
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقريــــــــــر
 ( 30عن نتائج أعمال الدورة ) 

 للجنة الحريات النقابية

 {2010تشرين الثاني   /نوفمبر  5   - 4} القاهرة ،

 

 منظمة العمل العربية
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 تقـــــــديم

 

 : الموجهة من    أوالً  الدعوة  وبناء على   ، النقابية  الحريات  لجنة  الخامسة من نظام  للمادة  تنفيذاً 

    5 –  4يومــي  الثالثون ب العمــــل العــربى ، عقـدت اللجنة دورتها المدير العـــام لمكت

 فى القاهرة .   2010 الثاني/ تشرين   نوفمبر 

 : عمالً بأحكام المادة األولى من نظام عمل اللجنة ، شارك فى أعمال اللجنة كل من :ثانياً 

 )أ( األعضاء المختارون من قبل مؤتمر العمل العربى :

 سلطنة ُعمانممثل حكومات /            ب بن علي الخربوشيالسيد / يعقو -1

  العمال / المملكة األردنية الهاشميةممثل            مازن المعايطةالسيد /  -2

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

 جمهورية العراقممثل الحكومات /  السيد / طالل صبيح شوقي       -1

 ألعضاء المختارون من قبل السيد / المدير العام :)ج( ا 

 اليمنيةالجمهورية   د . علي محمد النصيريالسيد/  -1

 دولة الكويت   خالد مطلق العازمي  /  السيد  -2

 كل من :بعذر ** وتغيب عن االجتماع 

 ممثل أصحاب األعمال / الجمهورية اللبنانية                   السيد / سعيد حمادة   -1

 / مملكة البحرين األعمالممثل أصحاب        لسيد / عثمان شريف  الريس ا -2

 عمال / جمهورية السودانالممثل         / إبراهيم غندور   أ . د  السيد  -3

 المملكة المغربية                 السيد / فاروق شهير  -4

 للجنة مايلى : الثالثونثالثاً : تضمن جدول أعمال الدورة 

 رئيسا للجنة ونائبا للرئيس ومقررا ) لمدة سنة ( . انتخاب  -1

 جهود مكتب العمل العربى فى صيانة وتنمية الحريات النقابية .  -2

 المؤتمر الثانى للحقوق والحريات النقابية .  -3
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 ما يستجـد من أعـمــال .  -4

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

ً    السيد / مازن المعايطة                                 -1  رئيسا

 نائبا للرئيس                            خالد مطلق العازمي السيد /  -2

ًً                     الدكتور / علي محمد النصيري   السيد  -3  مقرراَ

مــان المــدير العــام بدأ االجتماع بترحيب من معالي األستاذ / أحمد محمــد لقخامساً :  

علــى الثقــة الغاليــة مــن لســادة أعءــاء اللجنــة  امهنئاً  لمنظمة العمل العربية  

 على اختيــارهم لعءــوية اللجنــة مــ  المؤتمر ومجلس اإلدارة والمدير العام  

التمنيات لهم بالتوفيق والنجاح واستعداد أسرة مكتب العمل العربي للتعــاون 

والحريــات النقابيــة وتعزيــز الحــوار   الدائم من أجل تنمية وصــيانة الحقــوق

االجتماعي  ومسيرة الديمقراطية والنهوض بعالقات التعــاون بــين أطــراف 

اإلنتاج لمواجهة أخطار المتغيرات االقتصادية وتحديات المرحلــة القادمــة . 

الحريــات النقابيــة وإعــداد  تنميــة وتعزيــزوأكــد المــدير العــام علــى أهميــة 

فى الدول   في هذا المجال  إحرازهلتقدم الذي يتم  التقارير الدورية عن مدى ا

، وأن مكتب العمل العربي يعرض أمام اللجنة الموقرة تقرير حــول   العربية

الجهود والتي قام بهــا مكتــب العمــل العربــي خــالل الســنة الماءــية لتنميــة 

 . وتعزيز الحقوق والحريات النقابية .

