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  لمعلا ملاع ًاعم ينبنلف

    Renault ةعومجم نمض 

  "ةینھملا ةایحلا روطت نأشب يملاعلا راطإلاب صاخلا قافتالا"

 ىوتسملا ىلع كلذ ناك ءاوس ،لمعلا ملاع روطتل قوبسم ریغ عراستب زیمتي نيرشعلاو يداحلا نرقلا ّنإ
 صاخ لكشب ةمئادلا تاروطتلا هذھ زربت .يعمتجملا وأ يعامتجالا وأ ،يمقرلا وأ ،يجولونكتلا وأ ،يداصتقالا
 .ةمداقلا تاونسلا يف ةلماك لوحت ةیلمعل عوضخلا يف رمتسیس يذلا ،تارایسلا ملاع يف

 لالخ نم ةمساح ةوطخ Renault ةعومجم ذختت ،لضفأ لكشب اھشیعو تارییغتلا هذھل ریضحتلا لجأ نمو
 تاداحتالاو ةیسنرفلا ةیباقنلا تاداحتالاو ،)تاعانصلل يلودلا داحتالا( IndustriALL Global Union عم ،ماربإ
 ًاعم ينبنلف" يملاعلا راطإلاب صاخ ديدج قافتا ،ةعومجملا ةنجل نمض ةلثمملا تاباقنلا وأ ىرخألا ةیباقنلا

  .ةحلصم بحاص ةباثمب ةعومجملا ةنجل دعت ثیح ،"Renault ةعومجم نمض لمعلا ملاع

 يملاعلا راطإلاب صاخلا قافتالا "Renault ةعومجم نمض لمعلا ملاع ًاعم ينبنلف" ديدجلا قافتالا اذھ لّمكيو
 نیبلطتم نمضتو قبس يذلا ،"نيرمتسم روطتو ةیمنت لجأ نم ًاعم قفتنل" ناونعب ،2013 ویلوي 2 خيراتب عقوملا
  ."عونتلا زيزعت" و "ةینھملا ةایحلا ةدوجو ةمالسلاو ،ةحصلا لجأ نم لمعلا" :ءارجألا روطتل نییساسأ

 يف ،ءارجألا تاناكمإ ريوطتو دشحب حمستو ،لمعلا فورظ ةلأسم زواجتت ،لجألا ةليوط ةیكیمانيد فصي وھ
   .عیمجلل يقیقح مازتلا لماع نوكتو ،لبقتسملاو رضاحلا

 ءادألا نیب قیفوتلا نم ءارجألا نّكمت يتلا كلت صاخ لكشب ،ةینھملا ةایحلا بناوج نم ديدعلا يلاتلاب لوانتيو
  .ةیھافرلاو

 :ةیساسأ تازفحم ةسمخ ىلع ،ةعومجملا ءارجأ عیمج كرشت يتلا ،ةیكیمانيدلا هذھ زكترت

 ،لمعلا ملاع روطت لوح راوح -
  ،ينواعت ةرادإ ماظن -
  ،جمدلل رمتسم مازتلا -
  ،ةایحلا تاقوأ نیب قیفوتلا -
  .لمعلا راطإ فییكت -

 
 ةیلیثمتلا تاباقنلاو ةرادإلا يلثمم نیب ،لكیھملا يعامتجالا راوحلا عوضوم ىلع صاخ لكشب قافتالا اذھ موقي
 عجشيو ةیناكمإلا رفوي وھو .ةیلحملا تايوتسملا ىلع وأ ةعومجملا ىوتسم ىلع ءاوس ،ءارجألا يلثمم وأ/و
 ،ةیلحملا تاقافتالا ىلع ضوافتلا لالخ نم ةلصلا تاذ ةیعقاو لولح نع ثحبلا نعً الضف تاردابملا ذاختا ىلع
 .ءارجألل ةینھملا ةایحلا نیسحت عم

 
 ةیمنتلا لوح اھتیجیتارتسا نم أزجتي ال ءزج هرابتعاب Renault ةعومجمل يعامتجالا حومطلا ىلع يلاتلاب دكؤيو
  .ةیسفانتلا ةردقلاو ةمادتسملا
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  لمعلا ملاع روطت لوح راوح .1

 ةدایقلا ةیتاذ تابكرملاو ،لاصتالاو ،ةیمقرلا لوح روحمتت ،ةيوق ةروث يف تارایسلا ملاع طرخني
 ةیجولونكتلا تاروطتلا هذھف .يعامج ٍدحت ةباثمب لمعلا ملاع ءانب دعي ،فورظلا هذھ يفو .ةیئابرھكلاو
 ،يفتخت دق نھملا ضعب .ةلصلا تاذ تامدخلاو تابكرملا قيوستو عینصتو ،میمصت ىلع رثؤت ةيوقلا
  .تفتخا دق نوكت نأ دعب روھظلا ىرخأ نھم دواعتو ةديدج نھم رھظتو

 
 ،*ةیعمتجملاو ةیعامتجالا ةیلوؤسملاب اھتامازتلا ىلع Renault ةعومجم دكؤت ،قایسلا اذھ يف
 مھنھم ريوطتل ةيرورضلا تاراھملا باستكاو ديدحتب ءارجألل حمست يتلا فورظلا ةئیھتل صاخ لكشبو
   .مھفیظوت ةیناكمإو تارایسلا لاجم يف

 
 ةعومجملا لوازت ثیح نادلبلا عیمج يف قبطنت يتلا ،تاراھملل ةیعلطتلاو ةیكیمانيدلا ةرادإلا هذھو
 لوح ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلاو ةرادإلا يلثمم نیب راوح تاحاسمب ةطبترملا ،اھلامعأ
 هروطت يف ةلعاف ةھج نوكي نأ درف لك ىلع ضرفت ةماھ تايدحت ةباثمب دعت ،ةیلبقتسملا تالوحتلا
  .ينھملا

 
 هذھ دادعإ يف ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلا كارشإ يف اھتبغرً اضيأ Renault ةعومجم دكؤت
 نوكت دق ءارجألا نھم ىلع ریبك لكشب رثؤت دق يتلا تارییغتلا ّنإف ،صوصخلا هجو ىلع .تارییغتلا
 وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلا عم ،رواشتلاو تامولعملا غیلبتل تاءارجإ ىتح وأ ،ةقبسم تالدابت عوضوم
  .نییلحملا ءارجألا يلثمم

 
 ميدقت لالخ نم لاقتنالا ةیلمع معد يفً اضيأ Renault ةعومجم بغرت ،تامازتلالا هذھ ىلإ ةفاضإلابو
 ملعتلا قرفو ،ةباجتسالا ةعيرس ةینواعتلا ةرادإلا نم معدب ،اھئارجأل ةیمیظنتلا اھبیلاسأ يف تاروطت
  .ةعسوملا ةیلالقتسالاو ةردابملا شماوھو

