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  تقرير لجنة الحريات النقابية
   والعشرينالسابعةفى دورتها 

  ) ) 2007  األولين تشر / أآتوبر  25  - 24 القاهرة ،  ((
  

المدير العام لمكتب العمل العربى وعمًال بأحكام /  بناء على الدعوة الموجهة من السيد  :أوًال
ا ـــــــــالمادة الخامسة من نظام عمل لجنة الحريات النقابية ، عقدت اللجنة دورته

  .  فى القاهرة 2007 األولتشرين / أآتوبر 25 – 24 والعشرون يومى السابعة

   :شارك في أعمال اللجنة آل من  :ثانيًا

  :األعضاء المختارون من قبل مؤتمر العمل العربى ) أ( 

 مملكة البحرين/ ممثل حكومات     عبد الكريم فردان/ السيد  -1

  جمهورية العراق / أصحاب األعمالممثل     حسين على زنكنة/ السيد  -2

  لتونسيةاجمهورية ال/  ممثل العمال     ىالهادى الغضبان/ السيد  -3

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

  الكويتدولة / حكومات ممثل     مبارك محمد السميط/ السيد -1

  المملكة العربية السعودية/ ممثل أصحاب األعمال    اهللا صادق دحالنعبد . د/ السيد -2

  ية العظمىالجماهيرية الليب/ ممثل عمال   محمد السنوسى العجائبى/ السيد -3

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

  الجمهورية اللبنانية      سمير عون/ السيد -1

 العربية السوريةالجمهورية       وجيـه طـه/ السيد -2

  المملكة المغربـيـة      فاروق شهير/ السيد -3

  

  

  : للجنة مايلى ين  والعشرالسادسةتضمن جدول أعمال الدورة  : ثالثًا

 . لمدة عام  للجنة رئيسانتخاب -1

ال العرب ضد          إمكانية إضافة   النظر في    -2 ات العم دولي لنقاب اد ال ة من االتح  الشكاوى المقدم
 .الدول العربية إلى جدول أعمال اللجنة حكومات عدد من 

  



  2

  .نشاط منظمة العمل العربية فى مجال الحريات والحقوق لنقابية االطالع على  -3

 .فلسطين والعراق فى ظل االحتالل وق النقابية فى أوضاع العمال والحريات والحق -4

  .الحريات والحقوق النقابية األول مؤتمر التوصيات  -5

ًا الى   - : رابع ن مع ب م اع بترحي دأ االجتم تاذ ب ل  / األس ة العم ام لمنظم دير الع ان الم د لقم أحم
ز         ة وتعزي ي تنمي ا ف دة واليته الل م ة خ ود اللجن ى جه شكر عل سجيل ال ة وبت العربي

ة        الح ات النقابي ؤتمر األول للحري اد الم ا بإنعق رة واليته ز فت ة وتمي ات النقابي   وأن ري
  . المساهمة في تفعيل توصيات هذا المؤتمر نظرًا ألهميتها مطالبة باللجنة 

ا          آما بين أهمية وجود مرصد عربي للحريات النق        - ذلك ودع ر دوري ب ديم تقري ة وتق  ابي
دول          للتفكير المشترك من أجل تحديد آلي      ة في ال ات النهوض بالحقوق والحريات النقابي

ابي  شاط النق ي الن رأة ف شارآة الم ة م ة وأهمي حاب ( العربي ال وأص ات العم منظم
  . ) األعمال 

  :أهميةبية أآد المدير العام على وفي مجال النظر في الشكاوى الخاصة بالحريات النقا -

  .ة اللجنة حياد ونزاه) أ(

  .حقوق والحريات النقابية الحرص على حماية ال) ب(

  .قبول الشكاوى المستوفاه للشروط الشكلية والموضوعية ) جـ(

ادئ التي    أن تكون توصياتها موضوعية وقابلة للتنفيذ وتراعي الواقع العربي         ) د(   والمب
   .استقرت عليها المعايير العربية والدولية 

ة التي        اعطاء اهتمام خاص للحريات ا    آما أآد المدير العام على       - دول العربي ة في ال لنقابي
ذه                      شعب  العربي في ه ال وال ال وأصحاب األعم تعانى من االحتالل دعمًا لنضال العم

