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 تقرير 

 ( 39عن نتائج أعمال الدورة )

 ةللجنة الحريات النقابي 

 (  2020فبراير / شباط  28) القاهرة ، 

 

تنفيذاً للمادة الخامسةةةن مظ ن اج ل نن الاتيال النيا ين ب ا نال  لل الد اة الما من مظ   أوالً :

 ال معناالثالثيظ ياج   التاسعنالمديت العاج لمكتب العمل العت ل ب  يةةةدل الل نن داتتما 

 .مصت العت ين  مماتين  -الياهتة  مدينن  2020ش اط /  ف تايت 28الماافق 

  مالً  أاكاج المادة األالل مظ ن اج  مل الل نن ب شاتك فل أ مال الل نن كل مظ : ثانياً :

  مماتين العتاق / اكامال  السيد / مامد   د التزاق   د الكتيج

  مماتين مصت العت ين / أصااب األ مال الدكتات /   د الستات  شتة

 لي يا /  مالدالن  السيد /   د السالج مامد   د السالج اكتيدله

 دالن الكايل / اكامال  الدكتات / م اتك فماد العازمل

  مماتين العتاق / أصااب أ مال الممندس /  لل ص يح  لل

 دالن اإلماتال العت ين المتادة /  مال الدكتات / مامد  طل ثانل الشامسل

   مماتين مصت العت ين االستاذ /   الي مامد المتاغل

 والثالثين للجنة ما يلى : التاسعةثالثاً : تضمن جدول أعمال الدورة 

 انتخاب تئيسا لل نن انائ ا للتئيس اميتتا. -1

  الاطظ العت ي فيتعزيز الاياق االاتيال النيا ين المساهمن في  -2

 .الن ت في الشكاى الميدمن مظ االتااد العاج لنيا ال  مال الساداظ  -3

 –معالى السيد / فايز المطيري    أ ضال الل نن مظ ق ل  تتايب  اع ةةةةةةةة دأ اال تمةةةة  رابعاً : 

مؤكةداً  لل أهميةن الةدات الةذو تياج  ةه الل نةن في ب المددير العدال لمنةمدة العمدل العربيدة  
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تنمين اصةةيانن الاياق االاتيال النيا ين اتعزيز دات الااات اال تما ي  يظ اطتا   

لتيتيةب ا مةال افيةاً لم ةدأ الثالثيةن التي تتتكز  ليمةا من مةن العمةل العت يةن  اإلنتةا   

الن ت اإي اد المناخ المناسةب لعالقال العمل النا ان التي تشةكل ااد أهج تاافد  ذب 

اماج ال ااثيظ  نما أا الاافديظ ال دد إلل أسةااق  الالئق  االسةتثمات إلي اد فت  العمل 

ن  العمالين النيا ي   الثيافنالعمل ال سيما الش اب ب كما أكد المديت العاج  لل أهمين تكتيس  

انشةةتها اتعزيز الشةةتاكن االتكامل  يظ الشةةتكال اال تما ييظ امؤسةةسةةال الم تم  

االافا   لل اياق العمال امكتسة اتمج ا ما    االسةلج اال تما ييظالمدني تاييياً للعدالن 

 ب اتمنل لل نن التافيق في أ مالما.التنمين العادلن يد ج تكائز 

 نتخاب هيئة مكتبها على النحو التالى :ستأنفت اللجنة أعمالها حيث تل اإخامساً : 

 يساً ئر               ( جمهورية مصر العربية)  االستاذ / جبالي محمد المراغى -

 نائبا للرئيس    (جمهورية العراق / أصحاب أعمال)  المهندس / على صبيح على -

 مقررا         مكتب العمل العربي  السيد / اسالل سناء   -

 منةمة العمل العربية في أعمال اللجنة كل من :سادساً : مثل 

 .المشرف على إدارة الحماية االجتماعية  اسالل سناء  / السيد -

 رئيس وحدة التعاونيات.  حنان قايد /ة السيد -

 وحدة الطباعة والتصوير السيد / هشال فاروق -

 سابعاً : سير أعمال اللجنة :

ن   ليما    يسةةةةتناداً إلل ن اج  ملما ب افل إطات الم ادت التإ اشةةةةتل الل نن أ مالما  

االياانيظ الاطنين ااالتفاقيال  االدسةاتيت  الميثاق العت ي للعمل ادسةتات من من العمل العت ين  

االم ادت التي اسةةتيتل نتي ن  االمااثيق الدالين االعت ين ب  شةةأظ الاياق االاتيال النيا ين ب

ي تؤكد  لل أظ الااات اال تمةا ي يعةد االت  لاتكن العمةاليةن العت يةن االداليةنطات التةاتيخي لالت

افضل اسيلن إلتسال التاازظ  يظ الشتكال اتعزيز التماسك اال تما ي ااظ النماض  الاياق  

يعزز المشةةةةاتكن الم تمعين في ااي ا ياً  لل اليدتة التنافسةةةةين    اً يخل  اثتاالاتيال النيا ين  
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ايتسة    الن اصةن  اليتات ايزيد مظ اليدتة  لل ماا من التاديال االتللب  ليماؤتامل المسة 

ااظ الاياق االاتيال النيا ين هما  زل ال يت زأ مظ اياق االنسةةةةاظ    مسةةةةيتة العمل النيا ي

 .اتعزيزهما هد  مظ أهدا  المن من افياً لما ن   ليه دستاتها

التي سدادت عمل اللجنة خالل دورة انعقادها التاسدعة    ثامناً : وفي ضدوء الحوار والمناقشدات

 توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :والثالثين 

 التوصيات العامة ( أ)

اال تمةا ي  يظ أطتا  اإلنتةا  الثالثةن  ةا ت ةات   التةأكيةد  لل أهميةن تعزيز الااات  -1

تكيزة للتفاهج اال ااسةةةيلن اأدا  فعالن للتشةةةاات اتعزيز التماسةةةك اال تما ي  

مختل  اليضةةةةايا االمصةةةةالح المشةةةةتتكن اتكتيس ثيافن الااات  كل اشةةةةكاله  

 امستاياته.