 
  ينواعت ةرادإ ماظن .2

 ،تالدابتلا ةملوع :تارییغتلا نم ديدعلا عم لماعتلا )ة(ریجأ لك ىلع بجي ،Renault ةعومجم نمض
 .ةینھملا تاقالعلا روطتو ،ةديدجلا لایجألاو ،يعامتجالا لصاوتلا تاكبش روھظو ،يمقرلا لوحتلاو

 لماع ةباثمب ةكرشلا يف ةلعافلا تاھجلا نیب تاقالعلا ةعیبطو راطإ ديدحت دعي ،قایسلا اذھ يف
 .ءارجألل ينھملا ريوطتلا يف يسیئر

 

 2013 ماعل يملاعلا راطإلاب صاخلا قافتالا*
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  ةینھملا تاقالعلا ةدوج زيزعتل ىلوألا ةلعافلا ةھجلا مھ نوريدملا .1.2

 مھتفیظوف .ةكرشلاو قرفلا نمض اھتدوجو ةینھملا تاقالعلا نزاوت يفً ایساسأ ًارود نوريدملا يدؤي
 .ةیقالخألا تایكولسلا ةاعارم عم ،تاراھملا ةیمنتو قرفلا ءایحإو ،ءادألا ةرادإ جمدت

 
 نواعتلا ،صاخ لكشب ،ززعي وھف :كرتشم لمع راطإ هئارجأ عیمجل Renault ةعومجم ةرادإ ماظن رفوي
 لكبو ةعرسب تارارقلا ذاختا نعً الضف قداصلا ریبعتلاو ،لدابتملا مارتحالاو ءاغصإلاو ،ةلءاسملاو

 .ةیفافش
 

 :ةرادإلا تایساسأ نیب عمجي وھو
 

 ىلع هذاختا متي رارق يأ مھاسي ثیحب ،اھتیجیتارتساو Renault ةعومجم ةيؤر ىلع دیج عّالطا -
  ،ىزغم اذ نوكيو ةیجیتارتسالا هذھ ذیفنت يف طاشنب ةكراشملاب قرفلا ىوتسم

 
 ردقب ةكرشلل اھقلخي يتلا ةمیقلا فظوم لك فرعي ىتح ،فادھألا قیقحت يف درف لك رود فيرعت -

  ،يصخشلا دیعصلا ىلع روطت نم كانھ دجي ام
 

 لھاستلا عم ،قرفلا ةلءاسمو ةیلالقتسا لیھست لجأ نم ضيوفتلا تايوتسمو عیضاوم ديدحت -
  ،تاردابملا ذاختا يف امیس ال ،ملعت ردصم هرابتعاب ،ءاطخألا باكترا عم

 
 ،عادبإلاو ،ةباجتسالا ةعرسو ،كراشتلاو ،لدابتملا ءاغصإلا زيزعت ىلإ ةفداھلا لمعلا بیلاسأ ريوطت -

  .خلإ ،نواعتلاو ةكراشملاو
 

 ةعومجم ريوطتل اھئارجأ نم لك يف ةكرشلا اھعضت يتلا ةقثلا يف هروذج اذھ ةرادإلا ماظن دجي
Renault رثكأو ،ًاطاشن رثكأ ةكرشلا لعجي وھف .هب ىذتحي لاثم درف لك لعج يفو ،اھیفظومو 

 .ءادألا ةدوجو ءالمعلا اضر ةدايز عم ،ًةباجتسا

 نیفظوملاو نيريدملا ىوتسم ىلع ةیسیئرلا تاراھملل رمتسملا ريوطتلا ىلع ماظنلا اذھ دمتعي
 ىلع صاخ لكشب زیكرتلا عم ،ةیصخشلا تاراھملا وأ ةربخلا ثیح نم ءاوس ،ءاوس ٍدح ىلع
  .تارارقلا عنصو ،لولحلا داجيإو ،تالاصتالاو تامولعملا ةرادإو ،تاعومجملا ةیكیمانيد

 يف ءارجألا حاتریل ،نھملا ةفاك يف ،ةیساسألا تابلطتملا نم لمعلا ةئیبو ةحصلاو ،ةمالسلا ربتعتو
 .مادتسم ءادألا نوكیلو مھفئاظو

 ةیلیثمتلا تاباقنلاو ةرادإلا يلثمم نیب ،يلحملا دیعصلا ىلع ،تالدابت ىلع رصانعلا هذھ لك موقت
 .ءارجألا يلثمم وأ/و
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 )ا(هراسم يفو ةكرشلا حاجن يف ةمھاسملل هتيدأت بجي طشن رود )ة(ریجأ لكل .2.2
  ينھملا

 عم راوح عوضوم نوكت )ا(هتایلوؤسمو )ا(هرود نع ةقیقدو ةحضاو ةيؤر )ة(ریجأ لك كلمت/كلمي
  .ةيونسلا ةيدرفلا )ا(هتلباقمو )ا(هتفیظو فيرعت لالخ نم امیس ال )ا(هريدم

 ىلع قافتالا ،ةمظتنملا )"feed-backs"( ةعجارلا تايذغتلاب ةطبترملا ،ةيونسلا ةيدرفلا ةلباقملا حیتتو
 ،هاوتسم ناك امھم ،ریجألا اھب عتمتي يتلا ةیلالقتسالا شماوھ ةشقانمو ةیعامجلاو ةيدرفلا فادھألا
  .ةیلوؤسملا لكبو ،ةنكمم ةقيرط لضفأب هتمھم ذیفنتل

 لمعلا صرف ديدحتب ،نيريدمللو ةینھملا مھعيراشم قیمعتب نیفظومللً اضيأ تالدابتلا هذھ حمستو
 .اھريوطت بجوتملا كلتو ةبستكملا تاراھملا عم قفتي امب

 بيردتلا تاءارجإل طیطختلاو ةديدج تاراھم باستكا ةیلمع ءانبل ةصرف ةيدرفلا ةلباقملا حنمت يلاتلابو
 فیكتلاو ريوطتلا تاءارجإ ةفاك ذاختا بجي ثیح ریغتلا عيرس تارایسلا ملاع يف امیس ال ،ةلباقملا
  .فیظوتلا زيزعت ةلصاومل ةنكمملا

