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إعالن المبادئ واألهداف
اإلتحاد العربي للنقابات منظمة نقابية تقوم على مبادئ وأهداا

اإلتحداد الداولي للنقابدات

تضم كافة المنظمات النقابية العربية األعضاء في اإلتحاد الداولي للنقابدات واإلتحداد الداولي
لنقابات إفريقيا واإلتحاد الاولي لنقابدات أيديا والمحديل اليدادل والمن ميدة للبلدااب العربيدة
اآلتددي ركرهددا :موري انيددا المبددرل الر،اتددر تددون ،ليبيددا م ددر األردب فل
يوريا العراق اليم

البحري

على نف ،مبادئ وأهاا

الكويت ُعمداب ط در اإلمدارات ال

لبندداب

د ي

دعودية .ويقدوم اإلتحداد

اإلتحاد الاولي للنقابات وي م ع بالشخ ية اإلع بارية.

تتمثل أهداف اإلتحاد العربي للنقابات في:
حق جميع العمال في ال نظديم النقدابي ومماريد ك بكدي حريدة وتشدريع بنداء

أ .الافاع ع

قلة تعمي في كنف الشفافية.

منظمات نقابية ديمقراطية وم

ب .العمددي علددى توحيددا الحركددة النقابيددة العربيددة الايمقراطيددةف لمواجيددة مخ لددف ال حددايات
الم

راة ال ي تع رضيا وم

اناة م

ارات ال حول الايمقراطي في الاول العربية.

ج .العمي علدى تحقيدق العاالدة اإلج ماعيدة والايمقراطيدة وال وليدع العدادل للودروات واإلدارة
الرشياة وال

عي إلى الرطي اإلج ماعي وضماب العمي الالتق والحياة الكريمدة لمخ لدف

الفئات الشعبية.
د .ت ويرعالطات العمدي مد
االط

أجدي ضدماب الحقدوق األيايدية فدي العمدي والنيدو

باألوضداع

ادية و اإلج ماعي للعمال.
حقددوق اإلن

ه .الددافاع عد

دداب ومنايددرة الحريددات العامددة والفرديددة وفددي مقددام يا الحريددات

النق ابية بما في رلك الحدق فدي ال نظديم وحريدة ال عبيدر وال ظداهر ال

دلمي واإلضدرال

وتع،ي ،هذه الحقوق.
و .تحقيق الم
الاي

اواة والقضاء على جميع أشكال ال مييد ،علدى أيدال الردن ،أو اللدوب أو

أو اللبة أو المنشأ اإلج ماعي أو الوقافي أو الربرافي.

ز .الافاع ع
المؤي

الحق في الم

اواة وحق المرأة في تولي مواطع الم

ؤولية في الوظيفة وفي

ات ال مويلية وفي طيادة المنظمات النقابية والقضاء على جميدع أشدكال ال مييد،

والعنف الذل يمارل ضاها.
ح .الافاع ع

الحقدوق اإلط

دادية واإلج ماعيدة والوقافيدة لكدي العمدال فدي المن قدة العربيدة

وإع ماد مباأ الحوار اإلج ماعي المؤي ،والمفاوضة الرماعية بإع بارهمدا أفضدي ال
لح

ي

عالطات العمي.
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دبي

ط .العمددي علددى تحقيددق اإلندداماد اإلط
اإلط

ددادل العربددي كشددرط ضددرورل ل حقيددق النمددو

ادل واإلج ماعي في كامي المن قة العربية.

ي .مكافحة جميع أشكال اإلترار بالبشر واإلي بالل برميدع أشدكالك بمدا فيدك الرن
والعمي الق
ك .الافاع ع

دي

رل والربرل والباطني والمناولة.
حقوق العمال المياجري

وال

ال لكافة أشدكال ال مييد ،واإليد بالل الدذل

طا ي عرضوب لك.
ل .العمدي علدى ت ويرعمدي الشدبال وتويديع الريدود العربيدة لمحاربدة الب الدة والعمددي
اليش واإلط اء اإلج ماعي والافاع ع

م الح العاملي

الشباب وحماية حقوطيم.

