
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقريــــــــــر
 (28عن نتائج أعمال الدورة )

 للجنة الحريات النقابية

 {2008تشرين الثاني  / أكتوبر 28  - 27} القاهرة ،

 

 ظمة العمل العربيةمن
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 تقـــــــديم

 

تنفيذًا للمادة الخامسة من نظام لجنة الحريات النقابية ، وبناء على الدعوة الموجهة من  أواًل :

الثامنة والعشرون تب العمــــل العــربى ، عقـدت اللجنة دورتها المدير العـــام لمك

 فى القاهرة .  2008أكتوبر / تشرين األول  28  - 27يومي

 : عماًل بأحكام المادة األولى من نظام عمل اللجنة ، شارك فى أعمال اللجنة كل من :ثانيًا 

 )أ( األعضاء المختارون من قبل مؤتمر العمل العربى :

 جمهورية مصر العربيةممثل حكومات /            ناهد حسن عشري/  رةالدكتو -1

 ممثل أصحاب األعمال / جمهورية العراق   االطرقجي هاشم ذنون عليالسيد /  -2

 مملكة البحرينممثل العمال /             محمد عبد الرحمنالسيد /  -3

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

 ممثل الحكومات / دولة الكويت جمال محمد الدوسري/ الدكتور -1

 الجمهورية اللبنانيةممثل أصحاب األعمال /   سعيد حمادة           السيد/  -2

 جمهورية السودانممثل عمال /           إبراهيم غندور/ الدكتور -3

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

 العربية السوريةالجمهورية    أحمد حبابالسيد/  -1

 الجمهورية اليمنية  يعلي محمد النصيرالسيد/  -2

 / المملكة المغربية ** وتغيب عن االجتماع الدكتور الحاج الكوري

 والعشرون للجنة مايلى : الثامنةثالثًا : تضمن جدول أعمال الدورة 

 لمدة عام .ونائبًا للرئيس ومقررًا انتخاب رئيسا للجنة  -1

 تقرير اللجنة عن دورتها السابقة .على  اإلطالع -2

 . 2009اإلعداد للمؤتمر الثاني للحريات النقابية  -3

 حجم التصديق على اتفاقيات الحريات النقابية . -4
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 مقترحات اللجنة لتنمية الحريات النقابية في الدول العربية . -5

 النحو التالى :هيئة مكتبها على  بدأ اجتماع اللجنة بالجلسة اإلجرائية بانتخاب رابعًا : 

 رئيسًا  أ . د إبراهيم غندور                         السيد /  -1

 نائبا للرئيس                   أ . هاشم  ذنون األطرقجيالسيد /  -2

 مقرراً                         د . ناهد حسن عشري/  ةالسيد -3

مد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل بدأ االجتماع بترحيب من معالي األستاذ / أحخامسًا : 

العربية مع التهنئة بالثقة الغالية التي أوالها المؤتمر العام ومجلس اإلدارة ومكتب 

العمل العربي للسادة أعضاء اللجنة مع التمنيات لهم بالتوفيق والنجاح واستعداد أسرة 

قوق والحريات النقابية مكتب العمل العربي للتعاون الدائم من أجل تنمية وصيانة الح

وتعزيز الحوار االجتماعي  ومسيرة الديمقراطية والنهوض بعالقات التعاون بين 

أطراف اإلنتاج لمواجهة أخطار المتغيرات االقتصادية وتحديات المرحلة القادمة . 

وأكد المدير العام على أهمية دورية انعقاد مؤتمر الحريات النقابية وإعداد التقارير 

 زو في هذا المجال . اعن مدى التقدم الذي يتم احر الدورية

 قام بأعمال السكرتارية الفنية للجنة :سادسًا : 

 مدير إدارة الحماية االجتماعية وعالقات العمل      السيد / خليل أبو خرمه         -

 ةرئيس وحدة الحوار االجتماعي والحريات النقابي       السيد / حمدي أحمد             -

 المعايير وتشريعات العملرئيس وحدة        السيد / عبد الكريم جاويش     -

 رئيس وحدة التأمينات االجتماعية       السيد / أسامة عيسي            -

 الخاصةرئيس وحدة شئون المرأة العاملة والفئات        السيدة / رانيا فاروق            -

 أعمال اللجنة : سابعًا : سير 

  -للجنررة أعمالهررا اسررتنادًا إلررى نظررام عملهررا ، وفررى إطررار المبرراد  التررى نرر  عليهررا    اباشرررت 

للعمل ودسرتور منظمرة العمرل العربيرة والدسراتير والقروانين الوطنيرة واالتفاقيرات          العربيالميثاق 

 والمواثيق الدولية والعربية ، بشرأن الحقروق والحريرات النقابيرة والمبراد  الترى اسرتقرت ، نتيجرة        

 االقتصرراديأن النمررو والترري تؤكررد علررى   للحركررة العماليررة العربيررة والدوليررة     الترراريخيالتطررور 

المتوازن يتطلب وجود نقابات قويرة ومسرتقلة تسرتطيع المشراركة فرى عمليرة التنميرة         واالجتماعي

للعمررال الررذين يشرركلون أوسررع وأكبررر   واالقتصررادي االجتمرراعيتنميررة الرفررا   األساسرريألن هرردفها 

 المجتمع .  شرائح

وتحقيقًا لذلك يجب أن تحترم الحقوق النقابية ، شأنها شأن الحقوق األساسية لإلنسران ، مهمرا   

كان مستوى النمو فى الدولة المعنية ، وال يمكن أن تنمو حركة نقابية حرة ومستقلة إاّل حيث يتم 
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حقوق العامة واألساسية لإلنسان ، وال يمكن أن تنشأ حركة نقابية موحدة حرة ومسرتقلة  احترام ال

وديمقراطيررة إاّل فررى ظررل نظررام حكررم يضررمن الحقرروق األساسررية وأن تكررون النقابررات قررادرة علررى    

ممارسة نشاطها فى مناخ من الحرية واألمن كى تكون مساهمتها مفيدة ومصدر ثقة فى المجتمع 

م والسلوك والفهم الرديمقراطي أساسريًا مرن أجرل الممارسرة الحررة للحقروق النقابيرة         . ويعتبر النظا

وفقًا لما ن  عليه اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسرية ،  

 حيث أن غياب الحريات المدنية يجرد مفهوم الحريات النقابية من كل مضمون .

