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 : تقـــــــديم** 

 

تنفيذاً للمادة الخامسة من نظام لجنة الحريات النقابية ، وبناا  للاا الادلوة الموج اة  أوالً :

 والثالثاين الخامساةربا ، لقاددت اللجناة دورت اا لمكتب العمل الع العاممن المدير 

جم وريااة  –بمدينااة ماارم المااي   2016آذار / مااار   8 الموافاا الثالثااا   يااوم

 .مصر العربية 

 : لمالً بأحكام المادة األولا من نظام لمل اللجنة ، مارك فا ألمال اللجنة كل من :ثانياً 

 سعادة السيد / فايز للا المطيرى . -1

 لمال / مصر   جبالا محمد جبالاالسيد /  -2

 لمال / لبنان  السيد / سعد الدين حميدى صقر -3

 أصحاب ألمال / األردن   السيد / زياد الحمصا -4

 حكومات / السودان   السيدة / فاطمة محمد جامع -5

 والثالثين للجنة ما يلى : الخامسةثالثاً : تضمن جدول أعمال الدورة 

 ومقررا. انتخاب رئيسا للجنة ونائبا للرئي  -1

 . موضولات تتعل  بتعزيز الحقو  والحريات النقابية فا الوطن العربي  ةمناقم -2

 ما يستجدد من ألدمددال . -3

 – فااايا المرياار الساايد/  ماان قباال معااالا بألضااا  اللجنااةباادأ اتجتمااار بترحيااب :  رابعاااً 

باالتوفي  والنجاام مان  للجناةالتمنياات ماع ، المدير العاام لمنمماة العمال العربياة

أجاال تنميااة وصاايانة الحقااو  والحريااات النقابيااة وتعزيااز الحااوار اتجتمااالي  

ومسيرة الديمقراطية والن وض بعالقاات التعااون باين أطاران اجنتااا لمواج اة 

وأكااد  ،وتحااديات المرحلااة القادمااة  واتجتماليااة أخطااار المترياارات اتقتصااادية

وضاارورة مناقمااة ، وتعزيااز الحريااات النقابيااةالماادير العااام للااا أنميااة تنميااة 

بقااادر كبيااار مااان التعمااا  المتعلقاااة باااالحقو  والحرياااات النقابياااة الموضاااولات 

يحقاا  المصااالع العماليااة ويحااافظ للااا مكتساابات ا  الااذ وبالمااكل والموضااولية 

 وتمنا للجنة التوفي  فا ألمال ا. ،ويدلم ركائز اتستقرار والتنمية 
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هيئاة متتبهاا علاى  انتخاا حيا  تام اإلجرائية بالجلسة  اللجنة أعمالهااستأنفت :  خامساً 

 النحو التالى :

 رئيساً  جبالي محمد  الجبالي / السيد

 نائبا للرئي  اياد الحمصى / السيد

 مقررا   فارمة محمد جامع / ةالسيد

 : تل من سادساً : قام بأعمال السترتارية الفنية للجنة

 إدارة الحماية اتجتمالية ولالقات العمل مدير  حمد  أحمدالسيد /  -

 رئي  قسم مجل  اجدارة والمؤتمر   إسالم سنا السيد /  -

 ديوان المدير العام  مرين جمعه/  السيد -

 أعمال اللجنة : سابعاً : سير

نص للي اا  بامرت اللجنة ألمال ا استناداً إلا نظام لمل ا ، وفا إطار المبادئ التا

الميثااا  العربااي للعماال ودسااتور منظمااة العماال العربيااة والدساااتير والقااوانين الوطنيااة   -

واتتفاقيات والمواثي  الدولية والعربية ، بماأن الحقاو  والحرياات النقابياة والمباادئ التاا 

أن استقرت ، نتيجة التطور التاريخي للحركة العمالية العربياة والدولياة والتاي تؤكاد للاا 

تساااتطيع  وفاللاااةالنمااو اتقتصااااد  واتجتماااالي المتااوازن يتطلاااب وجاااود نقابااات قوياااة 

المماااركة فااا لمليااة التنميااة ألن ناادف ا األساسااي تنميااة الرفاااص اتجتمااالي واتقتصاااد  

 للعمال الذين يمكلون أوسع وأكبر مرائع المجتمع . 