  .ضد االحتالل وممارسته الدول 

التوفيق والنجاح في                  وجدد - ة ب ات للجن ة والتمني  الترحيب بالحوار الدائم مع أعضاء اللجن
  .أعمالها 

  :ئة مكتبها لمدة عام على النحو التالى  قامت اللجنة باختيار هي :خامسًا

  رئيسًاسمير عون                               / السيد -

  نائبًا للرئيسحسين علي زنكنه                        /السيد -

  مقررًا                    الهادي الغضباني       /السيد -

  :قام بأعمال السكرتارية الفنية للجنة  : سادسًا

 مدير إدارة الحماية االجتماعية      خليل أبو خرمة/ السيد  -
  رئيس مكتب شئون مجلس اإلدارة واللجان                 تامر طامو / السيد  -



  3

 العملوتشريعات معايير الرئيس وحدة       عبد الكريم جاويش/  السيد  -
 رئيس وحدة التأمينات االجتماعية     أسامه مصطفى عيسى/ السيد  -
   رئيس وحدة شئون المرأة العاملة والفئات الخاصة          نيا فاروق    را/ السيدة  -

  :أعمال اللجنة ** 

رت  ا      اباش ى نص عليه ادئ الت ار المب ى إط ا ، وف ام عمله ى نظ تنادًا إل ا اس ة أعماله   -للجن
ات                      ة واالتفاقي وانين الوطني اتير والق ة والدس ة العمل العربي الميثاق العربى للعمل ودستور منظم
ادئ التى استقرت ، نتيجة                        ة والمب ات النقابي وق والحري شأن الحق ة ، ب ة والعربي والمواثيق الدولي

ة       ة والدولي ة العربي ة العمالي اريخى للحرآ ور الت ى   التط د عل ي تؤآ صادى  والت و االقت أن النم
ة                      ة التنمي شارآة فى عملي ستطيع الم ستقلة ت ة وم ات قوي واالجتماعى المتوازن يتطلب وجود نقاب

ر     أل ع وأآب شكلون أوس ذين ي ال ال صادى للعم اعى واالقت اه االجتم ة الرف ى تنمي دفها األساس ن ه
  . شرائح المجتمع 

ا                    سان ، مهم وق األساسية لإلن وتحقيقًا لذلك يجب أن تحترم الحقوق النقابية ، شأنها شأن الحق
تم   آان مستوى النمو فى الدولة المعنية ، وال يمكن أن تنمو حرآة نقابية حرة وم             ستقلة إّال حيث ي

دة  احترام الحقوق العامة واألساسية لإلنسان ، وال يمكن أن تنشأ حرآة نقابية      ستقلة   موح حرة وم
ة  ى      وديمقراطي ادرة عل ات ق ون النقاب ية وأن تك وق األساس ضمن الحق م ي ام حك ل نظ ى ظ إّال ف

قة فى المجتمع    ممارسة نشاطها فى مناخ من الحرية واألمن آى تكون مساهمتها مفيدة ومصدر ث            
ة                      .  وق النقابي يًا من أجل الممارسة الحرة للحق ديمقراطي أساس م ال سلوك والفه ويعتبر النظام وال

سياسية ،         ة وال وق المدني وفقًا لما نص عليه اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان والميثاق الدولى للحق
  .ضمون حيث أن غياب الحريات المدنية يجرد مفهوم الحريات النقابية من آل م

اق العربى للعمل                      ذلك الميث ة وآ ة العمل الدولي لقد نص الميثاق الدولى للعمل ودستور منظم
دول                ا أن ال ة ، وبم وق النقابي ات والحق ادئ الحري رام مب ى احت ة عل ودستور منظمة العمل العربي
اق ودستور آل                     ى ميث ة ومصادقة عل ة والعربي العربية جميعها أعضاء فى منظمتى العمل الدولي

ه           منه ا يحتم اء بم ة بالوف ة               ما ، فهى ملزم ة ومنظم ة العمل الدولي  التصديق والعضوية فى منظم
  . خاصة في مجال الحريات والحقوق النقابية ،العمل العربية خاصة الحريات النقابية 

ا                      ة خالل دورة انعقاده داوالت التي سادت عمل اللجن شات والحوار والم وفي ضوء المناق
  : التوصيات التالية إلى توصلت السابعة والعشرين ،

