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 : تقـــــــديم**  

 

تنفيذاً للمادة الخامسة من نظاا  لجناة الحرياا  النقابياة ، وبناا  علاو الادعوة الموج اة مان  :أوالً 

 و ــــاـي والثالثين الثالثةالمدير العـــا  لمكتب العمــــل العــربو ، عقـد  اللجنة دورت ا 

 .فو القاهرة  3103 األولتشرين /  أكتوبر 3

 :نظا  عمل اللجنة ، شارك فو أعمال اللجنة كل من عمالً بأحكا  المادة األولو من : ثانياً 

 :األعضاء المختارون من قبل مؤتمر العمل العربى ( أ)

 ممثل أصحاب األعمال     خالد البلوشي /السيد  -

 :األعضاء المختارون من قبل مجلس إدارة منظمة العمل العربية ( ب) 

 عضوا أصيال (    تونس  / حكوما )         سامية البكوش/ ةالسيد -0

 عضوا أصيال  (     العراق /أصحاب أعمال )حسين زنكنة           /السيـد  -3

 عضوا أصيال  ( الكوي   /عمال )فايز المطيري         /السيـد  -3

 :المدير العام / األعضاء المختارون من قبل السيد ( ج)

 عضوا أصيال        ( لبنان)  سعيد الدين حميدي صقر       /السيـد  -0

 عضوا أصيال       ( السودان) الشيخ مصطفي                  /السيـد  -3

 :تغيب عن أعمال اللجنة كل من **  

 حكوما / أحمد بو هرو                المغرب    /السيد  -0

 عمال/ علو أحمد سعيد             اليمن  /السيد  -3

                           خالد األزهري             مصر  /السيـد  -3
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 :يلى  للجنة ما والثالثين الثالثةتضمن جدول أعمال الدورة : ثالثاً 

 .انتخاب رئيسا للجنة ونائبا للرئيس ومقررا لمدة عا   -0

 .االطالع علو تقرير اللجنة عن دورت ا السابقة  -3

بصفته رئيساً لالتحااد العاا  لنقاباا  العماال  –علو رحي  علو / الشكوى المقدمة من السيد -3

 .فو العراق 

 :هيئة مكتبها على النحو التالى   اختارت اللجنة: رابعاً 

 رئيساً      فايز المطيري /السيد -1

 نائبا للرئيس          حسين زنكنة        /السيد -2

 مقررا  البكوش               سامية /السيدة -3

الموضاوعا  المدرجاة علاو جادول أعمال اا وتوصال  بشاأن ا  لاو نظر  اللجناة فاي  :  خامساً 

 .المرفق  التوصيا  المبينة في التقرير

عاارم مكتااب العماال العربااي تقرياار لجنااة الحريااا  النقابيااة علااو مجلااس ا دارة فااي :   سادساااً 

( 3103تشارين األول / أكتاوبر  6 – 5القااهرة ، ) دورته العادية التاسعة والسبعين 

 -:وقد اتخذ المجلس بشأنه القرار التالي 

 .أخذ العلم بتقرير لجنة الحريات النقابية والتوجيه بشأنه  -4

 ( . األربـعـونالحادية والدورة ) إحالة التقرير إلى المؤتمر العام فى دورته القادمة  -1

 .للتفضل بالنظر والتوجيه بما يراه مناسباً المؤتمر العام الموقر األمر معروض على : سابعاً 

 

 د محمد لقمانـمـأح

  المدير العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمدي
 محمد+  عبد المنعم/ ط



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقريـــــــــر
 (33)عن نتائج أعمال الدورة 

 للجنة الحريات النقابية

 ( 1143 األول تشرين /   أكتوبر  3القاهرة  )

 
  

 منظمة العمل العربية



4 

 

 

 :تقـــــــديم ** 

تنفيااذاً للمااادة الخامسااة ماان نظااا  لجنااة الحريااا  النقابيااة ، وبنااا  علااو الاادعوة  :أوالً 

