تحت النشر

العامــل

االع�ضاء وقد عقد االحتاد  11م�ؤمتر منذ ت�أ�سي�سه وحتي الآن.
املجل�س املركزي :
 يت�ألف من ع�ضوين اثنني عن كل منظمة ع�ضو يف االحتاد ،وممثل واحدعن كل احتاد مهني عربي ب�صفة مراقب  ،وكذلك جلنتي املر�أة العاملة
العربية والطفل  ،وال�شباب العربي كمراقبني .
 مدة ع�ضوية املجل�س خم�س �سنوات  ،وقد ي�ستمر يف مزاولة مهامه اذااقت�ضى االمر تعقد دوراته العادية مرة واحدة كل عام او دورة طارئة يف
احلاالت التي يقرها الد�ستور .
 االمانة العامة :تت�ألف االمانة العامة لالحتاد من االمني العام واالمناءامل�ساعدين  ،وي�شرتط ان يكونوا متفرغني للعمل مبقر االمانة العامة
وااللتزام ب�أهداف االحتاد وقرارات هيئاته الد�ستورية والعمل على حتقيق
اهدافه يف غياب املجل�س املركزي .
جلان االحتاد ومهامها :
لالحتاد جلان ا�ست�شارية وخمت�صة جتتمع كل �سنة مرة واحدة على الأقل ،
بدعوة من االمانة العامة لالحتاد وحتت ا�شرافها وهي:
اللجان اال�ست�شارية :
 جلنة العالقات العربية والدولية  -جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية جلنة الثقافة واالعالم -جلنة العمل والت�شريع -جلنة االحتادات املهنيةالعمالية العربية  -جلنة ال�شباب العامل.
اللجان املتخ�ص�صة :وهذه اللجان ذات االخت�صا�ص النوعي تت�شكل بقرار
ي�صدره املجل�س املركزييحدد فيه نظام العمل وهيكليتها واملهمات املناطة
بها- .جلنة احلقوق واحلريات النقابية  -2جلنة املر�أة العاملة العربية
والطفل
ويتبع االحتاد كل من :
 املعهد العربي للدرا�سات العمالية :يقع املعهد يف منطقة الدميا�سالقريبة من دم�شق عا�صمة اجلمهورية العربية ال�سورية ود�شن يف دي�سمرب
عام  1999مبنا�سبة انعقاد امل�ؤمتر العام العا�شر لالحتاد.
اقر امل�ؤمتر العام لالحتاد 1995ميثاق احلقوق واحلريات واملطالب
االقت�صادية واالجتماعية ،كما �أقر اقامة (املركز العربي للحقوق واحلريات
النقابية) الذي ي�ضم يف ع�ضويته اىل جانب االحتاد املنظمات العربية
املهنية وال�شعبية املهتمة باملجتمع املدين والعدالة االجتماعية.
االحتادات املهنية التابعة لالحتاد:
يتبع االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب  11احتاد مهني نوعي هي:
 االحتاد العربي للعاملني بالبناء والأخ�شاب و�صنع مواد البناء -العراق االحتاد العربي للعاملني يف ال�صحة -العراق االحتاد العربي للمتقاعدين -اجلزائر االحتاد العربي للعاملني بالتعليم والطباعة واالعالم -م�صر االحتاد العربي لعمال الغزل والن�سيج و�صناعة املالب�س -م�صر االحتاد العربي للعاملني بالنفط واملناجم والكيماويات -م�صر االحتاد العربي للنقل واالت�صاالت-م�صر االحتاد العربي للعاملني بامل�صارف والتجارة والأعمال املالية -ليبيا االحتاد العربي للزراعة وال�صناعات الغذائية وال�صيد-ال�سودان االحتاد العربي للعاملني بالبلديات وال�سياحة �سوريا االحتاد العربي للعاملني بال�صناعات املعدنية والكهربائية � -سوريادور االحتاد يف دعم الق�ضايا القومية العربية:
وكان �أول اختبار حقيقي لهذا االحتاد  ،وهو مل يتجاوز من العمر �أربعة
�شهور -عندما �أقدمت م�صر علي �إعالن ت�أميم قناة ال�سوي�س 00يف 26
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يوليو  /متوز  00 1956وكان لهذا احلدث التاريخي دويه يف العامل اجمع00
وا�ست�شعرت الأمانة العامة الحتاد العمال العرب اخلطر 00و�أدركت
احلاجة �إيل توحيد ال�صف العربي ملواجهته ودعت �إيل اجتماع طارئ
للمجل�س التنفيذي بالقاهرة  000وعقد بالفعل يف العا�شر من �أغ�سط�س
 1956بالقاهرة حيث قرر املجل�س بالإجماع وقف �ضخ البرتول العربي خارج
الوطن العربي ولو �أدي ذلك �إيل تدمري ون�سف الآالت واملن�شات يف حال وقوع
�أي عدوان علي م�صر ومقاطعة جميع ال�سفن والطائرات التابعة للدول التي
تعتدي وتدمري املطارات واملن�ش�آت احلربية يف الوطن العربي للحيلولة دون
ا�ستخدمها يف العدوان علي م�صر وبالفعل ال بالقول فح�سب 00نفذ العمال
العرب ما تعاهدوا عليه عندما وقع العدوان الغا�شم علي م�صر يف �أول
نوفمرب /ت�شرين  1956حيث قام العمال العرب بن�سف �أنابيب البرتول يف
�سوريا والكويت وقام العمال العرب مبقاطعة ال�سفن والطائرات والب�ضائع
الفرن�سية والإجنليزية كما مت تدمري عدد من املن�شات الع�سكرية يف ليبيا
والأردن بجانب االت�صال باملنظمات العمالية الدولية ودعوتها �إيل ت�أييد
ومنا�صرة م�صر يف كفاحها العادل  00والوثائق التاريخية ت�سجل ما قام
به عمال فرن�سا وبريطانيا الأحرار من �ضغوط علي حكوماتهم وا�ستنكار
العدوان..
