
إعان امبادئ واأهداف

تتمثل أهداف اإحاد ي:

اإح��اد العرب��ي للنقاب��ات منظم��ة نقابية تقوم عل��ى مبادئ وأه��داف اإحاد 

الدولي للنقابات، وتضم كافة امنظمات النقابية العربية اأعضاء ي اإحاد 

الدول��ي للنقابات، واإح��اد الدولي لنقاب��ات إفريقيا واإح��اد الدولي لنقابات 

أس��يا واحيط اه��ادي وامنتمي��ة للبل��دان العربية اآت��ي ذكره��ا: موريتانيا، 

امغ��رب، اجزائر، تونس، ليبيا، مصر، اأردن، فلس��طن، لبنان، س��وريا، العراق، 

اليمن، البحرين، الكويت، س��لطنة ُعمان، قطر، اإمارات، الس��عودية. ويقوم 

اإحاد على نفس مبادئ وأهداف ااحاد الدولي للنقابات ويتمتع بالشخصية 

اإعتبارية.

الدف��اع ع��ن ح��ق مي��ع العم��ال ي التنظي��م النقابي ومارس��ته بكل   أ.	

حرية، وتشجيع بناء منظمات نقابية دمقراطية ومستقلة تعمل ي كنف 

الشفافية.

العم��ل عل��ى توحي��د احرك��ة النقابي��ة العربي��ة الدمقراطي��ة؛   ب.	

مواجهة ختلف التحديات امس��تجدة الي تعرضها ومس��اندة مسارات التحول 

الدمقراط��ي ي ال��دول العربي��ة.

العم��ل عل��ى حقي��ق العدال��ة اإجتماعي��ة والدمقراطي��ة، والتوزي��ع   ج.	



الع��ادل للث��روات، واإدارة الرش��يدة والس��عي إى الرق��ي اإجتماع��ي وضم��ان 

العم��ل الائ��ق، واحي��اة الكرم��ة مختل��ف الفئ��ات الش��عبية.

تطويرعاق��ات العم��ل م��ن أج��ل ضم��ان احق��وق اأساس��ية ي العم��ل   د.	

والنه��وض باأوض��اع ااقتصادي��ة و اإجتماع��ي للعم��ال.

الدف��اع ع��ن حقوق اإنس��ان، ومناص��رة احري��ات العام��ة والفردية وي   ه.	

مقدمته��ا احري��ات النقابية م��ا ي ذلك اح��ق ي التنظيم، وحري��ة التعبر، 

والتظاه��ر الس��لمي، واإض��راب، وتعزي��ز ه��ذه احقوق.

حقي��ق امس��اواة، والقض��اء عل��ى مي��ع أش��كال التميي��ز عل��ى أس��اس   و.	

اجن��س، أو الل��ون، أو الدي��ن، أو اللغ��ة، أو امنش��أ اإجتماع��ي أو الثق��اي أو 

اجغ��راي.

 ز.	 الدف��اع ع��ن احق ي امس��اواة، وحق ام��رأة ي تولي مواقع امس��ؤولية ي 

الوظيف��ة وي امؤسس��ات التمثيلي��ة وي قي��ادة امنظم��ات النقابي��ة، والقض��اء 

عل��ى مي��ع أش��كال التميي��ز والعن��ف الذي م��ارس ضدها.

الدفاع عن احق��وق اإقتصادية واإجتماعي��ة والثقافية لكل العمال   ح.	

ي امنطق��ة العربي��ة وإعتم��اد مب��دأ اح��وار اإجتماع��ي امؤس��س وامفاوض��ة 

اجماعي��ة بإعتبارهم��ا أفض��ل الس��بل لتحس��ن عاق��ات العمل.

العم��ل عل��ى حقي��ق اإندم��اج اإقتص��ادي العرب��ي كش��رط ض��روري   ط.	

لتحقي��ق النم��و اإقتص��ادي واإجتماع��ي ي كام��ل امنطق��ة العربي��ة.

مكافحة ميع أش��كال اإجار بالبشر واإستغال جميع أشكاله،   ي.	

ما فيه اجنس��ي، والعمل القس��ري واج��ري والباطي وامناولة.

الدفاع عن حقوق العمال امهاجرين والتصدي لكافة أش��كال التمييز   ك.	

واإس��تغال الذي قد يتعرضون له.