 الثالثاةربو ، عقـد  اللجنة دورت ا لمكتب العمل الع العا الموج ة من المدير 

 .القاهرةب  3103 األولتشرين / أكتوبر 3 الخميس الموافق والثالثين يو 

عمالً بأحكا  المادة األولو من نظا  عمل اللجنة ، شارك فو أعمال اللجنة كل : ثانياً 

 :من 

 :األعضاء المختارون من قبل مؤتمر العمل العربى ( أ)

 سلطنة ُعمان / ممثل أصحاب األعمال    خالد البلوشو/ السيد  -

 :األعضاء المختارون من قبل مجلس إدارة منظمة العمل العربية ( ب) 

 عضوا أصيال  (تونس / حكوما  )        سامية البكوش/ ةالسيـد -0

 عضوا أصيال ( العراق / أصحاب أعمال)   حسين زنكنة/ السيـد  -3

 عضوا أصيال (الكوي  / عمال)   فايز المطيرى/ السيـد  -3

 :المدير العام / األعضاء المختارون من قبل السيد ( ج)

 أصيالعضوا  (لبنان )  سعد الدين حميدى صقر   / السيـد  -0

 عضوا أصيال (السودان )  مصطفوالشيخ عثمان / السيـد  -3

 :والثالثين للجنة ما يلى  الثالثةتضمن جدول أعمال الدورة : ثالثاً 

 .انتخاب رئيسا للجنة ونائبا للرئيس ومقررا لمدة عا   -0

 .االطالع علو تقرير اللجنة عن دورت ا السابقة  -3

بصافته رئيسااً لالتحااد العاا   –علاو رحاي  علاو / الشكوى المقدماة مان السايد -3

 .لنقابا  العمال فو العراق 

 .ما يستجـد من أعـمــال  -4
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هيئااة مكتبهااا علااى النحااو  للجنااة بالجلسااة ائجرائيااة بانتخااابباادأ اجتماااع ا: رابعاااً 

 :التالى 

 رئيساً    فايز المطيرى /السيد -0

 نائبا للرئيس   حسين زنكنة /السيد -3

 مقررا     سامية البكوش /ةالسيد -3

 المسااعد المادير العاامحيادر أبشار الطاهر/ السيدبدأ االجتماع بترحيب من : خامساً 

أحمااد محمااد / لمعااالى الساايدممااثال  بأعضااا  اللجنااةلمنظمااة العماال العربيااة 

، مع  التمنيا  للجناة باالتوفيق  المدير العام لمنظمة العمل العربية –لقمان 

العربي للتعااون الادائ  مان أجال تنمياة والنجاح واستعداد أسرة مكتب العمل 

وصاايانة الحقااوق والحريااا  النقابيااة وتعزيااز الحااوار االجتماااعي  ومساايرة 

الديمقراطيااة والن اااوم بعالقااا  التعااااون بااين أطاااراة ا نتااا  لمواج اااة 

وتحاااديا  المرحلاااة القادماااة  واالجتماعياااة أخطاااار المتغيااارا  االقتصاااادية

رة الفقاار وت ماايش الحقااوق والحريااا  تزايااد معاادال  البطالااة واتساااع دائااو

وتغيااب الديمقراطيااة ومنظمااا  المجتمااع الماادني عاان المشاااركة فااي تحماال 

وأكااد الماادير العااا  علااو أهميااة تنميااة وتعزيااز  ،المساائولية وصاانع القاارار 

 .، وتمنو للجنة التوفيق فو أعمال االنقابيةالحريا  

 :قام بأعمال السكرتارية الفنية للجنة : سادساً 

 مدير  دارة الحماية االجتماعية وعالقا  العمل  حمدي أحمد/ السيد  -

  التأمينا  االجتماعيةرئيس وحدة   أسامة عيسو/ السيد  -

 رئيس وحدة المعايير وتشريعا  العمل  عبد الكري  جاويش/ السيد  -

 رئيس وحدة التعاونيا   حـنـان قـايـد/ السيدة  -

 المرأة العاملة والفئا  الخاصة رئيس وحدة شئون  رانيا فاروق/ السيدة  -

 :أعمال اللجنة  سير: سابعاً 

/ التزامااا بالمااادة السااابعة ماان نظااا  عماال لجنااة الحريااا  النقابيااة ، بااادر الساايد