م .العمي على مكافحة الفقر والروع واإلي بالل واإلض ياد والف

اد وعدام الم

داواة

وال ميي.،
ن .العمي على محاربة تشبيي األطفال وحماية حقوق عدامالت و عمدال المندالل والفئدات
الم

ضعفة والافاع ع

الف يات واألطفال الذي

ي م تيريرهم ط

را وإي بالليم بش ى

ال رق واألياليب.
س .الم البة ب ياغة يياية تنموية تشاركية شاملة وم

اامة في البلااب العربيدة مد

أجي تكري ،الايقراطية اإلج ماعية وتحقيق توليع عادل للوروات الوطنية بما يضدم

كرامدة

جميع العمال والفئات اإلج ماعية.
ع .إتخار جميع اإلجراءات ل ع،ي ،وليادة اإلن
ف .تع،يد ،ال ضددام

ال النقابي في المن قة العربية.

النقددابي العمددالي العربددي والعدالمي ومددؤالرة ودعددم الحركددات النقابيددة

العمالية المض ياة.
ص .ت وير أواير روابل ال عاوب وال ضام

مع منظمات المر مع المداني و ال دي ليدا نفد،

مبادئ و ثوابت االتحاد العربي للنقابات ومخ لف الحركدات اإلج ماعيدة المناهضدة لليبراليدة
الم وحشة.
ق .الافاع ع

حقوق رول اإلح ياجات الخاية والعمدي علدى تع،ي،هدا ودعدم الم قاعداي

والعمي على حماية م الحيم وتنظيميم نقابيا.
ر .رفض كافة أشكال اإلي عمار وال اخي االجنبي وم

اناة جميع الشعول المكافحة مد

أجددي إيد رداد يدديادتيا وتقريددر م دديرها ودعددم نضددال حركددات ال حددرر العربيددة والعالميددة
والافاع ع

حق الشعب الفل
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الفصل األول :العضوية
المادة  :1إجراءات اإلنضمام :الحقوق والمسؤوليات
أ .يرددول للمنظمددات النقابيددة العربيددة ال قددام ب لددب اإلنضددمام ل تح داد الدداولي للنقابددات
ول تحاد الاولي لنقابات إفريقيا ول تحاد الاولي لنقابدات أيديا والمحديل اليدادل ول تحداد
العربي للنقابات .وتخضع إجراءات طبول العضوية للقواعا المعمول بيدا فدي اإلتحداد الداولي
للنقابات .وي م إي شارة اإلتحاد العربي للنقابات فيما ي علق ب لبات العضوية.
ب .يرول للمك ب ال نفيذل لالتحداد دعدوة ممولدي
ومنظمات المر مع الماني ورول االخ

مد

بعدض المنظمدات النقابيدة ال دايقة

اص والخبراء لحضور اج ماعدات المرلد ،العدام او

المؤتمر ب فة مراطب.
ج .تح فظ المنظمات األعضاء بإي قاللي يا ال امة على الم

دو

الدوطني وتراعدي فدي

إتخار طراراتيا ووضع توجياتيدا ويدياغة ييايداتيا ال وجيدات والمبدادئ العامدة واألهداا
المن وص علييا في دي ور اإلتحاد الاولي للنقابدات وال دي تدم إطرارهدا مد
اإلتحاد العربي للنقابات وتبقي اإلتحاد على إطالع بأنش
ددحب مدد

د .يحددق ألل منظمددة أب تن
م أخرة ع

دفع ما علييا م

دفع ما ي رتب علييا م

الوطني.

عضددوية اإلتحدداد شددري ة تقددايم إشددعار ك ددابي

بالمضموب طبي ثالثة أشير .ولكي يكوب إشعار اإلن
م

يا على الم

و

خدالل مدؤتمر

حال طانونياً يردب أال تكدوب المنظمدة

حقات .فال يعفدي اإلن

دحال المنظمدة المن

دحبة مد

م أخرات.

ه .في حال أل خرق لاي ور االتحاد العربدي للنقابدات ولايد ور االتحداد الداولي للنقابدات
وفي حالة الضدرر بم دالحيما يحدق للمك دب ال نفيدذل أو المرلد ،العدام لالتحداد العربدي
للنقابات تكليف لرنة النظام الااخلي باراية الحالة وتقايم تقرير للمك ب ال نفيدذل يحدال
على المرل ،العام لالتحاد م
و .في حال إيقدا

أجي اتخار القرار المنايب.