 :  سادساً : قام بأعمال السكرتارية الفنية للجنة

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

 رئيس وحدة الحوار االجتماعي والحريات النقابية   السيد / حمدي أحمد             -

 رئيس وحدة التأمينات االجتماعية   السيد / أسامة عيسي            -

 الخاصةرئيس وحدة شئون المرأة العاملة والفئات     السيدة / رانيا فاروق          -

 إدارة الحمايـة االجتماعيـة             حـنـان قـايـدالسيدة /  -

 أعمال اللجنة : سابعاً : سير 

للجنة أعمالها استناداً إلى نظام عملهــا ، وفــى إطــار المبــادص التــى نــ  اباشرت  

العمــل العربيــة والدســاتير والقــوانين  للعمل ودستور منظمــة  العربيالميثاق     -عليها  

الوطنية واالتفاقيات والمواثيق الدولية والعربيــة ، بشــأن الحقــوق والحريــات النقابيــة 

للحركــة العماليــة العربيــة والدوليــة   التاريخيوالمبادص التى استقرت ، نتيجة التطور  

نقابــات  أن النمو االقتصــادي واالجتمــاعي المتــوازن يتطلــب وجــودوالتي تؤكد على 

قوية ومستقلة تستطي  المشاركة فى عملية التنمية ألن هــدفها األساســي تنميــة الرفــاه 

 االجتماعي واالقتصادي للعمال الذين يشكلون أوس  وأكبر شرائح المجتم  . 
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وتحقيقاً لذلك يجب أن تحترم الحقوق األساسية لإلنسان خاصــة فــى مجــال العمــل 

ابية ، وأنه ال يمكــن أن تنمــو حركــة نقابيــة حــرة وفى مقدمتها الحقوق والحريات النق

ومستقلة إالّ حيث يتم احترام الحقوق العامة واألساسية لإلنسان ، وال يمكــن أن تنشــأ 

حركة نقابية موحدة حرة ومستقلة وديمقراطية إالّ فى ظل نظام حكم يءــمن الحقــوق 

ن الحريــة كــى األساسية وأن تكون النقابات قادرة على ممارسة نشاطها فــى منــا  مــ 

تكون مساهمتها مفيدة ومصــدر ثقــة فــى المجتمــ  . ويعتبــر النظــام والســلوك والفهــم 

الديمقراطي أساسياً من أجل الممارســة الحــرة للحقــوق النقابيــة وفقــاً لمــا نــ  عليــه 

اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان والميثاق الدولى للحقوق المدنيــة والسياســية ، حيــث 

 نية يجرد مفهوم الحريات النقابية من كل مءمون .أن غياب الحريات المد

لقد ن  الميثــاق الــدولى للعمــل ودســتور منظمــة العمــل الدوليــة وكــذلك الميثــاق 

العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية على احترام مبــادص الحريــات والحقــوق 

الدول العربية جميعها أعضاء فى منظمتى العمل الدولية والعربية النقابية ، وبما أن  

ومصادقة على ميثاق ودستور كل منهما ، فهى ملزمة بالوفاء بما يحتمه التصديق 

والعضــوية فــى منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة العمــل العربيــة خاصــة فــي مجــال 

 الحريات والحقوق النقابية .

اوالت التي سادت عمل اللجنـة خـالل دورة وفي ضوء المناقشات والحوار والمد

 ، توصلت إلى التوصيات التالية :  الثالثينانعقادها  

مجلــس اإلدارة والجهــاز التنفيــذى فــى لو لمــؤتمر العــام ل  توجيه الشــكر والتقــدير -1

علــى الثقــة  الغاليــة باختيــار منظمة العمل العربية ، وعلى رأســه المــدير العــام  

عمــل لجنــة   الدائمــة لتعزيــزالــدعم والمســاندة    و   ءاء لجنة الحريات النقابيــةأع

الحريات النقابيــة بمكتــب العمــل العربــى وتمكينهــا مــن القيــام بواجباتهــا لتنميــة 

 وصيانة وتعزيز الحقوق والحريات النقابية فى الدول العربية .

العربيــة لصــيانة وتنميــة وتعزيــز  للــدول التأكيــد علــى دعــوة اللجنــة المتكــررة -2

النقابيــة وتكييــف تشــريعات العمــل الوطنيــة لتــتالئم وأحكــام الحقوق والحريــات  

معــايير العمــل العربيــة والدوليــة بشــأن الحقــوق والحريــات النقابيــة ، وترجمــة 

 الحقوق التشريعية إلى إجراءات تنفيذية على ارض الواق  .

( بشــأن 8العربية للتصديق على االتفاقيتين العربيتين رقــم )  للدولدعوة  ال  تجديد -3

( بشــأن المفاوءــة الجماعيــة وتأكيــد دور 11والحريات النقابية ورقم )  الحقوق

منظمات العمال وأصحاب األعمال فى االطــالع علــى تقاريرهــا الدوريــة التــى 

ترسل إلى لجنة الخبراء القانونيين ، بشأن التحقــق مــن مــدى الوفــاء بالتزامــات 
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والحريــات خاصــة فــي مجــال الحقــوق  هذه الدول تجــاه معــايير العمــل العربيــة  

 .النقابية .