اد             :أوًال   ة من االتح شكاوى المقدم أطراف ال  الطلب من مكتب العمل العربي مواصلة األتصال ب
ال العرب      ة           الدولي لنقابات العم دول العربي ات    ضد حكومات عدد من ال  الستكمال البيان

د      . واالسانيد واألدلة المادية المعززة للشكوى       شكاوى بع ات   وعرض هذه ال استكمال البيان
ؤتمر العمل        وردود الدول المعنية على اللجنة في جلسة قادمة استثنائية           اد م قبل موعد انعق

  .يدعو إليها المدير العام وفقًا ألحكام نظام عمل لجنة الحريات النقابية العربي القادم 
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ًا  اد :ثاني ن االتح ة م شكوى المقدم شأن ال سابقة ب ى توصياتها ال ة عل د اللجن ات  تؤآ دولي لنقاب  ال
ال  ة        ربـالعالعم باب الموجب اء األس دم إنه سبب ع راق ب ة الع ة جمهوري د حكوم  ض

  -:للشكوى ، وتؤآد على 

راق    )أ ( ـة الع ـبة حكومــ اء مطالــ م     بإلغ ديوانى رق ر ال اريخ ) 8750( األم ت
ى    8/8/2005 وزراء العراق س ال ن مجل صادر ع ى ال وال   والقاض د أم  بتجمي

ادات ا ات واالتح ة ،   المنظم ات النقابي وق والحري ًا للحق شكل انتهاآ ذى ي ة وال لعمالي
ال    وذلك لتمكين الحرآة العمالية     فى العراق من استخدام       ومنظمات أصحاب األعم

تقاللية ة واس ة تام ا بحري اييرأمواله ق مع ل وف ة  العم ة والدولي ن ,  العربي ا م تمكنه
ا أو ترغب    التنقل والسفر للمشارآة فى المؤتمرات العربية والدولية ا   دعى إليه لتى ت

رح   راق وش ى الع ال ف ال والعم حاب األعم ات أص ل منظم ضورها لتمثي ى ح ف
 .قضاياهم خاصة فى مجال الحريات والحقوق النقابية 

زام   التأآيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابي   )ب ( ة فى العراق وضرورة إلت
سان فى العمل                 حكومة العراق وسلطات االحتالل االنجلو أمريكى باحترام حق اإلن

 ومناشدة المنظمات الدولية بذل     اإلنسان وآرامته حقوق   فيها   تحترمفى ظروف أمنه    
 .جهودها من أجل ذلك 

راق  )ج ( ة الع ع حكوم صال م ود واالت ى بمواصلة الجه ة مكتب العمل العرب  من مطالب
المواثيق        وحدة و أجل احترام    ا ب اء بالتزامه ة والوف ة العراقي ة العمالي استقاللية الحرآ

ة    ات النقابي وق والحري شأن الحق ة ب ة والدولي ايير  العربي ات والمع ف واالتفاقي  ووق
ال  سماح لعم ة ، وال ات العمالي ي النقاب اب ف يح واالنتخ ئون الترش ي ش دخل ف الت

  ..نظيم النقابي وموظفي القطاع العام بحق الت

ات       ااستكمال السير فى الشكوى إذ    )د ( وق والحري ادئ الحق ة العراق بمب زم حكوم  لم تلت
ائج    , د مكتب العمل العربى بهذا الشأن       النقابية وعدم التجاوب مع جهو     وعرض النت

 .على مؤتمر العمل العربى القادم إلقرار ما يراه مناسبا من إجراءات 

ًا  ود الع :ثالث تمرار الجه لة   اس ة لمواص ة وربي ررة    لمواجه رائيلية المتك ات اإلس ة االنتهاآ إدان
ة من      للحقوق والحريات النقابية وحقوق اإلنسان في فلسطين والجوالن واأل         جزاء المحتل

ى زوال االحتالل ،             جنوب لبنان ، وف    ة حت ل الدولي ة المحاف ضح هذه الممارسات في آاف
  .عربية المحتلة وتحقيق السيادة الوطنية على آافة األراضي ال

ًا  ة  :رابع وق النقابي ات والحق ؤتمر األول للحري صادرة عن الم ة التوصيات ال ى أهمي د عل  التأآي
رة من             ونس خالل الفت ر  23 – 21الذي عقد في ت ة   2007شباط  /  فبراي ي اللجن  وتبن

