاعدة بياناته لتسهيل الوصول
إليها.

ِٓ وبٔ ْٛاٌضبٕٔ٠/ٟب٠ش ئٌ ٝأعفش ػٓ ػغض رغبس ٞثٍغ ١ٍِ 12.62بس دٚالس
ّ
ؽش ٚص٠ش اٌطبلخ رؾش ٓ٠اٌضبٔٛٔ/ ٟفّجش  .2015ف ٟآة /أغغطظ ،2015
"أٚثه
ػٍ" ٝاٌغضائش ٞفبٌؼ خجشِٕ ٞظّخ اٌذٚي اٌّق ّذسح ٌٍجزشٚي
اٌزؾشّن ِٓ أعً ِؼبٌغخ اٌٙجٛه اٌؾبد ٚاٌّزٛافً ف ٟأعؼبس إٌفو  .ث١ذ أْ
اٌغضائش الرّزٍه رأص١شاً وبف١ب ً ف ٟإٌّظّخ أ ٚػٍ ٝاٌجٍذاْ إٌّزغخ األعبع١خ
ع األعؼبس.
خفل ٌإلٔزبط ثٙذف اٌّغبػذح ف ٟسف
إلعشاء
ٍ
.
ف ٟغن ْٛرٌه ،اػزّذد اٌغضائش ػٍ ٝاؽز١به١برٙب ٌزّ١ِ ً٠ٛضأ١زٙب
ف ٟاٌؼبَ ٚ ،2013لُذ َِّسد اؽز١به١بد اٌؼّالد األعٕج١خ ثـ ١ٍِ 201بس دٚالس
ِب٠غب ٞٚؽٛاٌ ٝصالس عٕٛا د ِٓ اٌٛاسداد ٚ .وبٔذ االؽز١به١بد رشاعؼذ
ثؾٍٛي ؽض٠شاْ ٚ ،2015 ٛ١ٔٛ٠/فمب ً ٌجٕه اٌغضائش ،ئٌ١ٍِ 159 ٝبس دٚالس
رزشاعغ ئٌٚ 121 ٝئٌ١ٍِ 151 ٝبس دٚالس ثؾٍٛي ٔٙب٠خ اٌؼبَ؛ ُ٠ٚزٛلَّغ أْ
ؽبوُ ف ٟأٍٛ٠ي /عجزّجش ّ ،2015
ؽزس ١ٍِ.بس دٚالس ثؾٍٛي اٌؼبَ 2016
ِٓ خطٛسح اٌٛمغِ ،ؾ١شاً ئٌ ٝأٔٗ اٌّقشف اٌّشوضِ ٞؾّذ ٌىقبعٟ
"ثٙٔ ٓ١ب٠خ ؽض٠شاْ ٙٔٚ 2014 ٛ١ٔٛ٠/ب٠خ ؽض٠شاْ  ،2015 ٛ١ٔٛ٠/رمٍّقذ
اؽز١به١بد إٌمذ األعٕج ٟثّمذاس ١ٍِ 34.2بس دٚالس ،ثغجت رأص١ش اٌقذِخ
اٌخبسع١خ ػٍ١ِ ٝضاْ اٌّذفٛع اد اٌخبسع١خ ٌٍغضائشِٕ ،ز اٌشثغ اٌشاثغ ٌٍؼبَ
ٚ ."2014سثّب عؼ١ب ً ئٌ ٝئظٙبس صم ٍخ ٚع١طش ٍح ف ٟخنُ اٌّخبٚف اٌّزضا٠ذح
ؽؼٛس أوجش ف ٟاٌّٛاهٕ ٓ١ثبألّ٘١خ اٌٍّؾّخ ٌٍٛمغ
ؽٛي اٌّ١ضأ١خٚ ،رشع١خ
ٍ
ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ،أػٍٓ عالي ف ٟرؾش ٓ٠اٌضبٔٛٔ/ ٟفّجش  2015أٔٗ "ػٍٝ
ِغز٠ٛبد اؽز١به١بد إٌمذ األعٕج ٟاٌشغُ ِٓ اٌزشا عؼبد اٌىج١شح ،الرضاي
فٕذٚق مجو اإل٠شاداد [ٌزضج١ذ إٌفو] ُِشم١خ"ٌ .ىٓ ػٍ ٝاٌشغُ ِٛٚاسد
ِٓ رفبؤي سئ١ظ اٌٛصساء ٠ ،جذِ ٚغزمجً االؽز١به١بد إٌمذ٠خ ٌٍغضائش غ١ش
ِإ َّوذ ف ٟأؽغٓ األؽٛايٚ ،ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌمق١ش رٛاعٗ اٌجالد أصِخ ِبٌ١خ
ِٛٚاسد ِبٌ١خ ِزنبئٍخ رُغجِش اٌؾىِٛخ ػٍ ٝئػبدح إٌظش ف ٟخطو اإلٔفبق
اٌزٚ ٟمؼزٙب .