العم��ل عل��ى تطويرعم��ل الش��باب، وتوس��يع اجه��ود العربي��ة حارب��ة   ل.	

البطال��ة، والعم��ل اه��ش واإقص��اء اإجتماع��ي، والدفاع عن مص��اح العاملن 

الش��بان وماي��ة حقوقه��م.



العم��ل عل��ى مكافح��ة الفق��ر، واج��وع واإس��تغال، واإضطه��اد،   م.	

والفس��اد، وع��دم امس��اواة، والتميي��ز.

العمل على حاربة تش��غيل اأطف��ال، وماية حقوق عامات و عمال   ن.	

امنازل والفئات امستضعفة والدفاع عن  الفتيات واأطفال الذين يتم تهجرهم 

قسرا وإستغاهم بش��تى الطرق واأساليب.

امطالب��ة بصياغ��ة سياس��ة تنموي��ة تش��اركية ش��املة ومس��تدامة   س.	

ي البل��دان العربي��ة م��ن أجل تكري��س الديقراطي��ة اإجتماعي��ة وحقيق 

توزي��ع ع��ادل للث��روات الوطني��ة م��ا يضم��ن كرامة مي��ع العم��ال والفئات 

اإجتماعي��ة.

إخ��اذ مي��ع اإج��راءات لتعزيز وزي��ادة اإنتس��اب النقاب��ي ي امنطقة   ع.	

العربي��ة.

تعزي��ز التضام��ن النقاب��ي العمال��ي العرب��ي والعام��ي، وم��ؤازرة ودع��م   ف.	

اح��ركات النقابي��ة العمالي��ة امضطه��دة.

تطوي��ر أواص��ر رواب��ط التع��اون والتضام��ن م��ع منظم��ات اجتم��ع امدني   ص.	

و ال��ي ها نف��س مبادئ و ثواب��ت ااحاد العرب��ي للنقاب��ات وختلف احركات 

اإجتماعي��ة امناهض��ة لليرالي��ة امتوحش��ة.

 ق.	 الدف��اع عن حق��وق ذوي اإحتياجات اخاص��ة، والعمل عل��ى تعزيزها، 

ودع��م امتقاعدي��ن والعم��ل عل��ى ماي��ة مصاحه��م وتنظيمه��م نقابيا.

رف��ض كافة أش��كال اإس��تعمار والتدخ��ل ااجني، ومس��اندة ميع   ر.	

الش��عوب امكافحة من أجل إس��رداد س��يادتها، وتقرير مصرها، ودعم نضال 

ح��ركات التح��رر العربي��ة والعامية، والدفاع عن حق الش��عب الفلس��طيي ي 

حري��ر أرض��ه وإقامة دولته امس��تقلة.



الفصل اأول: العضوية

امادة 1: إجراءات اإنضمام: احقوق وامس��ؤوليات

ج��وز للمنظم��ات النقابي��ة العربي��ة التق��دم بطل��ب اإنضم��ام لإح��اد   أ.	

الدول��ي للنقابات، ولإحاد الدول��ي لنقابات إفريقيا ولإح��اد الدولي لنقابات 

أس��يا واحي��ط اه��ادي، ولإح��اد العرب��ي للنقاب��ات. وخض��ع إج��راءات قب��ول 

العضوي��ة للقواع��د امعم��ول به��ا ي ااحاد الدول��ي للنقابات . ويتم إستش��ارة 

اإح��اد العرب��ي للنقاب��ات فيم��ا يتعل��ق بطلب��ات العضوية.

ج��وز للمكت��ب التنفي��ذي لاح��اد دعوة مثل��ن من بع��ض امنظمات   ب.	

النقابي��ة الصديق��ة ومنظم��ات اجتم��ع امدن��ي وذوي ااختص��اص واخ��راء 

حض��ور اجتماع��ات اجل��س الع��ام او امؤم��ر بصف��ة مراقب.

 ج.	  حتف��ظ امنظمات اأعض��اء بإس��تقاليتها التامة على امس��توى الوطي، 

وتراع��ي ي إخ��اذ قراراته��ا، ووض��ع توجهاته��ا وصياغ��ة سياس��اتها التوجه��ات 

وامب��ادئ العامة واأهداف امنصوص عليها ي دس��تور اإح��اد الدولي للنقابات 

وال��ي م إقراره��ا من خال مؤمر اإحاد العرب��ي للنقابات وتبقي اإحاد على 

إطاع بأنش��طتها على امس��توى الوطي.

