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 : تقـــــــديم** 

 

تنفيذًا للمادة الخامسة من نظام لجنة الحريات النقابية ، وبناا  للاا الاةلاة الما  اة      أواًل :

  والثالثاين  السادساة ربا ، لقادةت اللجناة دوهت اا    لمكتب العمل الع العاممن المةير 

بمقاار مكتااب العماال العرباا  بمةينااة   2017آذاه / ماااه   4 الماافاا  الساا   يااام

 . م اهية مصر العربية  -القاهرة 

 : لماًل بأحكام المادة األولا من نظام لمل اللجنة ، شاهك فا ألمال اللجنة كل من :ثانيًا 

 مصر/  لمال           ال  محمة   ال السية /  -1

 ل نان/  لمال  سعة الةين حميةى صقر السية / -2

 ال حرين/  لمال         أسامه سلمان حسنالسية /  -3

 السادان/  أصحاب ألمال         الشيخ لثمانالسية /  -4

 العراق/  أصحاب ألمال         للا ص يح/ الم نة  السية -5

 والثالثين للجنة ما يلى : الخامسةثالثًا : تضمن جدول أعمال الدورة 

 انتخاب هئيسا للجنة ونائ ا للرئيس ومقرها. -1

 . ماضالات تتعل  بتعزيز الحقاق والحريات النقابية فا الاطن العرب   ةمناقش -2

 ما يستجدة من ألدمددال . -3

 – فااايا المرياار الساايد/  معااالاماان ق اال  بألضااا  اللجنااةبااةأ ات تمااار بترحيااب :  رابعااًا

فا   باالتافي  والنجاا     للجناة التمنياات  ما   ، المدير العاا  لمنظماة العمال العربياة    

من أ ااال تنمياااة وصااايانة الحقااااق والحرياااات النقابياااة وتعزياااز الحاااااه ألمال اااا

ات تماال   والن ااب بعالقااات التعااون باين أطاارا  اونتاا  لماا  اة أ  اااه       

وأكااة المااةير  ،وتحااةيات المرحلااة القادمااة   وات تماليااة المتغياارات اتقتصااادية

المتعلقاة  وضاروهة مناقشاة الماضاالات    ، اتهتماام بالثقافاة العمالياة    العام للا 

 الاذ  وبالشاكل  بقةه ك يار مان التعما  والماضاالية     بالحقاق والحريات النقابية 

ه والتنمية ويةلم هكائز اتستقرايحق  المصالح العمالية ويحافظ للا مكتس ات ا 

 وتمنا للجنة التافي  فا ألمال ا. ،
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هيئاة متتههاا علاى     انتخاا  حيا  تام   اإلجرائية بالجلسة  استأنفت اللجنة أعمالها:  خامسًا

 النحو التالى :

 هئيسًا   ال  محمة   ال  / السية

 نائ ا للرئيس  السية الم نة / للا ص يح

 مقرهَا  أسامه سلمان حسن السية/

 : كل من مثل منظمة العمل العربية في أعمال اللجنةسادسًا : 

 مةير إداهة الحماية ات تمالية ولالقات العمل  حمة  أحمةالسية /  -

 حنان قاية/  السيةة -

 هانيا فاهوق/  السيةة -

 السيةة / وفا  غنيم -

 السية/ مراون الريس -

 أعمال اللجنة : سابعًا : سير

باشرت اللجنة ألمال ا استنادًا إلا نظام لمل ا ، وفا إطاه الم ادئ التا نص للي اا  

الميثاااق العرباا  للعماال ودسااتاه منظمااة العماال العربيااة والةساااتير والقاااانين الاطنيااة        -

واتتفاقيات والمااثي  الةولية والعربية ، بشاأن الحقااق والحرياات النقابياة والم اادئ التاا       

أن الت اه التاهيخ  للحركة العمالية العربياة والةولياة والتا  ت كاة للاا       استقرت ، نتيجة

تسااات ي   وفاللاااةالنمااا اتقتصااااد  وات تماااال  المتااااجن يت لاااب و ااااد نقابااات قاياااة    

لمليااة التنميااة ألن هااةف ا األساساا  تنميااة الرفاااا ات تمااال  واتقتصاااد       المشاااهكة فااا 

 للعمال الذين يشكلان أوس  وأك ر شرائح المجتم  . 