ممثاال أصااحاب األعمااال فااو العااراق باالنسااحاب ماان اللجنااة عنااد  –حسااين زنكنااة 

مناقشة البند الثالث والخاص بالشكوى المقدمة من رئيس االتحاد العا  لنقابا  العمال 

 .فو العراق
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باشر  اللجنة أعمال ا استناداً  لو نظا  عمل ا ، وفو  طاار المباادا التاو ناص 

ظماة العمال العربياة والدسااتير والقاوانين الميثاق العرباي للعمال ودساتور من  -علي ا 

الوطنياة واالتفاقياا  والمواثيااق الدولياة والعربيااة ، بشاأن الحقااوق والحرياا  النقابيااة 

والمبادا التو استقر  ، نتيجاة التطاور التااريخي للحركاة العمالياة العربياة والدولياة 

جاود نقاباا  أن النماو االقتصاادي واالجتمااعي المتاوازن يتطلاب ووالتاي تككاد علاو 

قوية ومستقلة تستطيع المشاركة فاو عملياة التنمياة ألن هادف ا األساساي تنمياة الرفاا  

 . االجتماعي واالقتصادي للعمال الذين يشكلون أوسع وأكبر شرائح المجتمع 

أن تحتارم الحقاوق األساساية لانساان خاصاة فاى  و عماال ل ذ  المبادا ينبغو

الحريات النقابية ، وأنه ال يمكن أن تنمو حركة مجال العمل وفى مقدمتها الحقوق و

نقابية حرة ومستقلة إالّ حيث يتم احترام الحقوق العامة واألساساية لانساان ، وأن 

تكااون النقاباااات قااادرة علاااى ممارسااة نشااااطها فااى مناااا  ماان الحرياااة كااى تكاااون 

ويعتبااار النظاااا  والسااالوك والف ااا  .  مسااااهمتها مفيااادة ومصااادر ثقاااة فاااى المجتمااا 

يمقراطي أساسااياً ماان أجاال الممارسااة الحاارة للحقااوق النقابيااة وفقاااً لمااا نااص عليااه الااد

حياث ا عالن العالمو لحقوق ا نسان والميثااق الادولو للحقاوق المدنياة والسياساية ، 

ويهادد م الحرياات النقابياة مان كال مضامون أن غياب الحريات المدنياة يجارد مفهاو

 .السلم واألمن االجتماعى

وفااي ضااوء المناقشااات والحااوار والمااداوالت التااي سااادت عماال اللجنااة خااالل 

 ،  والثالثين الثالثةدورة انعقادها 

وبعااد االطااالع علااى الشااكوة المقدمااة ماان االتحاااد العااام لنقابااات العمااال فااى 

 العراق ،

واالطالع على الخطاب الوارد من وزارة العمل والشئون االجتماعياة باالعراق 

 اللجنة بشأن صدور حكم قضائى يتعلق بموضوع الشكوة ،أثناء انعقاد 

 :توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية 

 -أحمااد محمااد لقمااان / معااالو الساايد تشااكيل لجنااة مساااعو حمياادة يشااارك في ااا -0

رئاايس لجنااة  -فااايز المطياارى / الماادير العااا  لمنظمااة العماال العربيااة، والساايد

عضااو لجنااة الحريااا   –سااعد الاادين حمياادى صااقر / الحريااا  النقابيااة، والساايد

النقابيااة، للتواصاال واالجتماااع مااع أطااراة الناازاع محاال الشااكوى والعماال علااو 

 .وقوة الحركة النقابية العمالية فو العراق الوصول  لو توافق يحفظ وحدة
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اآللياااا  المناسااابة للتااارويج  تعزيااازدعاااوة مكتاااب العمااال العرباااو للعمااال علاااو  -3

والمتابعااة لتعزيااز الحقااوق والحريااا  النقابيااة والن ااوم ب ااا وتنميت ااا لتواكااب 

