تقريـــــــــر
عن نتائج أعمال الدورة ()33
للجنة الحريات النقابية
( بغداد  1 ،مارس  /آذار ) 2012

** تقـــــــديم :
أوالً  :تنفٌذاً للمادة الخامسة من نظام لجنة الحرٌات النقابٌة  ،وبناء على الددعوة الموجةدة مدن
المدددٌر العددام لمكتددا العمددع العربددى  ،عقدد دت اللجنددة دورتةددا السددابعة والثالثددٌن ٌددوم
الخمٌس الموافق  1مارس  /آذار  2018بمدٌنة بغداد  -جمةورٌة العراق .
ثانيا ً  :عمالً بأحكام المادة األولى من نظام عمع اللجنة  ،شارك فى أعماع اللجنة كع من :
 -1السٌد  /جبالً محمد جبالً .
 -2السٌد المةندس /على صبٌح على .
 -3السٌدة  /خدٌجة ولد جالو .
 -4السٌد  /سعد الدٌن حمٌدى صقر.
 -5السٌدة  /فضٌلة قجور .
ثالثا ً  :تضمن جدول أعمال الدورة السابعة والثالثين للجنة ما يلى :
 .1انتخاا رئٌسا ً للجنة  ،ونائبا ً للرئٌس ومقرر.
 .2مناقشة موضوعات تتعلق بتعزٌز الحقوق والحرٌات النقابٌة فى الوطن العربً .
 .3ما ٌستج د من أع م اع .
رابعا ً  :بدأ االجتماع بترحٌا بأعضاء اللجنة من قبع معالى السيد  /فااي المييار – المادير
العام لمنظمة العمل العربية  ،مع التمنٌات للجنة بالتوفٌق والنجاح فً أعمالةا من أجع
تنمٌددة وصددٌانة الحقددوق والحرٌددات النقابٌددة وتعزٌددز الحددوار االجتمدداعً والنةددو
بعالقدددات التعددداون بدددٌن أطدددراا اةنتدددا لمواجةدددة أخطدددار المتغٌدددرات االقتصدددادٌة
واالجتماعٌددة وتحدددٌات المرحلددة القادمددة  ،وأكددد المدددٌر العددام علددى ضددرورة مناقشددة
الموضوعات المتعلقة بالحقوق والحرٌات النقابٌة بقدر كبٌر من التعمدق والموضدوعٌة
وبالشكع الذي ٌحقق المصالح العمالٌة وٌحافظ على مكتسباتةا وٌدعم ركائز االستقرار
والتنمٌة  ،وتمنى للجنة التوفٌق فى أعمالةا.
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خامسا ً  :استأنفت اللجنة أعمالها بالجلسة اإلجرائية حيث تم انتخاب هيئة مكتبها على النحو
التالى :
 -السٌد  /جبالً محمد جبالً

رئٌسا ً

 -السٌد المةندس  /على صبٌح على

نائبا للرئٌس

 -السٌدة  /فضٌلة قجور

مقررا

سادسا ً  :مثل منظمة العمل العربية في أعمال اللجنة كل من :
 -السٌد  /حمدي أحمد

مدٌر إدارة الحماٌة االجتماعٌة وعالقات العمع

 -السٌد  /شرٌا جمعه

رئٌس قسم الشئون اةدارٌة

 -السٌد  /إٌةاا توفٌق

رئٌس القسم المالى

سابعا ً  :سير أعمال اللجنة :
باشرت اللجنة أعمالةا اسدتناداً إلدى نظدام عملةدا  ،وفدى إطدار المبدادن التدى ند

علٌةدا

المٌثاق العربً للعمع ودستور منظمة العمع العربٌة والدساتٌر والقوانٌن الوطنٌدة واالتفاقٌدات
والمواثٌق الدولٌة والعربٌة  ،بشأن الحقوق والحرٌات النقابٌة  ،والتى اسدتقرت نتٌجدة التطدور
التدددارٌخً للحركدددة العمالٌدددة العربٌدددة والدولٌدددة  ،وقدددد أثبتدددت التجدددارا أن النمدددو االقتصدددادي
واالجتماعً المتوازن ٌتطلا وجود نقابات قوٌة وفاعلة تستطٌع المشداركة فدى عملٌدة التنمٌدة
الشاملة  ،وتحقٌق هددفةا األساسدً فدً تنمٌدة الرفداا االجتمداعً واالقتصدادي للعمداع وترسدٌ
وحماٌ ة االستقرار والسلم االجتماعً من خدالع االسدتفادة مدن التجدارا السدابقة التدً مدرت
بةددا الحركددة النقابٌددة  ،متسددلحة بددارادة متجددددة وروح نضددالٌة تسددتمد طاقاتةددا مددن االنتمدداء
واةٌمددان بددالقوة الذاتٌددة للنقابددات والتددً تقددوم علددى أسدداس الممارسددة الدٌمقراطٌددة واالسددتقالع
بالقرار .
وتدرك المنظمات العمالٌة العربٌة هذا المعطٌات ولدٌةا من الوعى والنضد مدا ٌجعلةدا
أكثر قدرة على التعامع مع التحدٌات الجدٌدة والمعقدة والتكٌا مع طبٌعة المرحلة ومتطلباتةدا
حفاظا ً على دورها التارٌخً فً الدفاع عن حقوق ومصالح القوى العاملة .
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ونظراً لعدم ورود شكاو من أيراف اإلنتاج فيماا يتعلاب باالحقوب والحرياات النقابياة
حتى تاريخ انعقااد اللجناة  ،وفاي ضاوا المنااشاات والحاوار التاي ساادت عمال اللجناة خاالل
دورة انعقادها السابعة والثالثين .

توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :
 -1دعوة طرفى اةنتا فى كدع دولدة عربٌدة لتعزٌدز لغدة الحدوار والتشداور واحتدرام حرٌدة
الرأى ،والسعى للتفاهم المشترك فى مختلا القضاٌا والمصالح المشتركة.
 -2دعوة منظمدات العمداع لتعزٌدز عوامدع الوحددة فدً التنظدٌم النقدابً مدن خدالع الممارسدة
الدٌمقراطٌة واحترام حرٌة الرأي والفكر والتعبٌر .
 -3دعوة منظمات أصدحاا األعمداع ومنظمدات العمداع ةٌجداد م سسدات الحدوار والتشداور
التً تحقق اعتراا كع منةما باآلخر واحترام حرٌة الرأي والسعً للتفاهم المشترك فدً
مختلا القضاٌا التً تةم طرفً اةنتا .
 -4دعوة الدوع العربٌة إلى مواءمة تشرٌعاتةا الوطنٌة لتتوافق مع المعاٌٌر العربٌة والدولٌة
المتعلقة بالحقوق والحرٌدات النقابٌدة  ،وتوجٌده إدارات العمدع لمراعداة ذلدك فدً التطبٌدق
الفعلً على أر

الواقع .

 -5دعوة النقابدات العمالٌدة لتكثٌدا أنشدطتةا فدً مجداالت الثقافدة العمالٌدة والقانونٌدة لصدالح
قواعدها العمالٌة بةدا تكوٌن كدوادر عمالٌدة واعٌدة ومثقفدة وقدادرة علدى تحقٌدق صدالح
الطبقة العاملة والحفاظ على مكتسباتةا والمطالبة بحقوقةا .
 -6العمددع علددى تعزٌددز دور اةعددالم النقددابً وتطددوٌر وسددائله فددى التثقٌددا العمددالً لمواكبددة
التطددورات والمتغٌددرات االقتصددادٌة واالجتماعٌددة وتفعٌددع دور الحددوار االجتمدداعً علددى
المستوى الوطنً واةقلٌمً وتكرٌس سبع التعاون والتقارا لتحقٌق الصالح العام للطبقة
العمالٌة .
 -7الدددعوة لتعزٌددز االهتمددام بمراكددز البحددو والدراسددات ومعاهددد الثقافددة العمالٌددة ةعددداد
قواعد نقابٌة مثقفة ومدربة وقادرة على الحوار اةٌجابً الذي ٌوازن بٌن مصدالح جمٌدع
الفئات وٌصون االستقرار والسلم االجتماعً .
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 -8دعددوة منظمددة العمددع العربٌددة لدددعم حددق التنظددٌم والمفاوضددة الجماعٌددة وتطددوٌر قدددرات
منظمات العماع وأصحاا األعماع فً هذا المجاع .
 -9دعوة منظمة العمع العربٌة لتكثٌا الم تمرات والنددوات والددورات التدرٌبٌدة والحلقدات
النقاشدٌة حددوع موضددوع الحقددوق والحرٌددات النقابٌدة والمفاوضددة الجماعٌددة وفقدا ً لمعدداٌٌر
العمع العربٌة والدولٌة فى هذا الشأن .
 -10االشدادة بجةددود منظمدة العمددع العربٌدة فددى دعدم وتعزٌددز الحقدوق والحرٌددات النقابٌدة فددى
الوطن العربى والحفاظ على مكتسبات الطبقدة العمالٌدة فدى ظدع الظدروا التدى تمدر بةدا
المنطقة العربٌة .
 -11دعددوة الدددوع العربٌددة التددً لددم تصدددق بعددد أو تطبددق اتفاقٌددات العمددع العربٌددة المتعلقددة
بالحقوق والحرٌات النقابٌة والمفاوضة الجماعٌدة للتصددٌق علٌةدا وإنفاذهدا إلدى التشدرٌع
الددوطنً والوفدداء بااللتزامددات والمبدداديء التددً تددن
التكامع االقتصادي العربً والنةو

علٌةددا باعتبارهددا أدوات لتحقٌددق

بالتشرٌعات االجتماعٌة واحترام حقوق االنسان .

مقرر اللجنة

رئيس اللجنة

السيدة  /فضيلة اجور

جبالي محمد جبالي
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