ح��ق أي منظم��ة أن تنس��حب م��ن عضوي��ة اإح��اد ش��ريطة تقدي��م   د.	

إش��عار كتابي بامضمون قبل ثاثة أش��هر. ولكي يكون إش��عار اإنس��حاب 

قانونيًا، جب أا تكون امنظمة متأخرة عن دفع ما عليها من مس��تحقات. فا 

يعف��ي اإنس��حاب امنظمة امنس��حبة م��ن دفع ما يرت��ب عليها م��ن متأخرات.



ي حال أي خرق لدس��تور ااحاد ولدستور ااحاد الدولي للنقابات وي   ه.	

حال��ة الض��رر مصاحهما ح��ق للمكت��ب التنفيذي أو اجل��س العام لاحاد 

تكلي��ف جن��ة النظ��ام الداخلي بدراس��ة احال��ة وتقديم تقري��ر للمكتب 

التنفي��ذي ح��ال على اجلس الع��ام لاحاد م��ن أجل اخاذ القرار امناس��ب.

ي ح��ال إيق��اف عضوي��ة منظم��ة نقابي��ة، تنته��ي تلقائي��ا صاحي��ة   و.	

تفوي��ض مثليه��ا ي اهيئ��ات الدس��تورية لإح��اد.

 ز.	 تف��ي امنظم��ات اأعض��اء بالتزاماته��ا امالي��ة لإح��اد الدول��ي للنقاب��ات 

وك��ذا اإح��اد اإفريق��ي للنقاب��ات وإح��اد آس��يا واحي��ط اه��ادي للنقابات.

 ح.	 تتمت��ع امنظم��ات اأعض��اء حق��وق وواجب��ات متس��اوية، وح��ق ه��ا 

امش��اركة ي أنش��طة اإحاد وأن يتم إعامها بش��كل منتظم ما يتفق مع 

أحكام ه��ذا الدس��تور.

حص��ل امنظم��ات اأعض��اء عل��ى تضام��ن اإح��اد ومس��اعدته عن��د   ط.	

احاج��ة إى ذل��ك. وعل��ى كل منظم��ة من امنظم��ات اأعضاء أن تس��اهم  ي 

م��ات  التضام��ن ال��ي يطلقه��ا اإحاد م��ع امنظمات الي تتع��رض إى أوضاع 

صعب��ة وإس��تثنائية.

يتع��ن عل��ى كل منظم��ة عض��و الدف��اع ع��ن اإحاد بش��تى اأس��اليب   ي.	

امتاحة إذا ما تعرض إى إعتداءات أومات تهدف إى إضعافه أو اإس��اءه له. 

تنطب��ق عل��ى امنظم��ات الش��ريكة نف��س ش��روط العضوي��ة امنصوص   ك.	

عليه��ا ي أح��كام ه��ذا الدس��تور. ويرت��ب عل��ى ه��ذه امنظم��ات امس��ؤوليات 

امنص��وص عليه��ا ي أح��كام ه��ذا الدس��تور باس��تثناء امس��ؤوليات امالية جاه 

اإح��اد. كما أن ها نف��س احقوق امنصوص عليها ي أحكام هذا الدس��تور 

باس��تثناء ح��ق التصويت.



الفصل الثاني: اهياكل الداخلية

امادة 2:  هيئات ااحاد

  يتك��ون ااحاد من اهيئات التالية:

امؤمر العام 	•

اجلس العام 	•

الرئاسة هيئة  	•

التنفيذي امكتب  	•

التنفيذي السكرتر  	•

جنة امرأة 	•

جنة الشباب 	•

اهيئات  التقريرية:  أ.	

ب . اهيئات التنفيذية:

جنة النظام الداخلي 	•

جنة الرقابة امالية 	•

ج. اهيئات الرقابية



امادة 3: امؤمر

امؤم��ر هو هيئة القرار العليا لاحاد وينعقد كل أربع س��نوات بدعوة   أ.	

م��ن جل��س الع��ام واس��تثنائيا بطل��ب م��ن ااغلبي��ة البس��يطة )%50 1+( م��ن 

امنظم��ات اأعضاء.