 ةینھملا ةایحلا ةئیب يف مھاست/مھاسي )ة(ریجأ لك .3.2

 )ا(هئالمزو ،)ا(هريدم عم )ا(هتاقالع يفً اصوصخ ،)ت(هتایكولسو )ا(هتافرصت لالخ نم ،)ة(ریجأ لك
 ءالمعلاو ،نییجراخلا ءاكرشلاو ،نيدروملاو ،ىرخألا تاعاطقلا يف نیفظوملاو ،)ا(هینواعمو ،لمعلا يف
  .ةینھملا ةایحلا يف لدابتملا مارتحالابو ةيدولاب ةمستم ةئیب ىلع ظافحلا يف مھاست/مھاسي

 ريرحت رصنع ةباثمب قيرف يأ نمض ةیضرم ریغو ةیضرم رصانع لكشي امع ةيرحب ریبعتلا ةیناكمإ دعت
  .نیسحت لماعو

 لك ىدل ریبعتلا ةیناكمإو راوحلا معدل ،ةمظتنم تارتف ىلع ،قيرفلا تاعامتجا میظنت يلاتلاب متي
 ،ةبسانملا ةینمزلا لھملا نمض ،قيرفلا ءاضعأ عم تالدابتلا ءارجإ نيريدملل تاعامتجالا هذھ حیتت .درف
ً اضيأ حیتت .لوقعمو نزاوتم لكشب لمعلا ءبع عيزوت نعً الضف اھقیقحت نیعتي يتلا فادھألا لوح
 ءاضعأ اھیف يدؤي يتلا فورظلاو تایلمعلا نیسحت ةیفیك لوح درف لك اھحرطي يتلا راكفألا لدابت
  .مھماھم قيرفلا

 .حاجنلل ةبولطملا فورظلاب قلعتي امیف مھتاروصت عمجب مھاست ءارجألا ىلع حسم تایلآ ءارجإ متيو
 ،ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلا عم مظتنم راوحب ةطبترملاو ءاغصإلا ىلع ةمئاقلا تایلآلا هذھو
  .ءاوس ٍدح ىلع ةكرشللو قرفلل كلذو مدقتلل تاودأ ريوطتو ةبسانم لمع ططخ عضو ىلع دعاست

  ةءافكلاو ةطاسبلا ءارو يعسلا .4.2

 لجأ نم اھب ةطبترملا تاقياضملاو تایلمعلا دیقعت لیلقت ىلع ،يموي ساسأ ىلع ،درف لك صرحي
 قيرفلا تاعامتجا نوكت نأ نكمي .عرسأ لكشب اھذیفنتب حامسلاو ،ًاباعیتساو ،ًةطاسب رثكأ اھلعج
 .نیسحتلا ىلإ ةفداھلا راكفألا ةشقانمل ةصرف
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 اھتكراشمو تاحاجنلاب لافتحالا .5.2

 ءادألا مدخي يذلاو هب نومستي يذلا راكتبالا سحو مھبھاوم نعً الضف ،ءارجألا مازتلاو ةكراشم ّنإ
 .ةكرشلل ةفاضم ةمیق تاذ رداصم ةباثمب كلذ لك دعي ،مادتسملا

 عباطلا ءافضإ متيو .ةیعامج وأ ةيدرف تناك ءاوس ،قرفلا نمض تاحاجنلاب ماظتناب لافتحالا متي
 ىلحملا ىوتسملا ىلع اھرشنو ،ال مأ ةيدقن تناك ءاوس ،ينھملا فارتعالا جمارب ىلع يمسرلا
    .نھملا ربعو

 رابتعالا يف ذخألا عم ،ةیعامجلاو ةيدرفلا تامھاسملا ىلع ةمیق ءافضإب جماربلا هذھ حمست
  .اھلامعأ Renault لوازت ثیح دلب لك تاسرامم

 ىلإ مامضنالا لثم ةینھملا ةایحلا يف ةماھلا تاوطخلا نوكت نأ ىلعً اضيأ Renault ةعومجم صرحتو
  .ةصصخمو ةيدو تاظحل شیعل ةصرف ةباثمب ،دعاقتلا ،رخآ عاطق ىلإ لاقتنالا ،قيرف

  قرفلا نمض ةدوملا قلخ .6.2

 وريدم يلاتلاب صرحي .ةینھملا ةیھافرلاو يعامجلا ءادألا نیب قیفوتلل يساسأ طرش يھ ةدوملا ّنإ
 ،تافاقثللً اقفو ،يلحملا ىوتسملا ىلع ةیلافتحا تایلاعف میظنت ىلع Renault ةعومجم وفظومو
   .يعامتجالا طبارلا زيزعتب مھاست

  .ينھملا تارایسلا ملاعل لضفأ مھف مھتالئاعو ءارجألل حیتت يھف ةيونسلا تایلاعفلا امأ

 نم ءارجألا نكمتي ىتح ،تابكرملا ضارتقا وأ رابتخال تامدخ ءاشنإ ،ًایلحم ،متي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .اھل ءارفس لضفأ اونوكيو اھتامدخ ضورعو ةعومجملا تاجتنم ىلع عالطالا
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 جمدلل رمتسم مازتلا  .3

 مھاستس يتلا اھدحو يھ تاسرامملا يف ةسوململا تارییغتلا ّنأب ةعنتقم Renault ةعومجم نإ
 ةعومجم ززعت ،جمدلاب مازتلالا لالخ نمو .ةیلوؤسموً اجامدناو ،ةیباجيإ رثكأ عمتجمو داصتقا ءانب يف

Renault میلعتلاو ةیعامتجالا ةدايرلاو ،عونتلا ىلع مئاق ومنللً انماضتمً اجذومن.  

 امم ،لدابتملا مھافتلاو ةقثلاب مستت ةئیب قلخ ىلإ Renault ةعومجمب ةصاخلا جمدلا ةسایس فدھت
 ،يعامتجالا هعونو ،ةیندبلا هتلاحو ،هرمعو ،هسنج نع رظنلا ضغب ،ةكرشلا يف صخش لكل حمسي
 هتیفلخو ،ينطولا هلصأو ،يباقنلا همازتلاو ،يسایسلا هيأرو ،هنيدو ،هلصأو ،يسنجلا هلویمو
 ءادألا ةمدخ يف ةيدرفلا هتاناكمإ لك نع بارعإلل هتعیبط ىلع نوكيو ،ةحارلاب رعشي نأب ،ةیعامتجالا
 .يعامجلا

  قرفلا نمض ددجلا نيدفاولا لابقتسا .1.3

 مأ ددج نیفظوم اوناك ءاوس ،قرفلا نمض ددجلا نيدفاولا جمد اھب متي يتلا ةقيرطلا نوكت نأ بجي
 .لایجألا نیب براقتلاو عونتلا عیجشت ىلعً الاثم ،ةكرشلا لخاد ىرخأ ىلإ ةفیظو نم نولقتني

