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 ةمقدمــــــــــــــــــــ  (1

مجلس النقابات العمالية اإلقليمية في جنوب آسيا حول تعزيز التعاون بين /ورشة عمل منظمة العمل الدوليةتمت اخت  
بعد  3112سبتمبر /أيلول 11في  النقابات العمالية في مجال هجرة اليد العاملة من بلدان المنشأ إلى بلدان المقصد

سس األعمل الرشة و ضعت االجتماعات التحضيرية و و   وقد .والنقاش المكثف تبادل األفكارأربعة أيام من جلسات 
العدالة االجتماعية  تحقيقفي النضال لالنقابات العمالية في دول المنشأ والمقصد  إشراكحول شاملة  إلستراتيجية

 .فيما بينهاوضع إطار للتعاون لللعمال المهاجرين و 

نقابات عمالية في جنوب من و  اإلقليمية في جنوب آسياالنقابات العمالية مجلس  من ورشة العمل أعضاء  وضمت 
ي البحرين ف ينالمهاجر  العمالتجمعات  وممثلين عن ،(باكستانالو  ،وسريالنكا ،الهندو  ،وبنغالديش ،نيبال)آسيا 

وهناك الئحة وافية بأسماء . اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر منأعضاء  فضال  عن، واألردن ولبنان
 .هذه الوثيقةمع  ةمرفق المشاركين

وليد وهم السيد العمل الدولية جانب أخصائيي منظمة من الم قدم الدعم الفني ما كانت هذه الورشة لت عقد لوال 
الوكالة السويسرية للتنمية  هاالتي قدمت ماليةالمساهمة ال ولوال، مصطفى سعيدالسيد و  ،ر خاناأظفالسيد و  ،حمدان
 .والتنظيم دارةواإلالهجرة شبكة إلى  والتعاون

 اهمحتو و  البرنامج يةهيكل  (2

المتعلقة بالتعاون اإلقليمي  يعضاد من المو عدأن يظل  علىالجلسة االفتتاحية لورشة العمل جرى االتفاق خالل 
رفيع المستوى يضم ثالثة ثالثي ترتيب اجتماع يع ضاومن بين تلك المو . فترة ورشة العملوال ط مهمةمحورية نقاطا  

إضافة إلى ، للعمال المهاجرين إلى الخارجدنيا لوضع معايير  جنوب آسيا للتعاون اإلقليميأطراف من دول اتحاد 
في العمالية إطار للتعاون بين النقابات ، وضرورة وضع المنشأ والمقصدالبلدان حكومات مفاوضات دولية بين إجراء 
في صياغة المعنية مساعدة الجهات الفاعلة في وأدواتها  منظمة العمل الدوليةدور نوقش  كما .البلدانهذه 
 "المهاجرة نهج قائم على حقوق اليد العاملة"على أهمية اتخاذ التشديد مع ، هجرة اليد العاملةالخاصة بات يتفاقاال

المتراكمة من التحديات  النقاش على اعتمد قدو . كأساس للتعاون بين الجهات الفاعلة في بلدان المنشأ والمقصد
 تفاصيلإال تضم ال ات القائمة التي يالتفاقل الفضفاضةطبيعة البما في ذلك  ،ات السابقة بين النقاباتياالتفاقخالل 

 .نحقوق العمال المهاجريقليلة عن 

واقع التحدي  إلى األذهان جلساتالتي أ ثيرت في إحدى ال في قطرالمحزنة  لعمال النيباليينا محنةوقد أعادت 
الحرمان واألهوال التي يواجهها العمال و  المعاناة قصصإلى الوفود أعضاء  استمع ، حيثالماثل أمام المشاركين

قد اتضحت مأساة و . من العمالكثير التي يواجهها  قضية التجاهلتركيز على جرى الكما . النيباليين في قطر
معظم في عزلة تامة ظل يعمل  ينيبالماشية  راعي حالةاالطالع على من خالل العزلة الشديدة والشعور بالوحدة 

 كثيرة حول قدرة بعض هناك حكايات كانتكما . أسماء أصدقائه في الوطنبالماشية أوقاته حتى أنه أخذ ي سمي 
 .يف مع أكثر ظروف المعيشة ترديا  على التك العمال المهاجرين
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ذ قوانين العمل في دول يتنفهم عن سبب عدم بعض ، وتسائلقويا   نسانيةاإلإزاء تلك المآسي رد فعل المشاركين وكان 
سبب ضعف عن كذلك و ، الحماية للعمال المهاجريننص على ضرورة توفير ت رغم أنها مجلس التعاون الخليجي

مشابهة  قصصلرعايا الدول العربية غير الخليجية  تعرضإلى  البعض كما أشار. تفتيش العمل في بلدان المقصد
 .تضامن بين العمال المهاجرين العرب وغير العربإلى ضرورة ال عينادالمعاناة، من 