 ب.	  يش��رط لقانوني��ة إنعق��اد امؤم��ر الع��ام الع��ادي أو اإس��تثنائي حض��ور 

1+%50 م��ن امنظم��ات اأعض��اء، وي ح��ال ع��دم توف��ر النص��اب القانوني، يتم 

إع��ادة توجي��ه الدع��وة ي غضون ش��هر لينعق��د باحاضرين.

 ج.	  تت��م الدع��وة إى مؤم��ر إس��تثنائي بطل��ب اأغلبي��ة )%50 1+( م��ن 

أعض��اء اجل��س الع��ام.

 د.	   ينتخ��ب امؤم��ر عن��د إفتتاح دورته م��ن بن أعضائه جن��ة تتكون من 

رئي��س ونائ��ي رئي��س ومقرري��ن إثنن.

ي ح��ال غي��اب الرئي��س، أو بناء على طل��ب منه خال اجلس��ة أو خال   ه.	

ج��زء منه��ا، يرأس اجلس��ة أح��د ن��واب الرئيس.



امادة 4:  مندوبو امؤمر

مندوب��و امؤم��ر ه��م مثل��و كل امنظمات النقابي��ة اأعض��اء ي اإحاد على 

قاعدة التمثيل النس��ي وف��ق اجدول التالي:

يت��م التصوي��ت عل��ى الق��رارات اخافية عل��ى قاعدة التمثيل النس��ي حس��ب 

اج��دول امب��ن أعاه عل��ى أن يك��ون  للمجموعة ااوى ص��وت واحد لكل 

منظم��ة و اجموع��ة الرابع��ة أربعة أصوات عل��ى اأقصى.

مندوبان إثنان   "2" 1 إى000 50  اجموعة اأوى

أربعة مندوبن  "4" 200 00- 50 001 الثانية اجموعة 

س��تة مندوبن     "6" 400 000-200 001 الثالثة اجموعة 

ث�مانية مندوبن   "8" الرابعة 001 400 و مافوق اجموعة 



امادة 5: مهام امؤمر

امادة 6: اجلس العام

مناقش��ة التقريرين امالي واإداري لاحاد وامصادقة عليهما.  أ.	

تقييم نش��اط اإحاد منذ إنعقاد آخر دورة للمؤمر.  ب.	

رس��م التوجه��ات العام��ة ووض��ع إس��راجية لتحقيق أه��داف اإحاد ي   ج.	

الف��رة م��ا ب��ن امؤمرين.

ينتخ��ب امؤم��ر أعض��اء اجل��س الع��ام والس��كرتر)ة( التنفي��ذي)ة(   د.	

وهيئ��ة الرقاب��ة امالي��ة وهيئ��ة النظ��ام الداخل��ي.

ينتخ��ب امؤمر أعض��اء اجلس العام على أس��اس مثلن إثنن عن كل    أ.	

منظم��ة نقابي��ة عض��و أا تقل إماليا نس��بة مثيل ام��رأة عن %30.

ح��دد اجل��س العام لإح��اد برنامج العمل الس��نوي وفق ق��رارات امؤمر   ب.	

ويص��ادق عل��ى تقاري��ر النش��اط الس��نوية وعل��ى التقريرامالي امق��دم من قبل 

هيئ��ة الرقاب��ة امالي��ة وامكت��ب التنفيذي.

يت��وى اجل��س الع��ام الرقاب��ة على أنش��طة اإح��اد، وحي��ل على ضوء   ج.	

ذل��ك توصيات��ه إى امكت��ب التنفي��ذي.

جتمع اجلس العام مرتن خال س��نة عقد امؤمر حس��ن اإعداد له.  د.	



ينتخ��ب اجلس العام ي إجتماع��ه اختامي للمؤمر تركيبة اهيئات   ه.	

التالية: 	الدستورية 

رئيس اإحاد. 	   •

النائب اأول لرئيس اإحاد. 	   •

النائب الثاني لرئيس اإحاد. 	   •

باقي أعضاء هيئة الرئاسة. 	   •

أعضاء امكتب التنفيذي  	   •

جنة امرأة. 	   •

جنة الشباب. 	   • 

على أن يكون ذلك مع مراعاة النس��ب امعتمدة للشباب وامرأة.

ينتخ��ب كل م��ن رئي��س )ة( جن��ة النظ��ام الداخل��ي ورئي��س )ة( جن��ة   و.	

الرقاب��ة امالي��ة م��ن أعض��اء اللجن��ة امعني��ة م��دة 4 س��نوات.