 ،حاتفنالاو نماضتلا اھیلع دوسي حوربو ،مھئامتنا دلب وأ/و مھتكرش لخاد جمدلا راسم نوريدملا مظني
  .ةعومجملا لمع قرطو میقلاو ،ةفاقثلا مھف لیھستب ،يموي ساسأ ىلع ،قيرفلا ءاضعأ موقي

 تاسرامم ءارثإو ةصاخلا ةینھملا مھتبرجت تابثإب ددجلا نيدفاوللً اضيأ اذھ جمدلا راسم حمسيو
  .ةديدج ةرظن لضفب ةعومجملا

  فراعملا لقنو ةكراشم .2.3

 لثم ،ةقيرط وأ ةادأ يأ ريوطت معدت يھف .ةفرعملا لدابت تاردابم ىلع Renault ةعومجم عجشت
 ةیجراخلاو ةیلخادلا ریياعملا ،لامعألا ةيدنأ ،ةیلخادلا يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ،ةینواعتلا تاصنملا
 .عادبإ ردصم هرابتعاب ،حاتفنالا زيزعتو حلاصملا وأ تاراھملا نم تاعمتجم ىلع دامتعالا ةیغب

 مھفیل ،لضفأ لكشبً اعم لمعلا تاعاطقلا فلتخم نم صاخشألل حیتت ةردابم يأً اضيأ معدت اّھنأ امك
 .لضفأ لكشب ضعبلا مھضعب دویقو لئاسم عیمجلا

 ،يموي ساسأ ىلع ،لایجألا نیبو قرفلا نمض تاراھملاو ةفرعملا لقن ةعومجملا لھست ،ًاریخأو
 ةرداغم وأ ةديدج ةفیظو ىلإً ایلخاد لاقتنالا لبق وأ قرفلا يف ددج ءاضعأ جمد دنع ،صاخ لكشبو
  .ةعومجملا

 يجراخلاو يلخادلا ىوتسملا ىلع نماضتلا نع بارعإلا .3.3

 نيذلا نيرخآلا ءارجألل ةحار مايأ حنمب ءارجألل حمست تایلآ عضو ،يلحملا ىوتسملا ىلع ،متي
 كلذو ،ةياغلل ریطخ ثداح اياحض وأ ةقاعإ وأ ،ضرم نم نوناعي ةایح ءاكرش مھيدل وأ لافطأ نولیعي
 رواشتلا اذھ يدؤي دق .ةیلحملا تاعيرشتللً اقفوو ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلا عم رواشتلاب
  .ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلاو ةرادإلا نیب ةیلحم تاقافتا ماربإ ىلإ
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 عمتجملا يف هناكم درف لك دجي نأ يف مھاست يتلا تاردابملاً اضيأ Renault ةعومجم معدتو
 ديدحتً ایلحم متي اذكھو .نماضتلا ىلع ةمئاقلا تاكرشلاو تایعمجلا عم وأ يف طارخنالا نم نكمتيو
  ."ةكرشلا جراخ" نماضتو لمع جمارب میظنتو

 لدابت ىلإ ةكراشملاو ءارجألل نكمي اھبجومب يتلا طورشلا ىلإ ةفاضإلاب جماربلا هذھ ىوتحم عضخي
 ىلإ يضفت نأ اضيأ اھنكمي تالدابتلا هذھف .ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلا عم يونس يلحم
  .ةیلحم تاقافتا ماربإ

ً اقفو ،ةددحم تابیترتل نوعضخي طارخنالا يف يلاتلاب نوبغري نيذلا ءارجألا ّنإف ،ًاديدحت رثكأ لكشبو
  .لمع تقو ةباثمب ةطشنألا هذھل صصخملا تقولا رابتعا ةیناكمإ عم ،ةیلحملا تاعيرشتلل

  صاخشألا مارتحا .4.3 

 زيزعت لالخ نم اھمیق ةعیلط يف دارفألل ةیساسألا ةیعامتجالا قوقحلا ةيامح Renault ةعومجم عضت
 ،مھتافالخ ةيوست ىلع صاخشألا ةدعاسمو ،ةلمتحملا اھتاكاھتنا عنمو ،قوقحلا هذھ مارتحا
 دكؤت يھو .ةیلحملا تاعيرشتلل اقفو ،بیعم كولس يأ ،ةبقاعم ىتح وأ ،حیحصتو ىواكشلا ةجلاعمو
 يملاعلا راطإلاب صاخلا قافتالا عیقوت دنع اھب دھعتلا متو قبس يتلا *تامازتلالا ىلع كلذ بجومب
 ."نيرمتسم روطتو ةیمنت لجأ نمً اعم قفتنل"
  .Renault ةعومجمل ةیساسأ ةمیقً اضيأ ةیصخشلا تانایبلا ةيامح مارتحا لكشيو

 اھلاكشأ لكب ،ةقياضملا وأ ،لمعلا يف فنعلا لاكشأ نم لكش يأ نم ةعقوملا فارطألا لصتنتو اذھ
  .ءارجألا دض زییمتلا وأ ،ةيونعملا وأ ةیسنجلا امیس الو

 تاعيرشتللً اقفوو ،نكمم تقو عرسأ يف ،ةبسانملا لئاسولا ينبتب Renault ةعومجم مزتلتو
 صاخشألا ةقفارم لجأ نم ،ةيرشبلا دراوملا ةفیظوو تایقالخألا ناجل لالخ نم امیس الو ،ةیلحملا
 .لوبقم ریغ كولس يأ ةبقاعمو ءادتعا يأ فاقيإو ثودح عنمو ،مھیلع ىدتعملا

 

 ةیساسألا ةیعامتجالا قوقحلا مارتحا - ةیملاعلا ریياعملا - 1 لصفلا - 2013 ماعل يملاعلا راطإلاب صاخلا قافتالا*
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 ةيرسلا صاخ لكشب نمضي ينھم راذنإ ماظن ىلإ لوصولا Renault ةعومجم ءارجأ عیمجل نكمي
 .ةھازنبو ةین نسحب نیغلبملا ةيامحو

 ثودح مدع نامض ىلع ،ةیعامجو ةيدرف ةفصبو ،يموي ساسأ ىلع ،نوفظوملاو نوريدملا صرحيو
 وأ يلخادلا ىوتسملا ىلع تاقالعلاب قلعتم كلذ ناك ءاوس ،لمعلا يف طبضنم ریغ كولس يأ
 .لدابتملا مارتحالاو ناسحإلا دعاوق كاھتنا هنأش نم ،يجراخلا