 .والمستدامة ى دورها فو خدمة التنمية الشاملةالتطورا  العالمية وتكد

ل العربو لمتابعة االتصال والحوار مع الادول العربياة التاو لا  دعوة مكتب العم -3

تصاااادق بعاااد أو تطباااق اتفاقياااا  العمااال العربياااة والدولياااة الخاصاااة باااالحقوق 

ماا  الناشائة عان العضاوية والحريا  النقابياة للتصاديق علي اا، والوفاا  بااللتزا

 .العمل العربية خاصة فو مجال الحقوق والحريا  النقابية ةفو منظم

تكثيااة الج ااود واالتصاااال  مااع الاادول العربيااة التااو مازالاا   جاارا ا  قيااا   -4

اان   ك   التنظيمااا  النقابيااة العماليااة في ااا لاا  تكتماال، السااتكمال ا جاارا ا  التااو ُتم 

 .وممارسة حقوق   النقابية العمال من  قامة تنظيمات  

ج اود  مان أجال دعوة المدير العا  لمكتب العمل العرباو لمواصالة التأكيد علو  -5

 نشا  مجالس اقتصادية واجتماعية فو الدول العربياة التاو لا  تنشاأ ب اا مجاالس 

حتااو اآلن، وتسااريع قيااا  رابطااة للمجااالس االقتصااادية واالجتماعيااة فااو الاادول 

 .العربية، وتثمين ج ود  المقدرة فو هذا المجال

تشاااور دعااوة طرفااو ا نتااا  فااو كاال دولااة عربيااة  يجاااد مكسسااا  الحااوار وال -6

التو تحقق اعتراة كل من ماا بااآلخر، واحتارا  حرياة الارأى، والساعو للتفااه  

 .المشترك فو مختلة القضايا والمصالح المشتركة

دعوة تنظيما  العمال وأصحاب األعمال فو الدول العربية لتعزياز الحاوار ماع  -7

   الج ا  المختصة بالتصاديق علاو اتفاقياا  العمال العربياة والدولياة فاو بلادان

من أجل التصديق علو االتفاقيا  وخاصة المعنية بالحريا  والحقوق األساساية 

 .فو العمل

دعوة منظما  العمال فو الدول العربية التو تتعدد في اا التنظيماا  النقابياة  لاو  -8

الخاصاة لين عن   للتنسايق ووضاع المعاايير التفاه  و يجاد لجنة تنسيقية من ممث

المشااركة فاو وفاد الدولاة  وقواعاد يال وتحديد أساستحديد المنظما  األكثر تمثب

 .ومختلة األنشطة األخرى عمل العربية والدوليةلمكتمرا  ال

العماال علااو تعزيااز دور ا عااال  النقااابو وتطااوير وسااائله فااو التثقيااة العمااالو  -9

لمواكبااة التطااورا  والمتغياارا  االقتصااادية واالجتماعيااة وتفعياال دور الحااوار 

 .توى الوطنو وا قليمو االجتماعو علو المس
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التأكيد علو حرياة تنقال األيادى العاملاة العربياة و عماال معاايير العمال العربياة  -01

بشاأن تنقال  0975لعاا  ( 4)المتعلقة ب اذا الشاأن خاصاة االتفاقياة العربياة رقا  

األيدى العاملاة، وذلاك للتقليال مان مخااطر العمالاة األجنبياة وخلاق فارص عمال 

 .الدول المستقبلة للعمالة  للعمالة العربية فو

دعااوة منظمااة العماال العربيااة لتعزيااز ج ودهااا فااو مجااال الحقااوق والحريااا   -00

النقابية ووحدة الحركة العمالية فو الدول العربية ، والعمال علاو مناع أى تادخل 

خارجو أو داخلو فو شئون المنظما  النقابياة العمالياة وتكاريس تطبياق وتنفياذ 

األساسااية التااو ياانص علي ااا  عااالن المبااادا بشااأن الحقااوق المبااادا والحقااوق 

 .والحريا  النقابية 
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 محمد+  عبد المنعم/ ط

 مقرر اللجنة
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