عضدوية منظمدة نقابيدة تن يدي تلقاتيدا يدالحية تفدويض ممولييدا فدي

الييئات الاي ورية ل تحاد.
ز .تفددي المنظمددات األعضدداء بال ،اماتيددا الماليددة ل تحدداد الدداولي للنقابددات وكددذا اإلتحدداد
اإلفريقي للنقابات وإتحاد آييا والمحيل اليادل للنقابات.
ح .ت م ع المنظمات األعضاء بحقوق وواجبات م

اوية ويحق ليا المشداركة فدي أنشد ة

اإلتحاد وأب ي م إعالميا بشكي من ظم بما ي فق مع أحكام هذا الاي ور.
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ط .تح ي المنظمات األعضاء على تضام
المنظمات األعضاء أب ت

كي منظمة م

مع المنظمات ال ي ت عر
ي.

ي عي

اإلتحاد وم

اهم في حمالت ال ضام

ال دي ي لقيدا اإلتحداد

إلى أوضاع يعبة وإي وناتية.

على كي منظمة عضو الافاع ع

الم احة إرا ما تعر

اعاتك عنا الحاجة إلى رلك .وعلدى

اإلتحاد العربدي للنقابدات بشد ى األيداليب
إلى إضعافك أو اإلياءه لك.

إلى إع ااءات أوحمالت تيا

ك .تن بق على المنظمات الشريكة نف ،شروط العضوية المن وص علييا في أحكام هدذا
الاي ور .وي رتدب علدى هدذه المنظمدات الم
الاي ور باي وناء الم

دؤوليات المن دوص علييدا فدي أحكدام هدذا

ؤوليات المالية تراه اإلتحاد .كمدا أب ليدا نفد ،الحقدوق المن دوص

علييا في أحكام هذا الاي ور باي وناء حق ال

ويت.

الفصل الثاني :الهياكل الداخلية
المادة  :2هيئات االتحاد
ي كوب االتحاد العربي للنقابات م

الييئات ال الية:

أ .الييئات ال قريرية:
 المؤتمر العام
 المرل ،العام
 هيئة الرتاية
ب  .الييئات ال نفيذية:
 المك ب ال نفيذل
 ال

كرتير ال نفيذل

 لرنة المرأة
 لرنة الشبال
ج .الييئات الرطابية



لرنة النظام الااخلي



لرنة الرطابة المالية
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المادة  :3المؤتمر
المؤتمر هو هيئة القرار العليا لالتحاد العربي للنقابات وينعقا كي أربع ينوات باعوة م
المرل ،العام واي وناتيا ب لب م
أ.

االغلبية الب

المنظمات األعضاء.

ي ة ( )1+ %05م

يش رط لقانونيدة إنعقداد المدؤتمر العدام العدادل أو اإليد وناتي حضدور  1+%05مد
المنظمات األعضاء وفي حال عام توفر الن ال القانوني ي م إعدادة توجيدك الداعوة
في غضوب شير لينعقا بالحاضري .

ب .ت م الاعوة إلى مؤتمر إي وناتي ب لب األغلبيدة ( )1+ %05مد

أعضداء المرلد،

العام.
ج .ين خب المؤتمر عنا إف اح دورتك م
رتي ،ومقرري

بدي

أعضداتك لرندة ت كدوب مد

إثني .

د .في حال غيال الرتي ،أو بناء على طلب مندك خدالل الرل
يرأل الرل

رتدي ،ونداتبي

دة أو خدالل جد،ء منيدا

ة أحا نوال الرتي.،
المادة  :4أعضاء المؤتمر.

مناوبو المؤتمر هم ممولو كي المنظمات النقابية األعضاء في اإلتحاد العربي للنقابات على
طاعاة ال مويي الن

بي وفق الراول ال الي:

المرموعة األولى

 1إلى 50 000

المرموعة الوانية

255 000 - 50 001

أربعة مناوبي

المرموعة الوالوة

400 000 - 200 001

ي ة مناوبي

"" 6

المرموعة الرابعة

 400 001وما فوق

ثمانية مناوبي

"" 8

ي م ال

ويت على القرارات الخالفية على طاعاة ال مويي الن

مناوباب إثناب ""2

بي ح

"" 4

ب الراول المبي

أعاله على أب يكوب للمرموعة األولى يوت واحا لكي منظمة و المرموعة الرابعة أربعة
أيوات على األط ى.
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المادة  :5مهام المؤتمر
أ .مناطشة ال قريري

المالي واإلدارل لالتحاد والم ادطة علييما.