من  في كل   لنقابات العماليةا من خاللها التي تستطيعسبل الممكنة لا نقاشهم إلىأشار المشاركون في معرض وقد 
 ضرورةالسيما  ،نشأالم انفي بلدالقائمة ملحة للتعامل مع العديد من القضايا ال الحاجة إلى بلدان المنشأ والمقصد

 يذأهمية اتباع نهج القاعدة الشعبية ال علىمرارا  وتكرارا  جرى التأكيد كما . ات السابقةيتنفيذ جميع جوانب االتفاق
 .أولى العمال المهاجرين في القرارات المتعلقة بالسياسات كأولويةشرك ي  

على صعيد متكررة " صعوبات"التي واجهت  لدول العربيةلالتجارب اإليجابية استفادت الوفود المشاركة من لقد 
التعاون بين االتحاد العام لنقابات العمال الخاصة بحالة الدراسة  ومثلت. عماليةنقابات تشكيل االنفتاح على 

فسحت  ، حيثاألمام نحوواتحاد نقابات عمال الكويت خطوة نيين يالبحر النيباليين واالتحاد العام لنقابات العمال 
لعاملين في ادعم للتبادل المعلومات وتشكيل مجموعة فرصة  3111عام األطراف  هذهمذكرة التفاهم الموقعة بين 

استطاع  ،"ا  تقييد"أكثر  دول عربية أخرىفي و . طراف المعنيةتعزيز عالقات العمل بين األ، إضافة إلى الكويت
نشاء مجموعات مجتمعية غير إفي مساعدة العمال المهاجرين النيباليين االتحاد العام لنقابات العمال النيباليين 

 .رسمية

 تمت، ختلفةمتنظيم العمال المهاجرين من جنسيات  فيفي سياق التحديات التي تواجهها النقابات العمالية و 
 تفضعأالعمل في بلدان المقصد للعمال من جنسيات مختلفة صحاب األجور التي يدفعها أ تفاوت إلى أناإلشارة 

. صوت موحدبهدف الوصول إلى محاولة تنظيم العمال المهاجرين  وأعاقتالتضامن بين مختلف فئات العمال 
عندما ال تنظيم العمال حتى طويلة األمد بهدف ستراتيجية متماسكة إ وضع ضرورةعلى ت الوفود المشاركة واتفق

جيوب إلى وتحولها الحركة العمالية لحؤول دون تشرذم ، وذلك بغية االمدى القصيرعلى يمكن إنشاء اتحادات نقابية 
 ."قومية"

 تحت تصرفهملهم والموضوعة المتاحة  هااتفاقياتو  صكوك منظمة العمل الدوليةبتم تذكير المشاركين وقد 
 دولللغير ملزمة ، ومجموعة مبادئ توجيهية اليد العاملة بشأن هجرةطار متعدد األطراف اإلالسيما مساعدتهم، و 
 بتعزيز بشكل أكثر تحديدا  التي ت عنى  181واالتفاقية رقم  باتباع منهجية قائمة على الحقوق، هجرةوضع سياسات ل

االتحاد الدولي  التي قادها" 13في  13"صفت الحملة و   ،هذا األخيروفيما يتعلق ب. للعمال المنزليينالعمل الالئق 
" دولة 13من  تصديقا   13"المبدئي في الحصول على الهدف  ، حيث تمثلضغطللمثال جيد بأنها  العماللنقابات 
 .بلدا   12صادق عليها  إذلإلعجاب، مثيرة نهاية الكانت النتيجة و ، 181تفاقية منظمة العمل الدولية رقم اعلى 

تصديق على لل بلدلضغط على أي ابصالحية منظمة العمل الدولية على عدم تمتع لمشاركين لوجرى التأكيد 
على  اتلضغط على الحكوماسؤولية فقط، بينما تقع م لعب دور استشاريسوى  هايمكنال ها، إذ أو تنفيذ هااتفاقيات

 .لذلك أساسا   نظمة العمل الدولية، ويمكن أن تكون صكوك معاتق مختلف النقابات العمالية
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لنقابات عمل ا لنضال الشعبي من أجل الديمقراطية في البلدان العربية تأثير علىلكان بأنه  الوفودِلم أعضاء ع  
بلدان المنشأ في  العالقات والتعاون بين النقابات العماليةيدعو إلى ضرورة تعزيز  مافي المنطقة،  يةالعمال

 .والمقصد

تحرم محاولة تحسين ظروف العمال المهاجرين في بلدان فاعلية في شكك الحضور  ،ضوء هذه المناقشةفي و 
في التنظيم  همحقمن أجل نضال العمال  علىالتركيز واقترحوا ، النقابيةحرية من أبسط الحريات كالحتى العمال 

 .والمفاوضة الجماعية

وتم ، هجرة اليد العاملةفي مجال التي تحتاج إليها االتحادات النقابية التوجهات االستراتيجية  النقاش حول احتدم
 :التركيز على المسائل التالية

 في إحداث التغيير أثر فعالالمعزولة ألنشطة لن يكون ل. 
 قنوات  عبرالعمال هجرة ؤدي إلى ت المقيِّدة قدبعض التدابير ن أل اللوائح الحكوميةإزاء توخي الحذر  ينبغي