ثؼذ أْ صػّذ اٌؾىِٛخ ثذا٠خً أٔٙب رغزط ٟع اٌزؼبًِ ِغ اٌٙجٛه ف ٟأعؼبس
إٌفو ِٓ د ْٚئعشاء رخف١نبد وج١شح ف ٟاٌّ١ضأ١خ ،ثذأد ّ
رؾزس اٌّٛاهٕٓ١
يحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكية الفكرية لها.
قام االتحاد العربي للنقابات بتجميع هذه المواد ضمن المواضيع الخاصة بقاعدة بياناته لتسهيل الوصول
إليها.

فخفّنذ اٌغضائش ٚ ِٓ.مغ الزقبد ٞفؼت ِمجً ف ٟأٚائً اٌؼبَ 2015
خالي اٌؼبَ ػٕذ ٘جٛه أعؼبس إٌفو اإلٔفبق ثٕغجخ  1.3ف ٟاٌّئخ
ثؼذ أْ عٙذد اٌؾىِٛخ اٌغضائش٠خ ٌالعزغبثخ ٌٙجٛه أعؼبس إٌفو ٚاٌج١ئخ
اٌّبٌ١خ اٌقبسِخ ثؾىً ِزضا٠ذ ،اعزمشّد ػٍ ٝاعزشار١غٍ ١خ فٙٔ ٟب٠خ اٌؼبَ
ٚص٠ش رم ّؾف" ،ػشّفٙب "ٔمبؽبد ٔظش٠خ ٌٍزٕ٠ٛغ االلزقبدٚ ٞع١بعخ 2014:
ػٍ ٝأٔٙب "رشؽ١ذ اإلٔفبق "٘ .زا اٌزٛف١ف اٌّبٌ١خ ػجذ اٌشؽّبْ ثٓ خبٌفخ
غ١ش اٌّالئُ ٌالعزشار١غ١خ ٘ٔ ٛز١غخ ؽشؿ اٌؾىِٛخ ػٍ ٝرغّٕت اعزخذاَ
ػجبساد ِضً "خفل اإلٔفبق " ،أ" ٚئفالػ اإلػبٔبد " ،أ" ٚاٌمٛ١د ػٍٝ
اٌٛاسداد"ٌ ،ئال رُمٍِك اٌغىبْ أ ٚرظٙش ثأٔٙب رُٕبلِل اٌزمٍ ٟد االؽزشاو ٟفٟ
ُ٠زٛلَّغ أْ رؾ ّىً اٌجشاِظ ا العزّبػ١خ اٌجالدٚٚ .فمب ً ٌإلػالَ اٌّؾٍ،ٟ
ف ٟاٌّئخ ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍ ٟاإلعّبٌ ٟف ٟاٌؼبَ ٚ 27-28 .2016اإلػبٔبد
ٚوبْ اإلٔفبق االعزّبػ( ٟػٍ ٝاألِٓ االعزّبػٚ ،ٟاٌشػب٠خ اٌقؾ١خ،
ٔغجخ  25ف ٟا ٌّئخ ِٓ ٚاٌزؼٍٚ ،ُ١اإلػبٔبد اٌظب٘شح ) ثٍغ ف ٟاٌؼبَ 2015
ؽ ّذد٘ب فٕذٚق إٌمذ ٚعزجم ٝاإلػبٔبد – اٌز. ٟإٌبرظ اٌّؾٍ ٟاإلعّبٌٟ
ف ٟاٌؼبَ اٌذ ٌٟٚثـ  18.3ف ٟاٌّئخ ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍ ٟاإلعّبٌ ٟاٌغضائشٞ
فغ١ش ٠طبي خطو ئػبدح
 – 2012وّب ٘ ٟػٍ ٗ١ئٌ ٝؽ ٍّذ وج١ش ،ثبعزضٕب ٍء
ٍ
٘١ىٍخ ئػبٔبد اٌٛلٛد ٚاٌىٙشثبء ٌجؼل اٌّغزخذٌِ . ٓ١ىٓ ُ٠زٛلَّغ أْ رغزّش
وٍفخ ئعّبٌ ٟاإلػبٔبد ف ٟاالسرفبع ،األِش اٌز٠ ٞؾ١ش ئٌِ ٝذ ٜرش ّدد اٌذٌٚخ
ف ٟاعزخذاَ ٘زٖ األداح.