 اھفییكت متي عیضاوملا هذھ لوح بيردتو ةیعوت تاءارجإ ،Renault ةعومجم لخاد ،رشن يلاتلاب متيو
  .ةیلوؤسملا تايوتسملً اقفو

 
  ةنزاوتملا ةایحلا تاقوأ .4

 حمسي وھف .ةینھملاو ةیعامتجالا تاسرامملا ىلع ةدشب يمقرلا لوحتلا رثؤي ،نھارلا تقولا يف
 نم ءارجألل ةديدج تاعقوت قلخو ،ناكم يأ يفو تقو يأ يف تامولعملا ىلإ لوصولاب صاخ لكشب

  .لمعلا میظنت ثیح

 ،اھئارجأل مدقت نأ يف Renault ةعومجم بغرت ،ةلدابتملا ةقثلا ساسأ ىلعو ،اھتاعقوتل اھكاردإ عم
 تابیترت ،ةیلحملا تاعيرشتلاو اھئالمع اضرو ،ةكرشلاب ةصاخلا لیغشتلا تابلطتم مارتحا عم كلذو
 ةاعارمو يمویلا لقنتلا يف تقولا ریفوتو ،ةطشنألا میظنت يف ةيرحلا نم ديزم عم ،ةنورم رثكأ لمع
 مدقتلا نیب عمجلا نكمملا نم لعجت ةیجولونكتلا تاودألا ّنإف ،يلاتلابو .ةیلئاعلا وأ/و ةیصخشلا دویقلا
  .يعامتجالا مدقتلاو ينقتلا

 لكل لوقعم لمع ءبعب دیقتلاو لمعلل ةینوناقلا ةدملا مارتحاب حمست ءارجألل ةمدقملا تایلآلا ةفاكف
   .مھنم دحاو

 قئاوعلا نم اديزم هجاوت يتلا ةیعانصلا تاعاطقلا يف امیسالو ،ةیبيرجت تارتف نمضتت نأ اھنكمي امك
 .ةیمیظنتلا ةیحانلا نم

 دق امم ،ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلا عم يلحم رواشت عوضوم تایلآلا هذھ نوكت دقو اذھ 
 .ةیلحم تاقافتا ماربإ ىلإ يدؤي

  لمعلا طامنأ نییلت .1.4

 مھل حیتت ،ةّفیكم لمع تاعاس ىلع ةمئاق تایلآ اھئارجأل مدقت نأ ىلع Renault ةعومجم صرحت
 .ةیصخشلاو ةینھملا مھتایح نیب لضفأ نزاوت قیقحت

ً اقفوو ،رشابملا مھريدم عم قافتالاب ،اوموقي نأ كلذب مایقلا يف نوبغري نيذلا نیفظوملل نكمي
 وأ قاحتلالا ىلع قافتالاب ،لمعلا تقول ينمزلا طیطختلا لاجم يف ةیلحملا تاقافتالاو تاعيرشتلل
 قيرف ىلإ مھنییعت متي نأ ىلع ،ةیعانصلا تاعاطقلا يفو ،ةفلتخم تاقوأ يف مھلمع ناكم ةرداغم
  .هسفن قيرفلاو دحاو

 .نيرخآ صاخشأ نولیعي نيذلا وأ راغصلا لافطألا يلاھأل صاخ مامتھا ءاليإ متيو
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 ءارجألا نیب لدابتلا تاقوأ زيزعت .2.4 

 راكفألا لدابت زيزعتل ةيرورض ،لمع تاعامتجا وأ قيرف تاعامتجا تناك ءاوس ،تاعامتجالا تاقوأ ربتعت
   .تافاقثلا ةددعتمو فئاظولا ةددعتم قرف نیبو قيرفلا ءاضعأ نیب رزآت هجوأ قلخو

 مھطیطختلً اصاخً اھابتنا نوريدملا يلوي ،ةكراشملا نم عیمجلا نكمتي ىتح ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 نیب وأ عقاوملا نیب تاعامتجالاب رمألا قلعتي امدنعً اصوصخ ،لمعلا موي يف مھعقوم ديدحتو ينمزلا
   .نادلبلا

 ةفاسملا ببسبً الیحتسم نوكي وأً ايرورض تاعامتجالا هذھ ىلإ يلعفلا روضحلا نوكي ال امدنع
 نكمتیل ةیمقرلا تاصنملا وأ/و ويدیفلا تارمتؤم ربع لاصتا لئاسو Renault ةعومجم رفوت ،ةیفارغجلا
  .مھتامھاسم ميدقتو مھرظن تاھجو نع ریبعتلا نم عیمجلا

 لمعلا نكامأ عيونت .3.4

 وأ مھلزنم نم رخآل تقو نم وأ/و يئزج لكشب لمعلاب ،مھطاشنلً اقفو ،ءارجألل ةلاوج تایلآ حمست
 ةيرسلا دعاوق ةاعارم عم ،)Third Place( ةثلاث نكامأ يف ،Renault ةعومجم عقاوم نم عقوم نم
   .ةيرسلا ةيراجتلا تامولعملاو

 نادلبلا عیمج يف ةیمقرلا تاودألاو تامولعملا ایجولونكت دراوم مادختسال قاثیم رشن مت ،يلاتلابو
  .اھتطشنأ ةعومجملا لوازت ثیح

 ددع ىلع ،ًاقبسم جمربم ،مظتنم دعب نع لمع :ةفلتخم غیصب ةلاوجلا تایلآلا هذھ میظنت نكمي
  .رخآل نیح نم دعب نع لمعلاو ،رھشلا وأ عوبسألا ىلع ،ةریغتم مايأ ىلع ،مايألا نم ددحم

 ةيرارمتسا نامضل ةبسانم تایلآ ءاشنإ ىلع ،ةیئانثتسا فورظ دوجو لاح يف ،ًاضيأ ةكرشلا صرحت
 .نیفظوملا ةيامحو طاشنلا

 ةیلیثمتلا تاباقنلا عم يلحملا ىوتسملا ىلع رواشت عوضوم نوكت نأ ةلاوجلا تایلآلا هذھل نكمي
  .ةیلحم تاقافتا ماربإ ىلإ يدؤي دق رواشتلا اذھ رابتعاب ،ءارجألا يلثمم وأ/و

 دحاولا قيرفلا حورو ةلاوجلا تایلآلا .4.4

 ال ،قيرف نمض لمعلا ىلع ظافحلا ىلع ،دعب نع لمعلل يلحملا میظنتلا يف ،نوريدملا صرحي
ً ايرورض لمعلا ناكم يف يلعفلا روضحلا اھیف نوكي يتلا لمعلا تاقوأ ديدحتو عقوت لالخ نم امیس
 .)لاثملا لیبس ىلع قيرفلا تاعامتجا(