ب .تقييم نشاط اإلتحاد منذ إنعقاد آخر دورة للمؤتمر.
ج .ريم ال وجيدات العامدة ووضدع إيد راترية ل حقيدق أهداا

اإلتحداد فدي الف درة مدا بدي

المؤتمري .
دكرتير(ة) ال نفيدذل(ة) ولرندة المدرأة ولرندة الشدبال

د .ان خال أعضاء المرل ،العام وال
لماة  4ينوات.

المادة  :6المجلس العام
أ .ي كوب المرل ،العام م
للنقابات على أب ال تقي ن

إثني

ممولي

ع

بة تمويي المرأة ع

كي منظمة نقابية عضو في اإلتحاد العربدي
.%.05

ب .يحاد المرلد ،العدام ل تحداد برندامع العمدي وال
المؤتمر وي ادق على األنش ة ال

يايدات ال

دنوية ح

دنوية وعلدى ال قريرالمدالي المقدام مد

دب مدا أطدره
طبدي المك دب

ال نفيذل.
ج .ي ولى المرل ،العام الرطابة على أنش ة اإلتحاد ويحيي على ضوء رلك تويدياتك إلدى
المك ب ال نفيذل.
د .ير مع المرل ،العام مرة فدي ال

دنة علدى األطدي وتكدوب الداعوة الج ماعاتدك بدنف،

األحكام المن وص علييا في المادة ( )0م

هذا الاي ور.

ه .ين خب المرل ،العام مباشرة عقب ان خابدك مد
هيئة الرتاية م

طبدي المدؤتمر هيئدة الرتايدة وت كدوب

رتي ،ناتب رتي ،أول ناتب ثاني للرتي ،على اب يكوب مد

ضدمنيم

إمرأة مع مراعاة ال مويي الربرافي في المن قدة العربيدة كمدا ين خدب المرلد ،العدام كدي
م :



و.

المك ب ال نفيذل.
لرنة النظام الااخلي.
لرنة الرطابة المالية.
ين خب كي م رتي( ،ة) لرنة النظام الااخلي ورتي( ،ة) لرنة الرطابة المالية مد

أعضاء اللرنة المعنية لماة  4ينوات.
ز.

ير مع المرل ،العام مرة في ال

األحكام المن وص علييا في المادة  0م
ح.

نة على األطي وتكوب الاعوة إلج ماعاتك بدنف،
هذا الاي ور.

ت م الاعوة إلى إج ماع المرل ،العدام إيد وناتيا ب لدب األغلبيدة ( )1+ %05مد

أعضاء المك ب ال نفيذل.
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المادة  :7المكتب التنفيذي
أ .ين خب المرل ،العام مباشرة عقب إن خابك م
األييلي
ب.



والمناوبي

لماة أربعة ينوات مع مراعاة ال مويي الربرافي في المن قة العربية.

ي كوب المك ب ال نفيذل م :

أعضاء هيئة الرتاية



ال



األعضاء األيلي



األعضاء المناوبي

كرتير ال نفيذل
وعادهم م



رتي



رتي ،لرنة الشبال
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ة لرنة المرأة

ج .في حال تعذر على عضو م
مناوبا ورلك ح

أعضاء المك ب ال نفيذل عام الحضور يحي محلك آليا عضوا

ب ترتيب األعضاء األيلي

د .ير مع المك ب ال نفيذل في جل
م

طبي المؤتمر أعضاء المك ب ال نفيذل

ال

عنا غن خابيم بال

ة عادية مرتي

في ال

كرتير ال نفيذل على أب ي وفر ن ال ( )1+%05م

ه .يكوب الناتب األول لرتي ،االتحاد رتي

ويت او بال وافق.
نة .وكلما دعت الحاجة باعوة

األعضاء.

ا للمك ب ال نفيذل.

المادة  :8الرئاسة
أ .يكوب رتي ،اإلتحاد رتي ،هيئة الرتاية .وي م ع أعضاء هيئدة الرتايدة بحدق ال

دويت

في كافة هيئات اإلتحاد.
ب .ي رأل رتي ،اإلتحاد إج ماعات المرل ،العام وي رأل ناتب الدرتي ،األول إج ماعدات
المك ب ال نفيذل ويشر

ناتب الرتي ،الواني على إدارة يناوق ال ضام .