ِغ رٌه ،أُعجِ َشد اٌؾىِٛخ ػٍ ٝإٌّبٚسح ثؾىً ّ
خالق إلعشاء ثؼل
فجبٌٕغجخ ئٌ١ِ ٝضأ١خ اٌؼبَ  ،2016اٌز ٟعش ٜاٌزٛل١غ ػٍٙ١ب ف. ٟاٌزخف١نبد
أػٍٓ سئ١ظ اٌٛصساء عالي ػٓ خفل ئعّبٌ 30 ٟوبٔ ْٛاألٚي /د٠غّجش،
وّب رزن ّّٓ .ثٕغجخ  9ف ٟاٌّئخ رمش٠جبً ،ع١طبي ِؾبس٠غ اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ ٌإلٔفبق
اٌّ١ضأ١خ ص٠بداد ف ٟمشائت اٌذخً ٚ ،مشائت األسامٚ ٟاٌّّزٍىبد،
ٚف ٟرىبٌ١ف ثؼل اٌخذِبدِ ،ضً سع َٛرغغ ً١اٌّشوجبد ٚعٛاصاد اٌغفش
اٌجِٛ١زش٠خ .
ٚ ،2015ؽٍّذ
٘زٖ اإلعشاءاد رؼمت أخشِّ ٜبصٍخ ارُّ ِخ َزد ف ٟاٌؼبَ
أٌف ٚظ١فخ وبٔذ اٌؾىِٛخ رٕ ٞٛأْ رّأل٘ب ف 41 ٟرغّ١ذاً ٌٍزٛظ١ف هبي
يحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكية الفكرية لها.
قام االتحاد العربي للنقابات بتجميع هذه المواد ضمن المواضيع الخاصة بقاعدة بياناته لتسهيل الوصول
إليها.

ِؼذي ِ)،بػذا اٌطبلخ ٚاٌشػب٠خ اٌقؾ١خ ( اٌمطبع اٌؼبَ
ُ٠ٚزٛلَّغ أْ ٠ض٠ذ
َ
ٚفمب ً ٌٍزمذ٠شاد عغًّ  11.2ف ٟاٌّئخ ف ٟأٍٛ٠ي /عجذِجش  2015اٌز ٞاٌجطبٌخ
اٌٛهٕ١خ .أِب اٌمطبػبد األوضش رأصّشاً ثزٌه ف ٟٙاٌزؼٍ ،ُ١ؽ١ش ُع ِّّذ  15أٌف
 13أٌف ِٕقت  .وزٌه ػٍّمذ
ِٕقتٚ ،اإلداسح اٌّؾٍ١خ ،ؽ١ش ُع ِّّذ
اٌؾىِٛخ ف ٟاٌؼبَ  2015خططب ً ػ ّذح وج١شح فِ ٟغبي اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ ،ثّب فٟ
رٌه أسثؼخ ِٓ أفً صّبٔ١خ ِؾبس٠غ ٔمً َٚ ،ؽبس٠غ ثٕبء أخش ٜاػزُجِ َشد غ١ش
ٍِؾّخٚ .عززٛافً اٌجشاِظ اٌمبئّخ أ ٚاٌز ٟأُػطَ١ذ اٌّٛافمخ ٌٍجذء ثٙب،
ثٕبء ِٕ١بء عذ٠ذ ف ٟاٌؾّذأ١خ ِ ،غ أْ اٌؾىِٛخ ي َ رؾ ّذد ثؼذ ربس٠خب ً ِضً
ُ٠طَّئِٓ إٌظبَ اٌغضائشٌ ٓ١٠الٔزٙبء ِٕٙب ٚ .ؽشفب ً ػٍ ٝػذَ ئخبفخ اٌغىبْ،
 ٞاٌٛلذ اٌشا٘ٓ ثأْ ٘زٖ اٌّؾبس٠غ
ٌُ رٍُ َغٌٚ ،ىٕٙب ثجغبهخ ُػٍِّمَذ ف