وكان االنت�صار لي�س انت�صار عمال و�شعب م�صر فح�سب و�إمنا انت�صار
الإرادة العمالية العربية وانت�صار لوحدة العمال العرب مما دعي الرئي�س
الراحل جمال عبد النا�صر �إيل القول ( لقد جنح العمال العرب  ،فيما ف�شل
فيه القادة والع�سكريون) ويف �أكتوبر من عام  1957جنح العمال العرب
يف ت�شكيل اللجنة الدولية ملنا�صرة عمال و�شعب اجلزائر التي عقدت �أول
اجتماع لها بالقاهرة بح�ضور ممثلني لأكرث من  60احتاد عمال يف العامل
ملنا�صرة ن�ضال عمال و�شعب اجلزائر يف كفاحهم �ضد اال�ستعمار الفرن�سي
وجنحت هذه اللجنة يف �أن ت�شكل �صوتا عاليا علي كافة املنابر الدولية �إيل
�إن حتقق للجزائر العربية ا�ستقاللها الوطني.
وكانت الق�ضية املركزية للأمة العربية جمعاء .ق�ضية فل�سطني ومواجهة
الأخطار التو�سعية لل�صهيونية ق�ضية يومية للعمال العرب.حيث دق احتاد
العمال العرب ناقو�س اخلطر �إزاء امل�شروع الذي �أقره امل�ؤمتر ال�صهيوين
الذي عقد يف مار�س� /آذار  1958لتهجري اليهود من دول العامل �إيل الأرا�ضي
العربية الفل�سطينية و�سعي االحتاد لك�سب امل�ؤيدين للحقوق العربية بكافة
الطرق كما جنح يف ت�شكيل اللجنة الدولية ملنا�صرة عمال و�شعب فل�سطني
والتي عقدت العديد من امل�ؤمترات لف�ضح امل�ؤامرات ال�صهيونية ودعم
الن�ضال امل�شروع لل�شعب الفل�سطيني من اجل ا�ستعادة حقوقه امل�سلوبة
ويف جمال الدفاع عن احلقوق واحلريات النقابية �سعي االحتاد بكل قوة
من اجل دعوة الأقطار العربية لتكوين نقابات عمالية حرة ونادي مبنع
ا�ضطهاد القيادات النقابية وال�سماح بحرية الن�شاط النقابي وتابع احتاد
العمال العرب كافة االنتهاكات بحق ممار�سة العمل النقابي العربي باعتبار
انه حق من احلقوق الأ�سا�سية للعامل العربي تقره املواثيق والت�شريعات
الدولية.
وعلي ال�صعيد العاملي توا�صلت وتنامت م�سرية العمال العرب من خالل
احتادهم يف كافة املحافل الدولية وب�صفة خا�صة يف م�ؤمترات العمل الدولية
والتي ت�شارك فيها وفود وممثلني لكافة التنظيمات النقابية يف كافة �أرجاء
العامل  .وعمل احتاد العمال العرب علي عقد بروتوكوالت للتعاون مع العديد
من االحتادات العمالية يف �أفريقيا وا�سيا و�أمريكا الالتينية .مبا من �شانه
دعم وك�سب املزيد من الأ�صدقاء واملنا�صرين احلقوق العربية .وجنح يف
ت�شكيل جبهة من النقابيني من عمال �أفريقيا وا�سيا للن�ضال �ضد اال�ستعمار