ج .تعمي هيئة الرتاية على أيال اإلدارة الرماعية وعلدى ضدوء اإلجدراءات الردارل بيدا
في اإلتحاد الاولي للنقابات.
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المادة  :9لجنة الرقابة المالية
أ .ين خب المرل ،العام لرنة الرطابة المالية ت كوب م

ثدال

لمداة أربعدة 4

مداطقي

ينوات.
ب .يقوم الماطقوب بإجراء تداطيق يدنول لح

دابات االتحداد ويرفدع المداطقوب تقريدرهم

إلى المرل ،والمدؤتمر العدام و ال يحدق ألعضداء المرلد ،العدام أب يكوندو مد

بدي

الماطقي .
شاغرا بدي

ج .في حال أيبح من ب أحا الماطقي

المدؤتمري

ي م دع المرلد ،العدام

ب الحية ميء الشاغر.
المادة  :10لجنة النظام الداخلي
ين خب المرل ،العام لرنة النظدام الدااخلي ت كدوب مد

ثالثدة أعضداء لمداة أربعدة ()4

توكي إلييم الميام ال الية:
أ .إع ماد الراول الخاص بحرم العضوية في كي منظمة
ب .ضبل عاد مناوبي كي منظمة في المؤتمر
ج .ن

ب الم

اهمات في يناوق ال ضام

د .أل ميام اُخر

توكي ليا م

طبي المؤتمر العام أوالمك ب ال نفيذل ل تحاد.

المادة  :11السكرتير التنفيذي
أ .ين خددب المؤتمريددكرتيرا تنفيددذيا ترشددحك منظم دداب عضددوتاب أو أكوددر وي د م ان خابددك إمددا
بددال وافق او بدداالط راع ال

ددرل باألغلبيددة الب

ددي ة ( )1+%05فددي حالددة وجددود اكوددر م د

مرشح.
ب .يكددوب ال

ددكرتير ال نفيددذل م

ددؤوال عد

اح ددرام ديد ور االتحدداد وح

وت بيق طرارات المؤتمر والمرل ،العام والمك ب ال نفيذل ويقوم ال

يددير إدارتددك

د

كرتير ال نفيذل بدأداء

يالحياتك وفقا لما يررل بك العمي في االتحاد الاولي للنقابات.
المادة  :12الشبكات النوعية
أ.

ي ولى المرل ،العام وبإط راح م

المنظمات األعضاء إنشاء شبكات نوعية خايدة

في المراالت ال الية:


شبكة المرأة النقابية .



شبكة الشبال النقابي.

دستور اإلتحاد العربي للنقابات
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شبكة القانونيي

النقابيي .



شبكة اإلعالميي

النقابيي

ب -يش رط في إن
ال نفيذل .ويمك

.
إلدى الشدبكات النوعيدة موافقدة المك دب

ال األعضاء غير النقدابيي

كلمدا إط ضدت الضدرورة

للمرل ،العام أب ينشئ شبكات نقابيدة أخدر

رلك وفقا للخ ة اإلي راترية ال ي ي بناها المؤتمر.
ج -يشر

عضو م

بحيث تعمي بال ن

المك ب ال نفيذل على كي شبكة م
يق مع ال

الشدبكات ال دي تدم انشدا ها

كرتير ال نفيذل.

د -ت كددوب الشددبكات النوعيددة ل تحدداد العربددي للنقابددات م د
وممولي المر مدع المداني وخبدراء وإخ داتيي

ورلدك بح

ممولددي المنظمددات األعضدداء

دب أهداا

كدي شدبكة ومردال

نشاطيا.
هُ -يعي

المك ب ال نفيذل لرنة تن

يق للشبكة وت كدوب مد

المناطق الربرافية ين خبوب فيما بينيم ُمن
و -يقام من

ق كي شبكة بال عاوب مع ال

أربعدة أعضداء ممولدي

لكافدة

قة ورلك لماة أربع ينوات.
كرتيرال نفيذل تقريراً للمك ب ال نفيذل.

الفصل الثالث :العالقات مع المنظمات األخرى في الهيكلية النقابية
المادة:13العالقة مع اإلتحاد الدولي لنقابات آسيا والمحيط الهادي وإلى اإلتحاد
الدولي لنقابات إفريقيا
أ .تن

ب المنظمات النقابية العربية إلى كدي مد

اإلتحداد العربدي للنقابدات وإلدى اإلتحداد

الاولي للنقابات اإلتحاد الاولي لنقابات آييا والمحيل اليادل وإلى اإلتحاد الاولي لنقابات
إفريقيا بقرار ريمي م

المرل ،المرك،ل ل تحاد الاولي للنقابات.