ٚثغ١خ رجذ٠ذ اٌّخبٚف ئصاء اٌزخف١نبد ،اعزّشد اٌؾىِٛخ ف ٟاٌؼًّ ػٍٝ
االؽز١بعبد االعزّبػ١خٚ ،العّ١ب ٔمـ ػذ ٍد ِٓ اٌّؾبس٠غ اٌىج١شح اٌز ٟرٍجّٟ
أعشح رؼ١ؼ ف ِٓٚ ٟث٘ ٓ١زٖ اٌّؾبس٠غ ِؾشٚع ٔمً . 75752اٌّغبوٓ
ِضً ِذْ اٌقف١ؼ ٚأعطؼ األثٕ١خ ( ِٛالغ ِإ ّ
قرخ ف ٟاٌغضائش اٌؼبفّخ
اٌغىٕ١خ)٘ .زا ٚالرضاي ثؼل ثشاِظ اٌزشِ ُ١اٌّذٌٔ ٟـ  55302ؽمخ عىٕ١خ
ِ 792ٚجٕ ٝف ٟاٌؼبفّخ لبئّخُ٠ٚ ،شعَّؼ أْ رُطجَّك ثشاِظ ِّبصٍخ فِ ٟذْ
سئ١غخ أخش . ٜوزٌه أُثم ٟػٍِ ٝؾبس٠غ ئمبف١خِ ،ضً رٛف١ش اٌىٙشثبء ٚاٌغبص
عش اٌش٠ف١خٚ ،اعزىّبي اٌطش٠ك اٌغش٠غ ث ٓ١اٌؾشق ٚاٌغشةٚ ،افززبػ
عىخ ٌألُ َ
ٚال٠خ اٌغضائش ػجش ع١ذ ٞػجذهللا ثضساٌذح ؽذ٠ذ٠خ رشثو ثئش رٛرخ ف ٟعٕٛة
ف ٟاٌغٕٛة اٌغشث٠ٚ ٟؾبٚي اٌّغإ ٌْٛٚرؾم١ك رٛاصْ فؼتّ ،
ِؾزسِٓ ٓ٠
اٌزخف١نبد االلزقبد٠خ ِٚؼ ّضص ٓ٠االعزّشاس٠خ ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ،األِش اٌزٞ
فبٌخطبة اٌز٠ ٞشِ ٟئٌ. ٝغبٌجب ً ِب٠جؼش ثاؽبساد ِزنبسثخ ئٌ ٝاٌغىبْ
ِزٕبللٌ ف ٟأغٍت األؽ١بْٚ ،اٌج١بٔبد اٌٛصاس٠خ ؽٛي هّأٔخ اٌغضائشٓ١٠
خطو اٌؾىِٛخ ِشثىخ  .ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي ،رؾ ّذس سئ١ظ اٌٛصساء ػجذ اٌّبٌه
عالي ػٓ "عٕٛاد لبع١خ " رٕزظش اٌجالد ،ئال أٔٗ لًٍّ ِٓ خطٛسح اٌٛمغ
ٚأؽ١بٔب ً ٠ضػُ أؽذ ٌٍ".ؾىِٛخ ٘بِؾب ً ِبٌ١ب ً ٚ ...اٌزؾبؤَ ُِذ ِِّش " ثبٌمٛي ئْ
اٌّغإ ٓ١ٌٚأْ ِؾشٚػب ً عّ١ن ٟلذِبً ،ف ٟؽ ٞ ٓ١ػٍٓ ؽخـ آخش فٟ
سعئ  .رٍه وبٔذ اٌؾبي ػٕذِب فشّػ ٚص٠ش
اٌٛصاسح ٔفغٙب أْ اٌّؾشٚع أُ ِ
يحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكية الفكرية لها.
قام االتحاد العربي للنقابات بتجميع هذه المواد ضمن المواضيع الخاصة بقاعدة بياناته لتسهيل الوصول
إليها.

