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  اتفاق التعاون والتنسيق
  بين 

  العربية منظمة العمل
 االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و



 

  منظمــة العـمــل العربـيــة
 مكتب العمل العربى

  االتحاد الدولى لنقابات
 العمال العرب

  اتفاق التعاون والتنسيق
  بـيـــن

  منظمـة العـمـل العـربـيــة
  و

  االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب
  

ة  ة العمل العربي ال العرب إن منظم ات العم دولى لنقاب اد ال استجابة ، و واالتح
ى للع اق العرب واردة فى الميث ادئ واألھداف ال مل ودستور منظمة العمل منھما للمب

رب  ال الع ات العم دولى لنقاب اد ال تور االتح ة ودس دف .. العربي ر وبھ ز أواص تعزي
ل دان العم ة حقوق  التعاون والتنسيق بينھما فى مي ة وحماي ل تنمي ا يكف ال وبم والعم

  .اإلنسان العربى فى حياة كريمة أساسھا العدالة االجتماعية 
  

اون الع أن التع ا ب ا منھم ال يساھم فى تطوير وإيمان دان العمل والعم ربى فى مي
  .سليمة ومتينة  المجتمع العربى وتقدمه على أسس

ة  دا ألھمي ى وتأكي ل الثالث ى التمثي ائم عل اعى الق وار االجتم ز الح م وتعزي دع
  . في الدول العربية ألطراف اإلنتاج 

اد  ة واالتح ل العربي ة العم ين منظم يق ب اور والتنس دأ التش يخا لمب دولى وترس ال
  .ھما لنقابات العمال العرب من أجل تحقيق األھداف المشتركة لكل من

ة عن ل اً تعزيزو رات الناجم ة التحديات والمتغي وحدة الموقف العربى فى مواجھ
  .عولمة االقتصاد وتحرير التجارة الدولية 

ا  اع مشترك بينھم د اجتم الى , تم عق ة مع ة العمل العربي د منظم رأس وف حيث ت
يد ة أ/ الس ام للمنظم دير الع ان الم د لقم د محم اد , حم ة لالتح ة العام د األمان رأس وف وت

ة , مين العام لالتحاد حسن جمام األ/ الدولى لنقابات العمال العرب السيد وذلك فى مدين
  .  2007/  11/  6بتاريخ  دمشق 
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د  وقد أسفر الحوار المشترك الذى سادته روح األخوة الصادقة والحرص األكي
انبين والم ن الج ة م ئولية القومي ائل , س بل والوس ل الس ى أفض ول إل دف الوص بھ

الكفيلة بتعزيز وتعميق أواصر التعاون والتنسيق والتشاور بين منظمة العمل العربية 
  :واالتحاد الدولى لنقابات العمال العرب عن االتفاق على ما يأتى 

  
  األولـىالمــادة 

  التعـــاون والتنسيـــق
د الطرف - ول ان يؤك رأى ح ادل ال يق وتب اور والتنس اون والتش ى التع ھما عل حرص

جميع قضايا العمل والعمال ذات االھتمام المشترك لتحقيق أھدافھما على المستوى 
 .العربى والدولى 

  المادة  الثانية
  تبادل الوثائق والمعلومات

لة  ات المتص ائق والمعلوم ات والوث ع المطبوع ادل جمي ى تب ان عل ق الطرف يواف
  .بالموضوعات ذات االھتمام المشترك بصورة دائمة وسريعة

  
  المادة  الثالثة
  التمثيل واالتصال

دوات واالجتماعات -1 ؤتمرات والن دعوات لحضور الم ادل ال ان بتب  يقوم الطرف
 .التي ينظمھا كل منھما 

دوب  -2 ة دعوات الطرف األخر ويكون لمن ى تلبي يحرص كل من الطرفين عل
اك فى المداوالت والمناقشات دون حق التصويت الطرف المدعو حق االشتر

 .وفقا لألنظمة النافذة لكال الطرفين 

ة  -3 ة العام ي األمان ة لممثل اليف السفر واإلقام ة تك ة العمل العربي تتحمل منظم
ة  ات المنظم اركتھم في فعالي د مش ال العرب عن ات العم دولي لنقاب اد ال لالتح

ي  ا والت ة إليھ ة العام دعو األمان ات ت اً للمخصص افة وفق من االستض تتض
  .المرصودة لھا في الموازنة وطبيعة النشاط 
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ؤتمر العمل العرب -4 راقيين عدد من االتحادات المھيدعى لحضور م ة ى كم ني
ة ة العام ع األمان يق م اد بالتنس ة لالتح ة التابع ى  العربي اركتھم عل ون مش وتك

  .نفقة اتحاداتھم  

  المادة  الرابعة
  التعاون الفنى

اون الطرفين حول م التشاور بين يت -1 رامج التع يب ا  الفن دخل منھ ا ي وخاصة م
ة  ة واألنظم ه األوضاع المالي ا تسمح ب در م ام المشترك وبق فى مجال االھتم

  .النافذة لكل منھما 

ا  -2 يتولى االتحاد استقصاء احتياجات العمال العرب ومنظماتھم النقابية وابالغھ
  .ة المنظمة وموازنتھاإلى المنظمة لمراعاتھا عند وضع خط

  المادة  الخامسة
  األنشطة المشتركة

اد أن  -1 ة واالتح دافھما وال للمنظم ق أھ تركة تحق طة مش ام بأنش ى القي ا عل يتفق
ن  ل م اھمة ك اق دور ومس دد باالتف ا ، ويح ل منھم تور ك ع دس ارض م تتع

 .الطرفين فى ھذه األنشطة
رار يعمل الطرفان على تحقيق التكامل بين أنشطتھما تفادي -2 ة والتك ا لالزدواجي

 .فى العمل بھدف تحقيق افضل النتائج
ة  -3 طة المنظم ض أنش ى بع اركة ف ة للمش ة العربي ادات المھني دعى االتح ت

ة  ا من خالل األمان ة مھني ومعاھدھا وتقدم مقترحاتھا حول األنشطة المطلوب
 .العامة لالتحاد

  المــادة السادسة
  االتـفــــــاق تطبيق

دير ن الم ل م ذ ك دولى  يتخ اد ال ام لالتح ين الع ى واألم ل العرب ام لمكتب العم الع
ولھما فى  لنقابات العمال العرب الترتيبات الضرورية لضمان حسن تطبيق ھذا االتفاق

  .ابعة تضم ممثلين عن كل منھما لتنفيذهسبيل ذلك تشكيل لجنة مت

  