ب .تح فظ المنظمات النقابية األعضاء في اإلتحاد بعضوي يا في إتحداد إفريقيدا وإتحداد آيديا
باييفيك وبكافة الحقوق والواجبات ال ي ت ضمنيا هدذه العضدوية علدى النحدو المبدي

فدي

طانونييما األياييي .
ج .ياعو اإلتحاد العربي للنقابات األمناء العامي

للمنظمات اإلطليميدة (إتحداد نقابدات إفريقيدا

وإتحاد نقابات آييا والمحيل اليادل) بحكم يف يم إلى إج ماعات هياكلك الاي ورية.
دُ .يعقا إج ماع تن

يقي مرة واحاة على األطدي يدنوياً بدي

ال

دكرتير ال نفيدذل ل تحداد

الاولي للنقابات وإفريقيا وآييا – المحديل اليدادل واإلتحداد العربدي للنقابدات لارايدة أخدر
الم

راات في المن قة العربية والم

دستور اإلتحاد العربي للنقابات

اتي رات اإله مامات المش ركة.
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المادة :14العالقات مع اإلتحادات القطاعية النوعية
ق اإلتحاد العربي للنقابات مع اإلتحادات الق اعية النوعية العالمية خايدة مدع تلدك

أ .ين

ال ددي لدداييا منظمددات إطليميددة عربيددة فيمددا يخددا تنفيددذ برامريددا فددي المن قددة العربيددة
وي

اعاها عنا اإلط ضاء على تكوي

منظمات ط اعية عربية.

ب .يرولدعوة المنظمات الق اعية المينية ب فة مراطب إلج ماعات المرل ،العام ومدؤتمر
اإلتحاد العربي للنقابات.
الفصل الرابع :األحكام العامة
المادة  :15المرأة
ينببي أب ال تقي ن

بة تمويي المرأة في جميع هيئات وأنش ة اإلتحاد العربي ع

.%05

المادة  :16الشباب
تع ما ن

بة تمويي الشبال في جميع هيئات وأنش ة اإلتحاد العربي بما ال يقي ع

.%15

المادة  :17التصويت
ي م إتخار القرارات إما بال وافق أو باألغلبية ( )1+%05ما لم ينا هذا الاي ور على خال
رلك.
المادة  :18الشغور
في حال حاو

شبور في المرل ،العام ب

بب ي علق بكوب أحا األعضاء لدم يعدا ممدوال ً

مع مااً للمنظمة ال ي كاب ين مي ليا في وطدت اإلن خدال أو لوفاتدك أو إيد قال ة أو إطال دك
م

منظم ك ت

بال المنظمة مناوبيا على أب ي ادق عليك المرل ،العام.
المادة  :19المقر

يحاد المؤتمر بلا المقر الرتي

ي ل تحاد ويرول للمك ب ال نفيذل ف ح مكاتب فرعية لباية

تنفيذ برامع تعاوب خاية أو كلما اط ضت الحاجة إلى رلك.

دستور اإلتحاد العربي للنقابات
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المادة  :20المالية
أ .يع ما اإلتحاد في تمويلك على مي،انية ت

نا لدك مد

اإلتحداد الداولي للنقابدات ل ب يدة

تكاليف يير إدارتك (رواتب اي ئرار المكاتب وغيرها م
ب .كما يع ما اإلتحاد في تمويي باطي أنش
تضام

اإلتحاد الاولي للنقابات وم

والمؤي

ات ال ايقة وم

يمول م

اليبات البير مشروطة ال ي يمك

إشرا

اب ي لقاها.

مدؤتمره يدناوطا لل ضدام

اهمات توفرها منظماتك األعضاء ح

عليك الراول المذكور في المدادة الرابعدة مد
عضو م

ك على تعبئة المدوارد الخارجيدة مد

يدناوق

إتفاطيات ال عاوب ال ي يبرميدا مدع المنظمدات النقابيدة

ج .يؤي ،اإلتحاد العربي للنقابدات بقدرار مد
طبي م

الم اريف األخر ).

النقدابي العربدي

ب عداد أعضداءها ووفقدا لمدا يدنا

هدذا الايد ور .ويكدوب هدذا ال دناوق تحدت

أعضاء المك ب ال نفيذل ويخضع لرطابة لرنة الرطابة المالية.
المادة  :21حل اإلتحاد

أ .ال يحي اإلتحاد إال بموجب طرار ي خذه مؤتمره العام في إج ماع خاص لذلك ويرفع القرار
ل تحاد الاولي للنقابات وإتحاد نقابات إفريقيا وإتحاد نقابات آييا والمحيل اليادل.
ويت ثلوي أعضاء المؤتمر.