اٌّؾبس٠غ اٌّشرجطخ ثبٌطبلخ اٌطبلخ فبٌؼ خجش ٞف ٟرّٛص  2014 ٛ١ٌٛ٠/أْ
 ،فّ١ب صػُ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٌ ٞؾشوخ
اٌّزغ ّذدح ع١زُ اإلثمبء ػٍٙ١ب
اٌٍّّٛوخ ٌٍذٌٚخ ،ف ٟرؾش ٓ٠األٚي/أوزٛثش "" Sonelgaz ،2015عٍٔٛغبص
اٌّؾبس٠غ راد اٌقٍخ ُِغ َّّذح ثغجت خفل اٌّ١ضأ١خ أْ اعزمشاس ثأ ٞصّٓ؟
ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ِٕبفغ ٔظبَ اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ ،صّخ رٛرشاد وج١شح ٚاعز١بء
أفبدد ف ٟأسعبء اٌجالد  .فبالؽزغبعبد ٘ ٟأِش اػز١بد ٞف ٟاٌغضائش ،ئر
ف ٟاألؽٙش اٌغزخ األ ِٓ ٌٝٚاٌؼبَ  .2015اٌؾشهخ عْ ل١بَ  6200اؽزغبط
ِئبد اٌّٛاهِٕ ِٓ ٓ١ذٕ٠خ ر١مض٠شد ٚف 17 ٟوبٔ ْٛاٌضبٕٔ٠/ ٟب٠ش ،رظب٘ش
مذ اسرفبع دوبٌ١ف اٌّؼ١ؾخٚ ،هبٌجٛا اٌؾىِٛخ ثّؼبٌغخ ف ٟاٌؾّبي اٌؾشلٟ
االسرفبع اٌؾذ٠ذ ف ٟأعؼبس اٌغزاء  .ثؼذ  ،ٓ١َِ ٛ٠رظب٘ش ؽجبة مذ اي ظشٚف
٠غش اؽزٛاء
اٌّؼ١ؾ١خ اٌغ١ئخ فٚ ٟال٠خ ثبرٕخ ف ٟؽّبي ؽشق اٌجالد ِ ٌُٚ ،
٘ .زا ٚأ ّدد اؽزغبعبد
االؽزغبط ئال ثؼذ رذ ّخً لٛاد اٌذسن اٌٛهٕٟ
ػ ّّبي
اٌؾشوخ اٌٛهٕ١خ ٌٍغ١بسا د اٌقٕبػ١خ  ،ف ٟاألٚي ِٓ وبْٔٛ
األٚي/د٠غّجش ،مذ رأ ّخش اٌشٚارت ،ئٌٝ
ػشلٍخ اٌغ١ش ث ٓ١ثٍذّ٠زَ ٓ١فٟ
اٌؼبفّخٚ ،أزٙذ ثغمٛه ػذد ِٓ اٌغشؽ . ٝرٍه وبٔذ اٌؾبي أ٠نب ً ف2 ٟ
وبٔ ْٛاأل ٚي/د٠غّجش ،ؽ ٓ١هبٌت ػ ّّبي ِٓ ِإعغخ إٌمً اٌؾنشٚ ٞؽجٗ
اٌؾنشٌّ ٞذٔ١خ اٌغضائش ثظشٚف ػًّ أفنً ٚئعىبْ ػبَ ألُ َعشُ٘ ٚ .فٟ
اٌّغٍظ اٌٛهٕ 9 ٟوبٔ ْٛاألٚي /د٠غّجش ،رظب٘ش ِٕذٚث ٛإٌّبهك فٟ
مذ ظشٚف ػٍّ ُٙاٌغ١ئخٚ ،رذ٘ٛس لذسر ُٙاٌؾشائ١خ ،ألعبرزح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌزأخ١ش ف ٟرخق١ـ اٌّغبوٓ اٌؾؼج١خ .