أطلعت اللجنــة علــى تقريــر منظمــة العمــل العربيــة حــول جهودهــا فــي صــيانة  -4

الشــكر للمــدير العــام لمكتــب   وتنمية الحقوق والحريات النقابية ، وتوجه اللجنة  

ــى  ــا عل ــق لهم ــد المراف ــة والوف ــات النقابي ــة الحري ــيس لجن ــى ورئ ــل العرب العم

دولــة قطــر والمملكــة العربيــة   كل مــن    وزيارةالمستمر  جهودهما فى االتصال  

مــن أجــل تنميــة وســلطنة ُعمــان ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الســعودية 

وصــيانة حقــوق العمــال فــى التنظــيم لرعايــة مصــالحهم والــدفاع عــن حقــوقهم 

 وتمثيلهم فى المؤتمرات واألنشطة العمالية الوطنية والقومية والدولية .

ــه الشــكر  -5 ــاليتوجي ــات أصــحاب  ألصــحاب المع ــي منظم ــل وممثل وزراء العم

 األعمال والعمال في الدول التي شملتها زيارة وفد المنظمة برئاسة المدير العــام 

على الترحيب بزيارة وفــد منظمــة العمــل العربيــة بشــأن تنميــة وتعزيــز حقــوق 

العمال فى التنظــيم وفقــا لمعــايير العمــل العربيــة ، وحســن االســتقبال والتعــاون 

اللجنة لتحقيق األهداف المشــتركة ، واالرتيــاح للتعــاون المتبــادل بــين البناء م   

 والمنظمة فى هذا المجال . هذه األطراف

تثمين جهود منظمة العمل العربية ودعمها للمنظمات النقابية في الــدول العربيــة  -6

األكثر احتياجا والمطالبة بزيادة هذا الدعم لتمكين ممثلي العمال في هــذه الــدول 

 اركة في أنشطة وبرامج منظمة العمل العربية  من المش

لمواصــلة نشــاطها الترويجــي لحــث الــدول العربيــة العربية  دعوة منظمة العمل   -7

على التصديق على اتفاقيات الحقوق األساسية في العمل واتفاقيات تســهيل تنقــل 

 األيدي العاملة العربية بين بلدان الوطن العربي الكبير .

لحركة العمالية وقوتها ، تصان بمقدار ما تتمت  به من الحرية التأكيد على أن وحدة ا -8

وأيــة   والديمقراطية ، وهما سياجها القوي من االنقسام والءعف والخالفات الداخليــة

  تدخالت خارجية في شئونها .

دعوة كل من منظمة العمل العربية واالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لتعزيز  -9

ا والتنسيق المشترك لدف  جهــود تعزيــز الحقــوق والحريــات عالقات التعاون بينهم

النقابية إلى األمام ، وتقدير األســلوب الهــادص والهــادف والبنــاء وثمــاره فــي دعــم 

 .النقابية في الدول العربية الحقوق والحريات   وتنمية

دعوة مكتب العمــل العربــي لتكثيــف اتصــاله بــأطراف اإلنتــاج الثالثــة فــي الــدول  -10

أجل عقد المؤتمر الثاني للحقــوق والحريــات النقابيــة فــي دول الــوطن العربية من  
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العربي خالل العام القادم والترحيــب بالــدعوة المبدئيــة مــن االتحــاد العــام لنقابــات 

 العمال في األردن الحتءان عمان لهذا المؤتمر .

دعوة المدير العام لمكتب العمل العربي لمواصــلة مســاعيه الحميــدة لــدى حكومــة  -11

رية العراق بشأن الحقوق والحريــات النقابيــة ، وأهميــة الوفــاء بااللتزامــات جمهو

حركــة النقــابيين مــن ممثلــي   تقيــدالمترتبة على ذلك ، وإلغاء أية قــرارات إداريــة  

العمال وأصحاب األعمال ، وإنهاء أي تجميد أو حجز ألموال وممتلكات منظمات 

 .في العراق أصحاب األعمال والعمال 

وتعزيــز عالقــات التعــاون بــين منظمــة العمــل العربيــة لــى أهميــة دعــم التأكيــد ع  -12

ومنظمــة العمــل الدوليــة لتعزيــز الحقــوق والحريــات النقابيــة والنهــوض بــالحوار 

االجتماعي في إطار من االلتزام التام بوءــ  المصــالح العليــا لعمــة العربيــة فــي 

 تعاون .ال هذامقدمة اعتبارات 

المدير العام والســكرتارية الفنيــة للجنــة للــدور المتميــز شكر وتقدير اللجنة للسيد /  -13

 في إعداد أوراق عمل بنود األعمال واإلسهام في نجاح عمل اللجنة .
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