لهذه التوصيات ، ومطالبة الجهات ذات االختصاص بالعمل على تحقيق ما تضمنته من              
ب ته  ات      مطال اد اآللي ة وإيج دول العربي ي ال ة ف وق النقابي ات والحق ز الحري دف لتعزي

  - :ومن أبرزها المناسبة لتفعيل هذه التوصيات 
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  المؤتمرتوصيات 

  

ة                 -1 يذآر المؤتمر الدول العربية أنها بحكم عضويتها فى آل من منظمتى العمل العربي
ات ال             وق والحري احترام وصيانة الحق ذ        والدولية قد التزمت ب ى تنفي دعوها إل ة وي نقابي

 : من قدرة هالتزامها هذا بأقصى ما تستطيع

وق     -2 شأن الحق ة ب ة والدولي ايير العربي ى المع صادقة عل ر الم ة غي دول العربي وة ال دع
اق     ى الميث صديق عل ذلك الت ا وآ صديق عليه ى الت ل ف ى التعجي ة إل ات النقابي والحري

 .العربي لحقوق اإلنسان

ى        دعوة منظمة العمل العرب    -3 ة إل دول العربي ية إلى القيام بنشاط ترويجى واسع لحث ال
ربيتين   اقيتين الع ى االتف صديق عل ة و  ) 8(الت ات النقابي وق والحري شأن الحق ) 11(ب

ى   باب الت ة األس صعوبات ومعالج ذليل ال ى ت سعى إل ة ، وال شأن المفاوضة الجماعي ب
 .يتين تسببت فى تدنى معدل التصديق على هاتين االتفاقيتين األساس

وق                      -4 شأن الحق ا ب ة فيه زة الرقابي ة األجه شيط فاعلي ى تن ة إل ة العمل العربي دعوة منظم
ذه             ز وصيانة ه ا فى تعزي دور المرسوم له والحريات النقابية وتمكينها من ممارسة ال

 .الحقوق والحريات 

ة       -5 ايير العربي ع المع ق م ة لتتواف شريعاتها الوطني ة ت ى موائم ة إل دول العربي وة ال دع
سجم       والد ى أن تن رص عل ى أن تح ة ، وإل ات النقابي وق والحري شأن الحق ة ب ولي

 .الممارسات الوطنية بشأن هذه الحقوق والحريات مع ما تتطلبه هذه المعايير 

ة            -6 ة األزمات المتوالي التأآيد على أن الحوار االجتماعى ضرورة ال غنى عنها لمواجه
د ى أغلب ال صادى ف ة التحول االقت ا مرحل ى خلفته اء الت ع األعب ة ، وتوزي ول العربي

 .االقتصادية لهذه المرحلة على نحو عادل على جميع فئات المجتمع 

شارك                   -7 وطنى ي ى المستوى ال اعى عل الدعوة إلى إقامة هياآل مؤسسية للحوار االجتم
ذه            ة لضبط عمل ه شريعات الالزم فيها الشرآاء االجتماعيين جميعا ، مع إصدار الت

 .لحوار القائمة الهياآل وتفعيل هياآل ا

التأآيد على ضرورة  نشر ثقافة الحوار فى المجتمع من أجل خلق بيئة داعمة للحوار                -8
راد                ين أف ة ب االجتماعى ، وتوظيف أجهزة التعليم والثقافة واإلعالم فى نشر هذه الثقاف

 .المجتمع جميعا 

وار       -9 ى الح صلحة ف ل ذى م رف فاع ة آط ات النقابي ل دور المنظم أن تفعي ذآير ب  الت
دها               ذى يزي اه ال االجتماعــى يقتضى أن تراجع هذه المنظمات أوضاعها الذاتية باالتج

 .قوة ، ويكسبها استقاللية الدور والقرار
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ة الديمقراطي  -10 اق الممارس يع نط ة توس ى أهمي د عل شيط ةالتأآي ع ، تن ى المجتم  ف
ة صنع الق                   شارآة فى عملي ة للم صيغ الفاعل رار الحوار االجتماعى باعتباره إحدى ال

اس      ى األس شفافة ه صادقة وال سليمة وال ة ال ة الديمقراطي ع و أن الممارس ى المجتم ف
 .للحفاظ على وحدة الحرآة العمالية على آافة المستويات الوطنية والقومية 