جتم��ع اجل��س الع��ام م��رة ي الس��نة عل��ى اأق��ل، وتك��ون الدع��وة   ز.	

إجتماعات��ه بنف��س اأح��كام امنص��وص عليها ي ام��ادة 3 من هذا الدس��تور.

تت��م الدع��وة إى إجتماع اجلس العام إس��تثنائيا بطل��ب اأغلبية )%50   ح.	

+1( م��ن أعض��اء امكت��ب التنفي��ذي.



7: امكتب التنفيذي امادة 

 أ.	    يص��ادق اجلس العام ي إجتماع��ه اختامي للمؤمر على تركيبة 

	امكت��ب التنفيذي امكون على النحو التالي:

رئيس اإحاد. 	•

أعضاء هيئة الرئاسة . 	•

مندوب عن كل من بن امنظمات الي هي غر مثلة ي هيئة الرئاسة. 	•

أعضاء جنة امرأة )4(. 	•

أعضاء جنة الشباب )4(. 	•

التنفيذي. السكرتر  	•

ي ح��ال تع��ذر على عضو م��ن أعضاء امكت��ب التنفيذي ع��دم احضور   ب.	

ح��ل حل��ه آلي��ا عض��وا مناوب��ا وذل��ك حس��ب ترتي��ب اأعض��اء اأصل��ن عن��د 

إنتخابه��م بالتصوي��ت أوبالتواف��ق.

 ج.	 يعق��د امكت��ب التنفيذي  س��نويا دورت��ن عاديتن واس��تثنائيا كلما 

دع��ت احاج��ة بدعوة من الس��كرتر التنفي��ذي  أو بطلب م��ن نصف اأعضاء 

عل��ى أن يتوف��ر النص��اب )%50+1(.

يكون النائب اأول لرئيس ااحاد رئيس��ا للمكت��ب التنفيذي والنائب   د.	

الثان��ي مس��ؤوا عن صن��دوق التضامن.



امادة 8: الرئاسة

 أ.   توكل رئاس��ة هيئة الرئاس��ة لرئيس اإحاد ويتمتع أعضاء هيئة الرئاسة 

حق التصويت ي كافة هيئات اإحاد.

 ب. يص��ادق اجلس العام ي إجتماعه اختام��ي للمؤمر على تركيبة هيئة 

	الرئاسة على النحو التالي:      

رئيس اإحاد. 	•

نائب الرئيس اأول. 	•

نائب الرئيس الثاني. 	•

أعضاء هيئة الرئاسة . 	•

التنفيذي. السكرتر  	• 

ي��رأس رئيس اإح��اد إجتماع��ات اجلس الع��ام، ويرأس نائ��ب الرئيس   ج.	

اأول إجتماع��ات امكت��ب التنفيذي ويش��رف نائ��ب الرئيس الثان��ي على إدارة 

صن��دوق التضامن.

جتم��ع هيئ��ة الرئاس��ة عادي��ا ثاث م��رات ي الس��نة واس��تثنائيا بطلب   د.	

م��ن أغلبيته��ا وتت��وى مراجع��ة تقاري��ر أنش��طة الس��كريتارية التنفيذي��ة 

وامصادق��ة عليه��ا وتقديم مقرح��ات خصوص برنامج عمل الس��كريتارية 

التنفيذي��ة للمراح��ل اموالي��ة.

 ه.	 تعمل هيئة الرئاسة على أساس اإدارة اجماعية وعلى ضوء اإجراءات 

اج��اري بها ي ااحاد الدول��ي للنقابات.



امادة 9: جنة الرقابة امالية

امادة 10: جنة النظام الداخلي

ينتخ��ب امؤم��ر جن��ة الرقابة امالي��ة تتكون م��ن أربع��ة مدققن مدة   أ.	

أربع��ة 4 س��نوات.

يقوم امدققون بإجراء تدقيق س��نوي حس��ابات ااح��اد ويرفع امدققون   ب.	

تقريره��م إى اجل��س وامؤمر العام وا حق أعض��اء اجلس العام أن يكونو 

من ب��ن امدققن.

ي ح��ال أصب��ح منص��ب أح��د امدقق��ن ش��اغرا ب��ن امؤمري��ن يتمت��ع   ج.	

اجل��س الع��ام بصاحي��ة م��لء الش��غور.