 يف اھئارجأ قحب Renault ةعومجم فرتعت ،ةطشن ةینمزلا قطانملا ةفاك ثیح ،يلودلا دیعصلا ىلع
 رابتعاب ،ةزاجإلا تارتف ءانثأو ةداتعملا لمعلا تاعاس جراخ همدع وأ لاصتالل لوخدلا لیجست رایتخا
 مھتمھم ةسراممل اھیلع قفتملا ةینمزلا تازیحلا ىلع اھمادختسا رصتقي نأ بجي مھلاصتا ةرتف
 تاملاكملاو ينورتكلإلا ديربلا لئاسر ىلع درلاب نیمزلم اوسیل ،اھسفن تارتفلا هذھ لالخو .ةینھملا
 ءارجإو ينورتكلإلا ديربلا لئاسر لاسرإ ىلع نوصرحي ،مھرودبو ،تناك امھم ،اھنوقلتي يتلا ةیفتاھلا
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 اھيدل نوكي يتلا تالاحلا امیس ال ،ةیئانثتسالا ئراوطلا تالاح ىلع طقف رصتقي لكشب تاملاكملا
 .ءالمعلا وأ/و ءارجألا ةمالس ىلع ریثأت

 يتلا تالاحلا يف نیھبتنمو نیظقیتم نولظي مھف :ةودق اونوكي نأ ىلع نوفظوملاو نوريدملا صرحيو
    .ةحارتسالا تارتفب دیقتلا مدع دنع وأ/و ریبك لكشب لمعلا تقو زواجت اھیف متي

 تاباقنلا عم يلحملا ىوتسملا ىلع رواشت عوضوم نوكت نأ لاصتالا لئاسو مادختسا دعاوقل نكمي
 .ةیلحم تاقافتا ماربإ ىلإ يدؤي دق رواشتلا اذھ رابتعاب ،ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا

  ةیمویلا ةایحلا لیھست .5.4

 نكمي .ةیصخشلاو ةینھملا تاقوألا نیب قیفوتلا لھست يتلا تایلآلا ريوطت Renault ةعومجم ززعت
 اذھ رابتعاب ،ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلا عم رواشت عوضومً اضيأ نوكت نأ تایلآلا هذھل
 .ةیلحم تاقافتا ماربإ ىلإ يدؤي دق رواشتلا

 تاعيرشتلاو ءارجألا تاعقوت ةاعارم لالخ نم لمعلا تايولوأ ديدحت صاخ لكشب رواشتلا اذھ حیتيو
 ةلاص ،دعب نع ةیبطلا تاراشتسالا ،ةیعیبطلا ةعاضرلا فرغ ،لافطألا ةياعر ،لقنلا لئاسو( ةیلحملا
 .)تاكرشلل جریسنوكلا تامدخ ةحول ،ةحارتسالا فرغ ،ةضايرلا ةسرامم

 لاح يفف .يرسألا لاجملا ىلع ينھملا لقنتلا راثآلً اصاخً امامتھا Renault ةعومجم يلوت ،ًاریخأ
 )ة(ریجألا ،كيرشلا ىلع حارتقالا ىلع ةعومجملا صرحت ،لمعلاو لزنملا نیب ةریبك ةفاسم دوجو
 .هسفن طاشنلا عقوم يف هنییعت ،ةعومجملا ىدل

  لمعلا راطإ فییكت .5
 

 ةیبلتو لضفأ لكشب تارییغتلا هذھ معدل روطتت لمعلا تاحاسمو ،رییغتلا روط يف وھ لمعلا ملاع ّنإ
 رضاحلا يف ایجولونكتلا هب حمست يذلا ریبكلا مدقتلا نع رظنلا ضغبو .ءارجألل ةفلتخملا تاجایتحالا
 بھاوم ىلع دامتعالا يف ةعومجملل مادتسملا ومنلا رمتسیس ،لبقتسملا يف هب حمستسو
 بلق يف مئاق لمعلا تاحاسمل فیكُم طیطخت نوكي اذكھو .يعامج ءاكذ قلخ ىلع مھتردقو اھئارجأ
  .اھسفن لمعلا تاسرامم روطت

 

  ةديدجلا لمعلا تاحاسم بلق يف ينواعت يجولوكيإ ماظن .1.5

 لكشب يعارت يھف .ةصاخلا مھتطشنأو ءارجألل ةديرفلا تاجایتحالا ةديدجلا لمعلا تاحاسم سكعت
 طیطختلا عمً ایجيردت ،Renault ةعومجم صرحت ،يلاتلابو .ةقاعإلا يوذ صاخشألا تاجایتحا صاخ
 ،ءارجألاو ،نیینعملا لامعألا ءاربخ طبر ىلع ،مدقألا ينابملل طیطختلا ةداعإ وأ ةديدجلا ينابملل
  .قبسملا ریكفتلاب ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلاو

 ،نكمم لكش برقأب ،جمدتو يدرفلا لمعلاو كرتشملا لمعلا نم لك ةديدجلا لمعلا تاحاسم لھسُت
  .ءاخرتسالاو رواشتلا تاحاسم

  .ةكرشلا ةفاقث يف هسفن نع ةروص سكعب درف لكل سیسأتلا ریياعم مارتحا حمسيو
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 میظنتلاو ةيوھتلاو ،تایتوصلاو ،ءوضلا لاخدإ ةبسنو ،ناولألاو ،لمعلا ةئیبل صاخ مامتھا ءاليإ متي امك
  .ةیعانصلا تائیبلا يفً اصوصخ ،يرارحلا

 يحص لكشب ماعطلا لوانت .2.5

 يف ماعطلا لوانتل ةليدب جذامن ميدقت ىلع صرحتو ةيذغتلاب اھئارجأ مامتھا Renault ةعومجم يعارت
 يف امیس ال ،قرفلل ةصصخملا تاحاسملا ،تايرتیفاكلا ،ماعطلا لوانت تاحاسم لثم ،لمعلا نكامأ
  .ةزھاجلا تابجولا عیب وأ يكیتاموتوألا عيزوتلا قرط وأ/و ،ةیعانصلا تآشنملا

ً اضيأ لمشت نأ اھنكمي .ةیلحملا دویقلاو ءارجألا تاعقوت ةاعارم عم هذھ ماعطلا لوانت قرط ديدحت متي
  .تاسسؤملا تارادإب طبترت ،ةصصختم تائیھ لبق نم ةمدقم لیصوت ضورع