ال           -11 دعوة منظمة العمل العربية بالتعاون والتنسيق مع االتحاد الدولى لنقابات العم
ة      ؤتمرات دوري د م يم عق ى تنظ رب إل ة     الع شكل وقف ة ت وق النقابي ات والحق  للحري

ة فى                 مراجعة لما تم إنجازه وتأمل لما يجب القيام به لتعزيز الحريات والحقوق النقابي
 .الدول العربية

ة       -12 ة القطري تثمين جهود االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب واالتحادات العمالي
ا            د من االهتم ا للمزي ة ودعوته ات النقابي وق    فى مجال الحري ات والحق ضايا الحري م بق

 .النقابية وأن تكون من البنود الثابتة على أجنده أعمالها ومؤتمراتها 

ا فى                -13 ال ألخذ دوره دعوة االتحادات العمالية القطرية ومنظمات أصحاب األعم
سنوية      ة ال ارير الدوري دولى خاصة التق ى وال ارى العرب شاط المعي ى الن شارآة ف الم

ا للتصد       ات               وحث حكومات بالده ا بالحري ق منه ايير خاصة المتعل ذه المع ى ه يق عل
 .والحقوق األساسية فى العمل 

ة                  -14 رأة العربي ل الم شارآة أوسع لتمثي ة لتحقيق م دعوة االتحادات العمالية القطري
 .العاملة فى مجالس إدارتها على آافة المستويات القيادية 

وانين العمل و          -15 ابى    دعوة الدول العربية لشمول عمال الزراعة بق حق التنظيم النق
 .باعتباره حق من حقوقهم األساسية فى العمل 

وق          -16 ات والحق ع الحري دعوة منظمة العمل العربية إلصدار تقارير دورية عن واق
م  ا ت شفافية م ة يكشف ب ذه الغاي ى له وين مرصد عرب ة وتك دول العربي ى ال ة ف النقابي

 . تحقيقه من تقدم فى هذا المجال

دولى ل   -17 اد ال وة االتح ة      دع ة العمالي أريخ الحرآ ق ت رب لتوثي ال الع ات العم نقاب
 .العربية حفظا لنضالها واالستفادة من تجاربها من أجل تحقيق التطور المنشود 

االلتزام بعدم التدخل فى شئون النقابات العمالية واحترام استقاللها تمكينا لها من             -18
ى        اظ عل صادية والحف شارآة االقت ة والم ى التنمي ا ف ال  أداء دوره ب العم مكاس

 .االجتماعية

ات      إنشاء دعوة منظمة العمل العربية إلى سرعة العمل من أجل           :خامسًا    المرصد العربي للحري
  . النقابية في الدول العربية ، وتقديم تقرير دوري عن الحريات النقابية 
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ة      دعوة مكتب العمل العربي إلى        :سادسًا   شكل عقد مؤتمر الحريات النقابي نظ  دوري ب رة  وم م م
ى                      ة والعمل عل وق النقابي ات والحق ع الحري ى واق آل ثالث سنوات بهدف الوقوف عل

  .تعزيزها بشكل مستمر 

ه في مجال صيانة                         :سابعًا   ة ل ود مكتب العمل العربي والمراآز والمؤسسات التابع  تقدير جه
ز دور        ة وتعزي ل العربي شريعات العم وير ت ة وتط ات النقابي وق والحري ة الحق وتنمي

ة    الم  صادية واالجتماعي شارآتها االقت رامج     .. رأة وم شطة والب وتطالب بمضاعفة األن
ة       ة النقابي سيرة الديمقراطي ة وم وق النقابي ات والحق ة بالحري وار  الخاص ز الح وتعزي

  .في الدول العربية االجتماعي 

دور       / شكر وتقدير اللجنة للسيد       : ثامنًا   ة لل ز فى    ت الم المدير العام والسكرتارية الفنية للجن مي
  .إعداد أوراق عمل بنود جدول األعمال واإلسهام فى نجاح عمل اللجنة 

  

  

   رئيس اللجنة              مقرر اللجنة                            
   الهادي الغضباني                                   سميـــر عــــون

                                
  

  

  
  خليل

 عبد المنعم/ ط