ينتخ��ب امؤم��ر  جن��ة النظام الداخل��ي تتكون من أربعة أعض��اء مدة أربعة 

)4( ت��وكل إليه��م امه��ام التالي��ة:

إعتم��اد اجدول اخاص حجم العضوية ي كل منظمة.  أ.	

ضب��ط عدد مندوبي كل منظمة ي امؤمر.  ب.	

نس��ب امساهمات ي صندوق التضامن.  ج.	

أي مه��ام ُاخ��رى ت��وكل ه��ا من قب��ل امؤم��ر الع��ام أوامكت��ب التنفيذي   د.	

لإح��اد.



امادة 11: السكرتر التنفيذي

ينتخب امؤمرس��كرترا تنفيذيا ترشحه منظمتان عضوتان أو أكثر   أ.	

ويت��م انتخاب��ه إما بالتوافق او بااقراع الس��ري باأغلبية البس��يطة )%50+1( 

ي حال��ة وج��ود اكث��ر م��ن مرش��ح.

يك��ون الس��كرتر التنفي��ذي مس��ؤوا ع��ن اح��رام دس��تور ااح��اد   ب.	

وحس��ن س��ر إدارته وتطبيق قرارات امؤمر واجلس الع��ام وامكتب التنفيذي 

ويق��وم الس��كرتر التنفي��ذي ب��أداء صاحيات��ه وفق��ا م��ا جري ب��ه العمل ي 

ااح��اد الدول��ي للنقابات.



امادة 12: الشبكات النوعية

اأعض��اء،  امنظم��ات  م��ن  وبإق��راح  الع��ام،  اجل��س  يت��وى   أ.	  

التالي��ة:   اج��اات  ي  خاص��ة  نوعي��ة  ش��بكات  	إنش��اء 

شبكة امرأة النقابية.  	•

شبكة الشباب النقابي.  	•

النقابين. القانونين  شبكة  	•

شبكة اإعامين النقابين . 	• 

 ب-   يشرط ي إنتساب اأعضاء غر النقابين إى الشبكات النوعية موافقة 

امكتب التنفيذي. ومكن للمجلس العام أن ينشئ شبكات نقابية أخرى، 

كلما إقتضت الضرورة ذلك وفقا للخطة اإسراتيجية الي يتبناها امؤمر.

ج- يش��رف عضو من امكتب التنفيذي على كل ش��بكة من الشبكات الي 

م انشاؤها، حيث تعمل بالتنسيق مع السكرتر التنفيذي.

 د-  تتكون الشبكات النوعية لإحاد من مثلي امنظمات اأعضاء ومثلي 

اجتمع امدني وخراء وإخصائين وذلك حس��ب أهداف كل شبكة وجال 

نشاطها.

ه- ُيع��ن امكت��ب التنفي��ذي جن��ة تنس��يق للش��بكة وتتك��ون م��ن أربع��ة 

أعضاء مثلن لكافة امناطق اجغرافية ينتخبون فيما بينهم ُمنس��قة وذلك 

سنوات. أربع  مدة 

و- يق��دم منس��ق كل ش��بكة بالتع��اون م��ع الس��كرترالتنفيذي تقري��رًا 

للمكت��ب التنفي��ذي.



الفص��ل الثال��ث: العاق��ات م��ع امنظم��ات 
اأخ��رى ي اهيكلي��ة النقابي��ة

امادة13:العاقة مع اإحاد الدولي  لنقابات آس��يا واحيط 

اهادي ومع اإحاد الدولي  لنقابات إفريقيا

تنتس��ب امنظم��ات النقابي��ة العربي��ة إى كل م��ن اإح��اد العرب��ي   أ.	

للنقاب��ات وإى ااحاد الدولي للنقابات، اإحاد الدولي لنقابات آس��يا واحيط 

اهادي وإى اإحاد الدولي لنقابات إفريقيا  بقرار رمي من اجلس امركزي 

لإح��اد الدول��ي للنقابات.

حتف��ظ امنظم��ات النقابي��ة اأعض��اء ي اإح��اد بعضويته��ا ي إح��اد   ب.	

إفريقي��ا وإحاد آس��يا - باس��يفيك، وبكافة احق��وق والواجبات ال��ي تتضمنها 

ه��ذه العضوية عل��ى النح��و امب��ّن ي قانونيهما اأساس��ين.