للعمل ودستور منظمرة العمرل الدوليرة وكرذلك الميثراق العربرى للعمرل         لقد ن  الميثاق الدولى

ودستور منظمة العمل العربية علرى احتررام مبراد  الحريرات والحقروق النقابيرة ، وبمرا أن الردول         

العربية جميعها أعضاء فى منظمتى العمل الدولية والعربية ومصرادقة علرى ميثراق ودسرتور كرل      

ا يحتمره التصرديق والعضروية فرى منظمرة العمرل الدوليرة ومنظمرة         منهما ، فهى ملزمة بالوفراء بمر  

 العمل العربية خاصة في مجال الحريات والحقوق النقابية .

وفي ضوء المناقشات والحووار والموداوالت التوي سوادت عمول اللجنوة خو ل دورة انعقادهوا         

 والعشرين ، توصلت إلى التوصيات التالية : الثامنة 

اإلنترراج الررثال  فرري تعزيررز الحقرروق والحريررات النقابيررة والتأكيررد علررى   اإلشررادة برردور أطررراف -1

أهمية التعاون ومواصلة الحوار لتذليل الصعوبات والمعوقات التري تعتررض تنميرة الحريرات     

 النقابية .

دعرروة الرردول العربيررة لصرريانة وتنميررة الحريررات النقابيررة واالعتررراف بحررق العمررال وأصررحاب    -2

ظيمات الخاصة بهم وتكييف تشريعات العمل الوطنيرة لترتالئم وأحكرام    األعمال في تكوين التن

معايير العمل العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية ، وترجمة الحقوق التشرريعية  

إلى إجرراءات تنفيذيرة علرى ارض الواقرع والسرماح ب قامرة التنظيمرات النقابيرة العماليرة الحررة           

 دون تنظيمات نقابية . عمالها  يزال والمستقلة في الدول التي ال

( بشرأن الحقروق والحريرات    8دعوة الدول العربية للتصديق علرى االتفراقيتين العرربيتين رقرم       -3

( بشرررأن المفاوارررة الجماعيرررة وتأكيرررد دور منظمرررات العمرررال وأصرررحاب 11النقابيرررة ورقرررم  

ل الصرعوبات التري   األعمال من خالل الحوار الهرادف والبنراء مرن حرث الحكومرات علرى ترذلي       

 تحول دون التصديق على هاتين االتفاقيتين .

علررى أطررراف اإلنترراج الررثال  فرري الرردول   يعمررمدعرروة مكتررب العمررل العربرري إلعررداد اسررتبيان   -4

( وإعررداد 11( و  8العربيررة لمعرفررة األسررباب الترري تحررول دون التصررديق علررى االتفرراقيتين    

 قادمة .تقرير بذلك لعراه على اللجنة في دورتها ال

 2009دعرروة مكتررب العمررل العربرري لعقررد المررؤتمر الثرراني للحريررات النقابيررة فرري صرريف عررام    -5

واقتررراح عقررد  فرري دمشررق عاصررمة الجمهوريررة العربيررة السررورية واتخرراذ كافررة اإلجررراءات       

 والترتيبات الالزمة إلنجاح عمل المؤتمر .
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العمل العربي ورئيس لجنة الحريات دعوة مجلس اإلدارة الموقر لتكليف المدير العام لمكتب  -6

ة الدول التي تحتاج للتعاون والتشاور والتنسيق معها من أجرل تنميرة   لنقابية باالتصال وزيارا

 وتعزيز الحقوق والحريات النقابية فيها وتذليل أية صعوبات تعاني منها في هذا المجال .

فرة التوصريات الصرادرة عررن    دعروة مكترب العمرل العربري  لمواصرلة العمرل مرن أجرل تنفيرذ كا          -7

( وكرذلك دعروة أطرراف     2007المؤتمر األول للحريرات النقابيرة   ترونس ، فبرايرر / شربا       

 اإلنتاج للتعاون من أجل تحقيق األهداف النبيلة التي ترمي للوصول إليها تلك التوصيات .

الحريررة  مررنالتأكيررد علررى أن وحرردة الحركررة العماليررة وقوتهررا ، تصرران بمقرردار مررا تتمتررع برره        -8

 ة .يها القوي من االنقسام والضعف والخالفات الداخلوالديمقراطية ، وهما سياج

دعروة منظمررة العمرل لمواصررلة نشراطها الترويجرري لحررث الردول العربيررة علرى التصررديق علررى       -9

اتفاقيات الحقوق األساسية في العمل واتفاقيات تسهيل تنقل األيدي العاملة العربيرة برين بلردان    

 لعربي الكبير .الوطن ا

شكر وتقدير اللجنة للسيد / المدير العام والسكرتارية الفنية للجنرة للردور المتميرز فري إعرداد       -10

 أوراق عمل بنود جدول األعمال واإلسهام في نجاح عمل اللجنة .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقرر اللجنة
 

 د . ناهد حسن عشري

 رئيس اللجنة
 

 غندور إبراهيمد أ . 

 خليل
 طـ / عبد المنعم