ان خاصاة فاى مجاال أن تحترم الحقوق األساسية لإلنساينبري وإلمات ل ذص المبادئ 

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

إالّ حيا  ياتم احتارام الحقاوق العاماة واألساساية لإلنساان ،  وقادرة على خدمة أعضاءها

تتاااون  وأن تتاااون النقاباااات قاااادرة علاااى ممارساااة نشاااارها فاااى مناااا  مااان الحرياااة تاااى

. ويعتبار النظاام والسالوك والف ام الاديمقراطي  مساهمتها مفيدة ومصدر ثقة فى المجتماع

أساسااياً ماان أجاال الممارسااة الحاارة للحقااو  النقابيااة وفقاااً لمااا نااص لليااه اجلااالن العااالما 

 .لحقو  اجنسان والميثا  الدولا للحقو  المدنية والسياسية 
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ت التااي سااادت عماال اللجنااة خااالل دورة وفاي ضااوء المناقشااات والحااوار والمااداوال

 ،  الثالثينو الخامسةانعقادها 

 إلى التوصيات التالية :اللجنة توصلت 

ظاال وتياة المادير العااام الجديادة فاا دلاام اتماادة بج اود منظماة العماال العربياة فاا  -1

والحفاظ للا مكتسبات الطبقاة  وتعزيز الحقو  والحريات النقابية فا الوطن العربا

 العمالية فا ظل الظرون التا تمر ب ا المنطقة العربية .

تقديم كل أوجه الدلم للعمالة العربية الم اجرة نتيجة النزالات والصرالات المسلحة  -2

 والعمل للا تأنيل ا لالندماا مجدداً فا مجتمعات ا .

اتمااادة بج ااود وتوج ااات المنظمااة جنمااا  صااندو  لاادلم المماااريع الصااررى فااا  -3

الدول العربية ب دن خل  فارص لمال جديادة للماباب والعمال للاا مكافحاة البطالاة 

 وتوفير الحياة الكريمة للمواطن العربا .

الااوطن  فاايالثالثااة  اجنتاااا طاارانيااة بالتبارنااا ممااثال ألالعماال العرب منظمااةدلااوة  -4

الحقو  والحريات النقابية والن وض ب ا وتنميت اا لتواكاب  تعزيزللعمل للا  العربي

 . والمتريرات للا الساحة العربية والدوليةالتطورات 

واحترام حرية  الحوار والتماور لتعزيز لرةدلوة طرفا اجنتاا فا كل دولة لربية  -5

 ركة.الرأى، والسعا للتفانم الممترك فا مختلن القضايا والمصالع الممت

دلااوة تنظيمااات العمااال وأصااحاب األلمااال فااا الاادول العربيااة لتعزيااز الحااوار مااع  -6

الج ات المختصاة بالتصادي  للاا اتفاقياات العمال العربياة والدولياة فاا بلادان م مان 

أجاال التصاادي  للااا اتتفاقيااات وخاصااة المعنيااة بالحريااات والحقااو  األساسااية فااا 

 العمل.

تكثين المؤتمرات والندوات والادورات التدريبياة والحلقاات النقاماية حاول موضاور  -7

معاايير العمال العربياة والدولياة فقااً لوالحقو  والحريات النقابية و اتجتماليالحوار 

 فا نذا المأن .
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لمواكباة  العمااليوتطوير وسائله فاا التثقيان  النقابيالعمل للا تعزيز دور اجلالم  -8

اتجتمالي للا متريرات اتقتصادية واتجتمالية وتفعيل دور الحوار التطورات وال

وتكاري  سابل التعااون والتقاارب لتحقيا  الصاالع العاام اجقليمي والمستوى الوطني 

 .للطبقة العمالية 

دلوة النقابات العمالية لتكثين أنمطت ا في مجاتت الثقافاة العمالياة لصاالع قوالادنا  -9

كوادر لمالية والية ومثقفة وقادرة للا تحقيا  صاالع الطبقاة العمالية ب دن تكوين 

 العاملة والحفاظ للا مكتسبات ا والمطالبة بحقوق ا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقرر اللجنة
 فارمة محمد جامع

 
 

 رئيس اللجنة
 جبالى محمد جبالى

 