أن تحتر  الحقوق األساسية لإلنساان خاةاة فاى مجاال     ين غ  وإلمات ل ذا الم ادئ 

كة نقابية حرة العمل وفى مقدمتها الحقوق والحريات النقابية ، وأنه ال يمتن أن تنمو حر

إاّل حيا  ياتم احتارا  الحقاوق العاماة واألساساية لإلنساان ،         وقادرة على خدمة أعضاءها

وأن تتاااون النقاباااات قاااادرة علاااى ممارساااة نناااارها فاااى مناااا  مااان الحرياااة كاااى تتاااون  

. ويعت ار النظاام والسالاك والف ام الاةيمقراط        مساهمتها مفيدة ومصدر ثقة فى المجتما  

ماهسااة الحاارة للحقاااق النقابيااة وفقااًا لمااا نااص لليااه اولااالن العااالما   أساساايًا ماان أ اال الم

 .لحقاق اونسان والميثاق الةولا للحقاق المةنية والسياسية 
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ونظاارًا لعااد  ورود يااتاو  ماان أرااراي اإلنتااا  فيمااا يتعلااا بااالحقوق والحريااات       

وفااي ءااوء المناقنااات والحااوار التااي سااادت عماال  النقابيااة حتااى تاااريا انعقاااد اللجنااة ، 

 ،  الثالثينو السادسةانعقادها اللجنة خالل دورة 

 إلى التوةيات التالية :اللجنة توةلت 

التثقيا  العماال  لمااك اة     العمل للا تعزيز دوه اولالم النقاب  وت اير وسائله فاا  -1

الت اهات والمتغيرات اتقتصادية وات تمالية وتفعيل دوه الحااه ات تمال  للا 

المستاى الاطن  واوقليم  وتكاريس سا ل التعااون والتقااهب لتحقيا  الصاالح العاام        

 لل  قة العمالية .

ماا   دلاااة تنظيمااات العمااال وأصااحاب األلمااال فااا الااةول العربيااة لتعزيااز الحااااه    -2

الج ات المختصاة بالتصاةي  للاا اتفاقياات العمال العربياة والةولياة فاا بلاةان م مان           

 لحقاق األساسية فا العمل.باأ ل التصةي  للا اتتفاقيات و اصة المعنية 

الةلاة لتعزيز اتهتمام بمراكز ال حاا  والةهاساات ومعاهاة الثقافاة العمالياة ولاةاد        -3

للا الحااه اويجااب  الاذ  ياااجن باين مصاالح       كااده قيادية واليه ومةهبه وقادهة

  مي  الفئات ويصان اتستقراه والسلم ات تمال  . 

واحترام حرية  الحااه والتشاوه لتعزيز لغةدلاة طرفا اونتا  فا كل دولة لربية  -4

 الرأى، والسعا للتفاهم المشترك فا مختل  القضايا والمصالح المشتركة.

دلاااة منظمااات العمااال وأصااحاب األلمااال فاا  الااةول العربيااة للمشاااهكة فاا  إلااةاد    -5

تقاهير المتابعة الةوهية الت  تقاةم ا الحكاماات فا  مجاال النشااع المعيااه  العربا         

 الةول  .و

دلاااة الااةول العربيااة إلااا ماا مااة تشااريعات ا الاطنيااة لتتاافاا  ماا  المعااايير العربيااة   -6

والحرياات النقابياة ، وتا ياه إداهات العمال لمرالااة ذلا         والةولية المتعلقة باالحقاق 

 ف  الت  ي  الفعل  للا أهب الااق  .

دلاة النقابات العمالية لتكثي  أنش ت ا ف  مجاتت الثقافاة العمالياة لصاالح قاالاةها      -7

العمالية ب ة  تكاين كااده لمالية والية ومثقفة وقادهة للا تحقيا  صاالح ال  قاة    

 والحفاظ للا مكتس ات ا والم ال ة بحقاق ا .العاملة 
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تكثيااا  المااا تمرات والناااةوات والاااةوهات التةهي ياااة  دلااااة منظماااة العمااال العربياااة   -8

الحاااه ات تماال  وفقاًا لمعاايير     الثقافاة العمالياة و  والحلقات النقاشية حال ماضاار  

 العمل العربية والةولية فا هذا الشأن .

فا دلم وتعزيز الحقاق والحرياات النقابياة فاا    بية اتشادة بج اد منظمة العمل العر -9

الاطن العربا والحفاظ للا مكتس ات ال  قة العمالية فا ظل الظرو  التا تمر ب ا 

 المن قة العربية .
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