ل .يش رط إتخار طرار حي اإلتحاد ب

المادة  : 22نفاذ وتعديل الدستور
أ .ي بح هذا الاي ور نافذاً بعا عرضك على مؤتمر اإلتحاد الاولي للنقابدات وإع مداده مد
طبي مؤتمر اإلتحاد العربي للنقابات.
ل .تقام مق رحات تعايي الاي ور م
العام في موعا ال يقي ع

طبي المنظمات النقابية ال ابعدة ل تحداد إلدى المدؤتمر

ثالثة أشير طبدي إنعقداد المدؤتمروتخ ر بدذلك جميدع المنظمدات

النقابية األعضاء.
المادة  :23اللغات
في حالة اإلخ ال

بي

الن

خ الم رجمة لنا هذا الاي ور تكوب ال

يادة للن

خة العربية.

المادة  :24الفراغ القانوني
في حال تبي

وجود فراغ طانوني أو م

الة لم ينا دي ور اإلتحاد العربدي للنقابدات علدى

طواعا لمعالر يا يكوب المرجع القانوني دي ور اإلتحاد الاولي للنقابات و اللواتح ال نظيميدة
ال ي يعمي على أياييا.
دستور اإلتحاد العربي للنقابات
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أحكام إنتقالية
أ .فيما يخا المنظمدات األعضداء المداعوه ل

دوية وضدعيا القدانوني بدالنظر إلدى واجبدات

العضوية أو المنظمات الشريكة في اإلتحاد فيحق ليا ال رشدح لكافدة الييئدات الايد ورية
شري ة أب ال تباشر مياميا في تلك الييئات إال بعا طرار طبول عضوي يا أو ت
القانونية بقرار م

المرل ،المرك،ل ل تحاد الاولي للنقابات.

ل .تنارد المنظمات ال ي لم ت رح بعا بعاد أعضاتيا أو يرحت م
ضم

وية أوضداعيا

غير تقايم ينا لدذلك

المرموعة األولى وفقا جاول نيابات المؤتمر المن وص عليك في المادة الرابعدة مد

الاي ور.
د.

يرول للمرل ،العام مراجعة جاول ال

دستور اإلتحاد العربي للنقابات

نيف كلما اط ضت الم

راات رلك.
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البروتوكول االنتقالي
أ-
 .1ين خددب المرلدد ،العددام يددكرتيرا تنفيددذيا ترشددحك منظم دداب عضددوتاب أو أكوددر ويد م
ان خابك إما بدال وافق او بداالط راع ال
وجود اكور م

درل باألغلبيدة الب

دي ة ( )1+%05فدي حالدة

مرشح.

يير ادارتدك و
 .2يكوب ال كرتير ال نفيذل م ؤوال ع اح رام دي ور االتحاد و ح
ت بيددق طددرارات المددؤتمر والمرلدد ،العددام والمك ددب ال نفيددذل يمددارل ال ددكرتير
ال نفيددذل يددالحياتك بال ن دديق مددع رتددي(،ة) االتحدداد وبندداء علددى الفقددرة ل م د
البرتوكول االن قالي.
ب-
 .1خالل المرحلة االن قالية الرتي ،و ناتبا الرتي ،و ال

كرتير(ة) ال نفيذل(ة) (الدذي

يي م االشارة إلييم بالمرموعة القيادية المن خبة في هذا الدنا ) ير معدوب كدي
شيري

 .وتكدوب المرموعدة القياديدة المن خبدة م

المنظمة وع

دؤولة عد

الحكدم الرشديا فدي

ت بيق طرارات المؤتمر .

 .2المرموعددة القياديددة المن خبددة بندداء علددى ال

يايددة ال ددي يدديحادها و يقررهددا

المرل ،العام تقرر تنظيم العمي البرنامع وال مويي الخارجي ل تحاد.
 .0خالل الف درة االن قاليدة الدرتي ،وال

دكرتير ال نفيدذل بال ن

ديق يكوندا الم حداثاب

بإيم االتحاد.
ي م تقييم عمي المرموعة القيادية المن خبة بعا ينة وي م تعايي الاي ورم
المرل ،العام إرا ل،م االمر.

دستور اإلتحاد العربي للنقابات
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طبدي