يدع��و اإح��اد اأمن��اء العام��ن للمنظم��ات اإقليمي��ة )إح��اد نقاب��ات   ج.	

إفريقي��ا وإحاد نقابات آس��يا واحيط اهادي( حكم صفته��م إى إجتماعات 

هياكل��ه الدس��تورية.

ُيعقد إجتماع تنس��يقي مرة واحدة على اأقل س��نويًا، بن الس��كرتر   د.	

التنفي��ذي لإحاد الدولي للنقابات، وإفريقيا وآس��يا – احيط اهادي واإحاد 

العرب��ي للنقابات لدراس��ة أخر امس��تجدات ي امنطقة العربية، وامس��ائل ذات 

اإهتمامات امش��ركة.



ام��ادة 14:العاقات مع اإحادات القطاعية النوعية

ينس��ق اإح��اد م��ع اإح��ادات القطاعي��ة النوعي��ة العامي��ة، خاص��ة   أ.	

م��ع  تل��ك الي لديه��ا منظمات إقليمي��ة عربية، فيما خ��ص تنفيذ براجها ي 

امنطقة العربية، ويس��اعدها عند اإقتضاء، على تكوين منظمات قطاعية 

. بية عر

ج��وز دع��وة امنظم��ات القطاعي��ة امهني��ة بصف��ة مراق��ب، إجتماع��ات   ب.	

اجل��س الع��ام ومؤم��ر اإح��اد العرب��ي للنقاب��ات.



الفصل الرابع: اأحكام العامة

امادة 15: امرأة

ينبغي أن ا تقل نس��بة مثيل امرأة ي ميع هيئات وأنش��طة اإحاد العربي 

للنقابات عن 30%.

 امادة 16: الشباب

تعتم��د نس��بة مثي��ل الش��باب ي مي��ع هيئ��ات وأنش��طة اإح��اد العرب��ي 

للنقاب��ات م��ا ا يق��ل ع��ن 10%

امادة 17:التصويت

يت��م إخ��اذ الق��رارات إم��ا بالتواف��ق أو باأغلبي��ة )1+%50(، م��ا م ين��ص ه��ذا 

الدستور على خاف ذلك.

امادة 18:الشغور

ي ح��ال ح��دوث ش��غوري أي خط��ة ي اهيئات الدس��تورية لإحاد، بس��بب 

يتعل��ق بك��ون أح��د اأعض��اء م يع��د مث��ًا معتم��دا للمنظمة ال��ي كان 

ينتم��ي ه��ا ي وقت اإنتخ��اب، أو لوفات��ه أو إس��تقالته أو إقالته م��ن منظمته، 

ينتخب  اجلس العام خلفا له مع مراعاة مبدأ نس��بة مش��اركة امرأة والشباب 

امعتمدة.



امادة 21:مثل الشباب وامرأة

امادة 19: امقر

ي حال عدم توفر النس��بة امقررة من النس��اء والش��باب ي اهيئات الدستورية 

بالتوافق، يتعن اللجوء إى ااقراع الس��ري لتوفر النصاب الازم.

امق��ر الرم��ي لإح��اد العرب��ي للنقاب��ات ه��و اجمهوري��ة التونس��ية، كم��ا 

ج��وز للمكتب التنفي��ذي فتح مكاتب فرعية أخ��رى لغايات برامج خاصة 

أو كلم��ا اقتض��ت احاج��ة إى ذل��ك.

 امادة22: امدة النيابية

 امادة 20: الس��كرتر التنفيذي امساعد

مت��د ام��دة النيابي��ة الواح��دة أرب��ع س��نوات وا ج��وز ج��اوز مدت��ن نيابيتن 

متتاليت��ن ي مي��ع هيئ��ات اإحاد.

يك��ون للس��كرتر التنفي��ذي مس��ؤوا ع��ن إح��رام دس��تور ااح��اد  	•

وحس��ن س��ر إدارته وتطبيق قرارات امؤمر واجلس الع��ام وامكتب التنفيذي 

ويق��وم الس��كرتر التنفيذي بأداء صاحيات��ه وفقا للنظ��ام الداخلي لاحاد 

العرب��ي للنقابات.

يق��رح الس��كرتر التنفي��ذي عل��ى اجل��س الع��ام مرش��حن خط��ة  	•

س��كرتر تنفي��ذي مس��اعد، رج��ل وام��رأة م��ن أج��ل امصادق��ة. 