 ،ةیلحملا تاجتنملا ،تاورضخلاو هكاوفلا( ةیئاذغلا تادادمإلا ةدوجل صاخ مامتھا ءاليإ متيو
 وأ ةیجولویب ةيذغأ ميدقت لالخ نم امیس الو ،ماعطلا مئاوق ديدجتلو عونتللو ،)ةیلحملا تایصوصخلا
  .ةیساسحلل ةداضم

 ةحصلا ططخ ريوطت يف ،يلحملا ىوتسملا ىلع ،ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلا كراشت دق
  .ةیئاذغلا

 ًادامتعا ،تابجولا لوانتل ةصصخملا تاقوألا جراخ ماعطلا لوانت نكامأ ىلإ لوخدلا ءارجألل نكمي امك
 رثكأ لدابتو لمع نكامأ يف دجاوتلا مھل حیتي امم ،قرفلا میظنتو عقاوملا لمع تاعاس ىلع
  .ءاخرتسا

 ناسنإلا ةمدخ يف يمقرلا ملاعل  .3.5

  .هليوحتب رمتسیسو لمعلا ملاع ليوحتب يمقرلا ملاعلل يوقلا ضوھنلا مھاسي
 .ةیمھألا ةغلاب ةديدجلا ةیمقرلا تائیبلا يف ءارجألا اھدمتعي يتلا ةقيرطلا دعت ،قایسلا اذھ يفو
 ىلع ّهنأ حضاولا نمف ،انتایلمع يف هتیمھأ ديازتت ًاءزج لتحي يعانطصالا ءاكذلا ّنأ نم مغرلا ىلعو
 ،ةیمقرلا هدوست ملاع يف ةیناسنإلا نم ءزجلا اذھ ىلع ظافحلا امأ .ةبعللا دیس لظي نأ ناسنإلا
  .انتايدحت نمض جردنیف

 ،يموي ساسأ ىلع ،مھل حمست ةفلتخم ةیمقر تاودأ اھئارجأ لوانتم يف Renault ةعومجم عضت
 امب ،ةیفرطلا تاطحملا نم عون يأ ىلعو ناكم يأ يف ،لوصولاو ةیناكملا دویقلا نم مھسفنأ ريرحتب
 ،يلاتلابو .اھیلإ نوجاتحي يتلا ةكرشلا ةمظنأ ىلإ ،مھب ةصاخلا ةیفرطلا تاطحملا ىلع كلذ يف
 نكمي امك ،ةیمقر ةحول وأ لومحم بوساح ىلع لوصحلا ءارجألل نكمي ،مھطاشن ىلع ًادامتعا
 .يكذ فتاھ ىلع لوصحلا نیلقنتملا ءارجألا عیمجل

 ىلع تادعملاو تانایبلاو ،تایجمربلا نیب لاصتالاو ةیكذلا ةتمتألا لمعت ،ةیعانصلا تاعاطقلا يف
 لوصولا طیسبت صاخ لكشب ديدجلا يمقرلا دھشملا اذھ حیتيو ً.ایجيردت لبقتسملا عنصم لیكشت
 ءارجأللً اضيأ حمسيو .تارارقلا عنص ةیلمع لیھست يلاتلابو يلعفلا تقولا يف تامولعملا ىلإ
 ةیكذلا مھفتاوھ ربع كلذ يف امب ،مھصخت يتلا ةیعامتجالا تامولعملا ىلإ ،تقو يأ يف ،لوصولاب
  .كلذ اودارأ اذإ
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 قافتالا ةعباتمو لیعفت طامنأ .6

 ينبنلف" يملاعلا راطإلاب صاخلا قافتالا معدب ،اھنم لك تایلوؤسملً اقفو ،ةعقوملا فارطألا دھعتت
   .ةیلیغشتلا فورظلا لضفأ لظ يف كلذو ،هلیعفت يف ةمھاسملاو "دغلا لمع ملاع ًاعم

  قافتالا زيزعت .1.6

 عیمج عالطإ متو اھلامعأ ةعومجملا لوازت ثیح ةفلتخملا نادلبلا تاغل ىلإ قافتالا اذھ ةمجرت تمت
  .ةعومجملاب صاخلا تنارتنإلا عقوم ىلع رفوتم قافتالا اذھو .هیلع ءارجألا

 ةنجل يف نویلحملا ءاضعألا نكمتیس يتلاو ،هقیبطت لوح تامولعملا لدابتل تارود میظنت متیسو
 ،ةيرشبلا دراوملا يريدم عم كلذو ،نادلبلا ىوتسم ىلع ،اھیف ةكراشملا نم ةیملاعلا ةعومجملا
  .مھتاكرشو مھنادلب يف قافتالا اذھل حیحصلا قیبطتلا نع نیلوؤسملا

 يلحملا ىوتسملا ىلع لیعفتلا يف ةمھاسملا .2.6

 تاباقنلاو ،ةیملاعلا ةعومجملا ةنجل ءاضعأو ،ةرادإلا يلثمم نیب راوحلا حیتي ،يلحملا ىوتسملا ىلع
  .اھیلعفت قرطو ةيولوألا تاذ لمعلا ططخ ةشقانم ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا

  .ةددحم ةیلحم تاقافتا ىلع ضوافتلل فورظلا ةئیھت نكمملا نم لعجي يذلا راوحلا وھ اذھو

 لامعأ ءاربخ مضت ،يملاعلا راطإلاب نیصاخلا نیقافتالل ةعباتم تاعامتجا میظنتً ایلحم متي امك
  .ءارجألا يلثمم وأ/و ةیلیثمتلا تاباقنلاو ،ةعومجملا ةنجل ءاضعأو ،نییلحم

 .قافتالا اذھ يف ةروكذملا عیضاوملا فلتخم لوح بيردتلاو يعولا ةدايزل ةددحم تاءارجإ رشن متیسو

 .ةیبيرجت لحارم میظنت متیس ،ةرورضلا دنعو

 يملاعلا ىوتسملا ىلع لیعفتلا ةعباتم .3.6

 اذھ يف اھضرع مت يتلا عیضاوملا باعیتسا لھست ،تالدابتلا ىلع ةمئاق لمع شرو میظنت متي دق
 عیقوتل ةیلاتلا ةماعلا ةسلجلا لالخ كلذو ،ةرغصملا ةعومجملا ةنجل عم كارتشالاب اھدادعإو قافتالا
  .روكذملا قافتالا

 لیعفت تارشؤمل ةلمكم وأ/و ةجمدم ،تارشؤم ديدحت متیس ،قافتالا اذھ عیقوتل ةیلاتلا رھشألا يفو
 داوملل ةصاخ ةیمھأ ءاليإ متیس مك .ةعقوملا فارطألا عم ،2013 ماعل يملاعلا راطإلاب صاخلا قافتالا
  .ةعومجملل عبات عقوم يف ةلماعلا ةیجراخلا تاكرشلا ءارجأ ىلع قبطنت نأ نكمي يتلا