لسةةةنن    (8د اة الدال العت ين التي لج تصةةةادق  لل االتفاقيتيظ العت يتيظ تقج    -2

بشددددأن   1979لسةةةةنن  (  11اتقج    الحقوق والحريات النقابية شةةةةأظ    1977

 ا.مللتصديق  ليم المفاوضة الجماعية

أ ال  إلل ماائمن    امإليم  تيظ المشةةةاتيد اة الدال العت ين المصةةةدقن  لل االتفاق -3

ا ما يايق التط يق العملي   فيمماالاطنين للتاافق م  االاكاج الااتدة   تشةةةتيعاتما

 أتض الااق . لل لما 

ا يةن   ت د ج المن مةال  د اة الةدال العت يةن إلل تعزيز الاياق االاتيةال النية  -4

لعمةال اأصةةةةةاةاب اال مةال  ةا ت ةاتهمةا تكيزة مظ تكةائز تاييق التنميةن  النيةا يةن ل

 المستدامن.

اطنيةن االعمةالةن الاافةدة االهتمةاج  ةا ةداد  تامث تثييفيةن اقةانانيةن انيةا يةن للعمةالةن ال -5

 اتف  قدتاته التنافسين في أسااق العمل. ا ي العامل ناا زيادة إنتا يتهلزيادة 

تعزيز اضةةةةةمةاظ الاياق النيةا يةن  مةا في ذلةك الاق في  د اة الةدال العت يةن إلل  -6

افياً لما    في الزتا ن االعامليظ في االقتصةاد غيت المن جالعامليظ   ليشةملالتن يج  

 شةةةأظ الاياق االاتيال    1977( لسةةةنن  8نصةةةل  ليه االتفاقين العت ين تقج  
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 شةةةةأظ الاماين اال تما ين    2014( لسةةةةنن  9النيا ين االتاصةةةةين العت ين تقج  

 .للعامليظ  اليطاع غيت المن ج 

التن يج النيةا ي االايةاة    يف  الفةا لةنالتةأكيةد  لل اق المتأة في المشةةةةةاتكةن   -7

  اظاياق االنسة السةياسةين  ا ت ات ذلك اق أسةاسةي كفلته لما مااثيق  اال تما ين ا

االةداليةن اد اة المن مةال النيةا يةن إلل زيةادة تمثيةل المتأة العت يةن امعةاييت العمةل 

 العاملن في م الس إداتتما  لل كافن المستايال الييادين.العت ين 

  سةةلطال االاتالل  إلل اتخاذ اإل تالال الالزمن ت ا  الداليند اة من من العمل   -8

لاضة  اد مظ ا ل ااتتاج الاياق االاتيال النيا ين لعمال فلسةطيظ    اإلسةتائيلي

 .المتكتتة  اق  مال فلسطيظلالنتماكال 

سةةةتة ألتا يه الشةةةكت االتيديت للمديت العاج لمن من العمل العت ين  لل  ماد  ا -9

مكتةب العمةل العت ي خالل هةذا العةاج مظ أ ةل تعزيز الااات اال تمةا ي  يظ  

 .في الاطظ العت ي اصيانن الاياق االاتيال النيا ين اد جالشتكال الثالثن 

مظ خالل  يةد داتال   تثميظ  ماد المن مةن في تعزيز الثيةافةن النيةا يةن العمةاليةن -10

الااات اإلي ةا ي الةذو ياازظ  يظ    ال ةداد قاا ةد نيةا يةن مثيفةن اقةادتة  لل  انةداال

االسةةةتيتات االسةةةالج اال تما ي االطلب منما    ايايقمصةةةالح  مي  األطتا   

 المزيد مظ  يد هذ  الداتال.

*  *  *  * 

 اندبشأن النةر في الشكوى المقدمة من االتحاد العال لنقابات عمال السو ( ب)

وقد اطلعت اللجنة على الشددددكوى المقدمة من االتحاد العال لنقابات عمال السددددودان 

العال  ) ممثالً لالتحاد   عمر أحمد محمد أحمد الباشدددا  /طلبت اللجنة حضدددور السددديد 

 ( والذي قدل عرضا مفصالً حول الموضوع.اندلنقابات عمال السو

 -:والمداولة قررت اللجنة ما يليوبعد المناقشة  
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ً االيةن الل نةن  ن ت الشةةةةةكاى افية  -1 لألاكةاج الااتدة في ن ةاج  مةل ل نةن الاتيةال    ا

 النيا ين .

 -:  كل مظ  تشكيل افد مظ -2

 ل نن الاتيال النيا ين تئيس  - االستاذ /   الي مامد المتاغل -

 نائب تئيس ل نن الاتيال النيا ين –السيد /  لي ص يح  لي  -

  ضا ل نن الاتيال النيا ين – الدكتات /   د الستات  شتة -

 لنيا ال العمال العتب ياألميظ العاج لالتااد الدال -السيد / غساظ غصظ  -

سةعادة السةيد / فايز  لي المطيتو المديت العاج لمن من العمل العت ين  إلل   اإلضةافن  

  المسةةةا يل ذل   2020ماتس   9تت ااز   خالل فتتة اللزياتة  مماتين السةةةاداظ 

 .الشأظ امخاط ن الاكامن السادانين  مذا بماضاع الشكاىناا تساين 

 * * * * * 