امادة23: امالية

امادة 24: حل اإحاد

 أ.	 يعتم��د اإح��اد ي مويله عل��ى ميزانية تس��ند له من ااح��اد الدولي 

للنقابات لتغطية تكاليف س��ر إدارته )رواتب، استئجار امكاتب وغرها من 

امصاري��ف اأخرى(.

كم��ا يعتم��د اإح��اد ي موي��ل باق��ي أنش��طته عل��ى تعبئ��ة ام��وارد   ب.	

اخارجي��ة من صندوق تضامن ااحاد الدولي للنقابات ومن إتفاقيات التعاون 

ال��ي يرمه��ا م��ع امنظم��ات النقابي��ة وامؤسس��ات الصديق��ة وم��ن اهب��ات الغر 

مش��روطة ال��ي مك��ن ان يتلقاها.

يؤس��س اإح��اد بق��رار م��ن مؤم��ره صندوق��ا للتضام��ن النقاب��ي العربي   ج.	

مول من قبل مساهمات توفرها منظماته اأعضاء حسب عدد أعضاءها ووفقا 

م��ا ين��ص عليه اج��دول امذكور ي ام��ادة الرابعة من هذا الدس��تور. ويكون 

هذا الصندوق حت إش��راف عضو من أعضاء امكتب التنفيذي وخضع لرقابة 

جن��ة الرقابة امالية.

ا ح��ل اإح��اد إا موجب قرار يتخذه مؤم��ره العام ي إجتماع خاص   أ.	

لذل��ك، ويرف��ع القرار لإح��اد الدولي للنقاب��ات وإحاد نقاب��ات إفريقيا وإحاد 

نقابات آس��يا واحي��ط اهادي.

 ب.	 يش��رط إخاذ قرار حل اإحاد بتصويت ثلثي أعضاء امؤمر.



امادة25:  نفاذ وتعديل الدستور

امادة26:  اللغات

امادة27:: الفراغ القانوني

يصب��ح ه��ذا الدس��تور ناف��ذًا بع��د عرض��ه عل��ى مؤم��ر ااح��اد الدول��ي   أ.	

للنقاب��ات، وإعتم��اده م��ن قب��ل مؤم��ر اإح��اد العرب��ي للنقاب��ات .

تق��دم مقرح��ات تعديل الدس��تور من قب��ل امنظم��ات النقابي��ة التابعة   ب.	

لإح��اد العرب��ي للنقاب��ات إى امؤم��ر العام ي موع��د ا يقل عن ثاثة أش��هر 

قب��ل إنعق��اد امؤمروخط��ر بذلك مي��ع امنظم��ات النقابي��ة اأعضاء.

ي حال��ة اإختاف بن النس��خ امرمة لنص هذا الدس��تور تكون الس��يادة 

العربية. للنسخة 

»ي ح��ال تب��ن وج��ود ف��راغ قانون��ي أو مس��الة م ين��ص دس��توراإحاد عل��ى 

قواع��د معاجته��ا يك��ون امرج��ع القانون��ي دس��تور ااح��اد الدول��ي للنقابات 

واللوائ��ح التنظيمي��ة ال��ي يعم��ل على أساس��ها«.



إنتقالية أحكام 

فيما خص امنظمات اأعضاء امدعوة لتس��وية وضعه��ا القانوني بالنظر   أ.	

إى واجب��ات العضوي��ة أو امنظمات الش��ريكة ي ااحاد العرب��ي للنقابات، 

فيحق ها الرش��ح لكافة اهيئات الدس��تورية ش��ريطة أن ا تباشر مهامها ي 

تل��ك اهيئ��ات اا بعد قرار قبول عضويتها أو تس��وية اوضاعه��ا القانونية بقرار 

م��ن اجلس امرك��زي لاحاد الدول��ي للنقابات .

تن��درج امنظمات الي م تصرح بعدد أعضاءها أو صرحت من غر تقديم   ب.	

س��ند لذلك ضمن اجموع��ة اأوى وفقا جدول نيابات امؤم��ر امنصوص عليه 

ي امادة الرابعة من الدس��تور.

ج��وز للمجل��س الع��ام مراجع��ة ج��دول التصني��ف كلم��ا إقتض��ت   ج.	

امس��تجدات ذل��ك.