 راطإلاب صاخلا قافتالا ةعباتم جمدي ةعباتم عامتجا میظنت ،ماع لك ،متیس ،ةماعلا ةسلجلا ةبسانمبو
 IndustriALL Global Union لثممو ةیملاعلا ةعومجملا ةنجل ءاضعأ عم كلذو 2013 ماعل يملاعلا
  .)تاعانصلل يلودلا داحتالا(

 .عساو قاطن ىلع ةیلحملا تاردابملا رشن معدل تاسرامملا لضفأ تاداھش ىلع زیكرتلا متیس
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 ةصصخم ةینادیم تالقنت ىلع ةرغصملا ةعومجملا ةنجلل ةيونسلا ةطشنألا جمانرب لمتشیس ،ًاریخأو
 ءزج وأ ةرغصملا ةعومجملا ةنجل لكل نكمي ،فورظلا ىلع ًادامتعاو .قافتالا اذھ لیعفتل لماكلاب
  .اھیف ةكراشملا ةیملاعلا ةعومجملا ةنجل يف ةيوضعلا يلماك ءاضعألا ضعب نعً الضف ،اھنم

 روطتلا ةیكیمانيد ىلع ظافحلا .4.6

 لاح يف ،نكمم تقو عرسأ يفو ،ضعبلا مھضعب غالبإب قافتالا اذھ ىلع ةعقوملا فارطألا دھعتت
 ،ءانبو لاعف لح نعً اعم ثحبلا لجأ نم ،قافتالا اذھ مارتحا مدع وأ ریسفتب قلعتي امیف ضراعت دوجو
  .ةلوقعم ةینمز ةرتف نوضغ يفو ،فارطألا ةفاك حلاصل

 راطإ يف قافتالا اذھ ىلع ةعقوملا فارطألا لبق نم اھیلع علطملا ةیلحملا لئاسملا ةسارد متت
 .راوحلا اذھ حاجنإل ةبسانملا فورظلا قلخب Renault ةعومجم مزتلت ً.الوأ يلحملا يعامتجالا راوحلا
 .Renault ةعومجم مث ،ةقطنملا ،دلبلا ىوتسم ىلع لح نع ثحبلا متي ،ءاضتقالا دنعو

 لبقو ،ةلمتحملا تابوعصلا لحل 2018 رياني يف اھماربإ مت يتلا ةركذمللً اقفو تاشقانملا هذھ متت
  .عازنلا يف ةینعملا فارطألاو ةعقوملا فارطألا نم يأ لبق نم يجراخ لاصتا يأ ءارجإ
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 ةیئاھنلا ماكحألا .7

 هدحو ،ةيوغللا تارادصإلا فلتخم نیب ضراعت دوجو لاح يفو .يسنرفلا نوناقلل قافتالا اذھ عضخي
  .دوسي يسنرفلا رادصإلا

 ةعومجم تاكرش ءارجأ ىلع ،ةددحم ریغ ةدملو ،هیلع عیقوتلا خيرات نم ًاءدب قافتالا اذھ يرسي
Renault، اھیف كلتمت ةكرش لك يأ Renault s.a.s.، سأر فصن نم رثكأ ،ةرشابم ریغو ةرشابم ةفصب 

  .لاملا

 تاقافتالا جردنت نأ بجي ثیح ،ةیلبقتسملا ةیلحملا تاقافتاللً امزلم ايدھاعتً اساسأ لكشي وھو
 .قافتالا اذھ يف اھیلع صوصنملا تامازتلالاو ئدابملل لثتمتو ةیلبقتسملا ةیلحملا

 فارطألا ىلع نیعتي ،هالعأ ددحم وھ ام بسح ىلع ةعومجملا يف ةديدج ةكرش يأ جاردإ دنعو
  .قافتالا اذھل نسحلا ذیفنتلا لجأ نم اھعضو بجوتملا لمعلا ةطخ ةسارد قافتالا اذھ ىلع ةعقوملا

 ةنسلا ةياھن يف قافتالا نايرس فقوتي ،هالعأ ةروكذملا ریياعملا يفوتست ام ةكرش دعت ال امدنع
  .ةيراجلا ةیلاملا

 

 

 2019 ویلوي 9 خيراتب ،روكنوییب-نولوب يف ررح

 

  ،Renault ةعومجم نع

 Renault ةعومجمل ماعلا ريدملا ،Thierry BOLLORE دیسلا
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 ،)تاعانصلل يلودلا داحتالا( IndustriALL Global Union نع

  ماعلا نیمألا ،Valter SANCHES دیسلا

 

 

 

  ةیسنرفلا ةیباقنلا تاداحتالا نع

  ،Didier AMBROISE دیسلا ،نداعملا ةعانص لاجم يف ةلماعلا ىوقلا داحتا نع

 

 

 دیسلا ،)رداوكلل ماعلا داحتالا - ةرادإلل يسنرفلا داحتالا( CFE-CGC نداعملا ةعانص داحتا نع
Patrick GAGLIO، 

 

 

 دیسلا ،)لمعلل يسنرفلا يطارقميدلا داحتالا( CFDT - نداعملا ةعانصو مجانملل ماعلا داحتالا نع
Jean-Michel TISSEYRE، 

 

 

 Fabien GACHE دیسلا ،)لمعلل ماعلا داحتالا( CGT - نداعملا ةعانص يف لامعلا داحتا نع

 

 

 ةعومجملا ةنجل لخاد ةلثمملا تاباقنلا وأ ىرخألا ةیباقنلا تاداحتالا نع

  Esteban دیسلا ،Confederacion Sindical de Comisiones Obreras CCOO نع

CHAMORRO-ROJO   
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 Gaëtan DE HEMPTINNE دیسلا ،CNE - نیلماعلل ينطولا زكرملا نع

 

 

 Heike KUEMPEL ةدیسلا ،AUB Die Unabhängigen e.V. - AUB داحتا نع

 

 

 Nicolae PAVELESCU دیسلا ،IndustriALL BNS يباقنلا داحتالا نع

 

 

 Slavko PUNGERSIC دیسلا ،Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost نع

 

 

 Javier دیسلا ،)UGT FICA( لامعلل ماعلا داحتالا يف ةیئاذغلا ةعانصلاو ءانبلاو ،ةعانصلا داحتا نع
VAZQUEZ-GARCIA 

 

 

 

 ،Renault ةعومجم ةنجل نع

 ةیملاعلا ةعومجملا ةنجل رس نیمأ ،Eric VIDAL دیسلا

 

 

 