ٌىٓ االؽزغبعبد ف ٟؽ ّذ رارٙب ٌ١غذ ثبٌنشٚسح ِؼ١بساً ٌّالؽظخ ػذَ
االعزمشاس ف ٟاٌغضائش ،ئر أْ إٌظبَ وبْ ثبسػب ً ئعّبالً ف ٟلّؼٙب ٌ .ىٓ ٔمـ
األِٛاي ِٓ ؽأٔٗ أ ْ ٠مّ١ذ لذسح إٌظبَ ػٍ ٝاالػزّبد ػٍ ٝاإلٔفبق وبعزغبث ٍخ
ٌالؽزغبعبدٌ .زا٠ ،خزجش إٌظبَ فزؼ اٌّغبي اٌغ١بع ٟثؾىً هف١ف ،أِالً فٟ
اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ اٌز ٟئؽذاس ِٕف ٍز ٌزٕف١ظ االعز١بء اٌؾؼج ،ٟوّب أظٙشد
٘زٖ اٌزغ١١شاد اٌ ُّٕزظَشح ػٍُ . ٝسفِغ إٌمبة ػٕٙب ف 5 ٟوبٔ ْٛاٌضبٕٔ٠/ ٟب٠ش
ٔطبق ٚاعغ رٛفّش رذاث١ش خغٌٛخً ٌزم١١ذ اٌغٍطبد اٌزٕف١ز٠خِٕٚ ،ؼ األؽضاة
اٌغ١بع١خ ف ٟاٌجالد ثؼل اٌّغبي ٌٍزٕفّظ .
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ِغ رٌه١ٌ ،غذ اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ ئال رذث١شاً رخف١ف١ب ً ِؾذٚداًُ٠ٚ ،شعَّؼ أْ
رؼبٔ ٟاٌؾىِٛخ ِٓ امطشاثبد أوجش ،ئر أْ خفل اإلٔفبق ٠نغ ػتءاً أوجش
ػٍ ٝوبً٘ اٌغىبْٚ .ئرا ِب اصداد االمطشاة اٌؾؼج ،ٟفّٓ اٌّشعّؼ أْ ٍ٠غأ
إٌظبَ – اٌز ٞػغض ػٓ االعزّشاس ف ٟؽشاء االعزمشاس – ئٌ ٝاٌّض٠ذ ِٓ
اٌمّغٚ ،ف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ ع١نطٍغ اٌغ١ؼ ثذٚس ل ٞٛف ٟاٌؾفبظ ػٍ ٝاٌغٍُ .
ُ٠ؾبس ئٌ ٝأْ اٌغ١ؼ اٌغضائش ٞأفجؼ ِٕظّخ ؽذ٠ضخ ِزطٛسح ٚؽغٕخ
اٌزغ١ٙض ،رن ُّ لٛح أِبِ١خ فبػٍخ ِٓ  512أٌف عٕذٚ ،ٞلٛح اؽز١به ِٓ
 400أٌف ػٕقش  .وّب أٔٗ ٠زّزّغ ثخجشح ٚاعؼخ ف ٟػٍّ١بد ِه افؾخ اٌزّشّد،
٠ٚؾظ ٝثذػُ لٛاد اٌذسن اٌٛهٕٚ ،ٟاٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌألِٓ اٌٛهٕ،ٟ
ٚلٛاد اٌؾشهخ األخش.ٜ
ئرْٕ٠ ،جغ ٟئػبدح إٌظش ف ٟاالفزشامبد اٌزٌ ٟطبٌّب عبدد ؽٛي اعزمشاس
اٌغضائش .فبٌؾىِٛخ الّ٠ىٓ أْ رُجم ٟػٍ ٝاٌّغزٔ ٜٛفغٗ ِٓ اإلٔفبق
االعزّبػٌ ٟزٙذئخ اٌغىبْٚ .دٚس ايع١ؼ ف ٟاٌؾفبظ ػٍ ٝاالعزمشاس ّ٠ىٓ أْ
اٌّذٔ١خ.
٠ضدادِ ،بِٓ ؽأٔٗ أْ ٠غّ١ش اٌذٕ٠بِ١ى١بد اٌغ١بع١خ اٌؼغىش٠خ-
ٚأخ١شاً ،لذ ال٠ؼٛد فؾ١ؾب ً ثؼذ اِ ْ٢ذ ٜرش ُّدد اٌغىبْ ف ٟاالٔزفبك  .ئر أْ
اٌؾشة األٍ٘١خ اٌغضائش٠خ اٌّإٌّخ ف ٟرغؼ١ٕ١بد اٌمشْ اٌّبم ٟرغ١ت
رذس٠غّ١بً ،ػبِب ً ثؼذ ػبَ ،ػٓ راوشح اٌؾجبة ِٓ اٌغىبْ ،اٌز ٓ٠رزشاٚػ
ؽٛاٌ 30 ٝف ٟاٌّئخ ِِٕ ُٙبث ٓ١خّغخ ػؾش ٚرغؼخ ٚػؾش ٓ٠ػبِب ً أػّبس.
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