 .غير نظامية
  أجور ؤدي إلى خفض ياستغالل أوضاعهم ن أل مسألة م لحة المقصددول في  تنظيم العمال المهاجرينإن

 .العمال جميع
  تفاعالت دورية لتعزيز التنسيق واستعراض التقدم المحرزأهمية عقد. 
 نالعمال المهاجريعاناة متسليط الضوء على من أجل  بفاعليةوسائل اإلعالم  االستفادة من ضرورة 

 .وكفاحهم
 العمال بقيةقدم المساواة مع على المنزليين عمال الحاجة ملحة لوضع  ثمة. 
  بعد مغادرتهمو  تنظيم دورات تدريب للعمال المهاجرين قبلب يةنقابات العمالالمن الضروري أن تقوم. 
  وتبادل ،على أساس نوعية ممارساتها التجارية لمكاتب التشغيل" قائمة بيضاء"و "قائمة سوداء"وضع 

 .المتوفرة فيما بينهاالمعلومات 
 أثناء التعاقدالعمال التحايل على  لمنعحيثما أمكن  موحدة   اعتماد عقود   أهمية. 

 برنامجال حصائل  (3

وتضمنت . كافة الوفود المشاركةالحضور و  عليهاوافق خطة عمل بأربعة أيام التي استمرت المفاوضات اختتمت 
دور ، إضافة إلى المنشأ والمقصدبلدان  ة العتمادها من قبل النقابات العمالية فييليفصتستراتيجيات إ خطة العمل

من أجل لنقابات لمساعدة تقديم الفي  (العمال االتحاد الدولي لنقاباتو  وهي منظمة العمل الدولية) اعمةمنظمات الدال
تنظيم العمال المهاجرين  تمثلة فيمالشاملة اللى األهداف إستراتيجيات واستندت هذه اإل. المنشودةتحقيق األهداف 

وظروف األجور فيما يخص المواطنين ب مساواتهمعن  من بلدان المنشأ والمقصد، فضال   في كل  أو إلحاقهم بنقابات 
 . المقصددول العمل في 

 :على النحو التالياألساسية لكل طرف بهدف تنفيذها  ددت األهداف الرئيسة وملخص األدوارح  وقد 
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النقابات العمالية يتعين على التي التدابير تتضمن  :منظمات عماليةإنشاء /إلىاالنضمام ن بيالعمال المهاجر قيام 
 88تين رقم إنشاء جماعات ضغط وتحالفات للضغط من أجل التصديق على االتفاقيا الهدف لتحقيق هذاتخاذها 

 .التشغيلمكاتب عمل رصد و  ،تدريب العمال المهاجرين قبل المغادرةو  ،18و

 18و 181التفاقيات رقم لالنقابات العمالية  تروج: المهاجرينالعمال ظروف عمل تحسين و  المساواة في المعاملة
 .اليد العاملةوطنية لهجرة نقابية ضع سياسة تو  ،ميسرو  عادلعلى نحو  خدمات دعم قانوني  وفرتو  ،142و
 اليد العاملةو العمال المهاجرين بين  مساواةللفي بلدان المقصد  عماليةال نقاباتالتحقيق  ضمانهذا الهدف يتطلب و 

 .الوطنية

االستخدام،  مراحل كافةالدعم في  (العمال لنقاباتاالتحاد الدولي و  منظمة العمل الدولية)المنظمات الداعمة  تقدم
 .على النحو المبين في خطة العملو  اللزومبما في ذلك المشورة الفنية والتدريب عند 

 ةاإلقليميلآلليات محددة هياكل وضع تبادل الخبرات و لالالزمة خطوات النقابات الاتفق المندوبون على أن تتخذ 
 .تهومتابع تهومراجع هذه الخطةفي تقدم التحقيق ة من أجل والوطني
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 ةيليفصتال العملخطة  :1ق لحالم

منظمة )دور منظمات الدعم  في بلد المقصد ةالنقابمهمة  في بلد المنشأالنقابة مهمة  الهدف
 تحاد الدولياال و  العمل الدولية

 (لنقابات العمال
ن يقيام العمال المهاجر 

إنشاء /باالنضمام إلى
 .منظمات عمالية

صالح هيكل  ياتتعديل الدستور وا 
شمل العمال تبحيث  اتالنقاب

 .نيالمهاجر 

صالح هيكل  ياتتعديل الدستور وا 
شمل العمال تبحيث  اتالنقاب

 .نيالمهاجر 

الدولية منظمة العمل تقديم 
 لنقابات العمال تحاد الدولياالو 
من أجل تعديل لدعم الفني ل

 .الهيكليات والقوانين الداخلية
تأسيس مجموعات ضغط  

مجتمع  منظماتذات وتحالفات 
بقوة، مدني تدافع عن الحقوق 

طالق و  حمالت من أجل ا 
 88المصادقة على االتفاقيتين رقم 

 .وتنفيذهما 18و

تأسيس مجموعات ضغط 
مجتمع  منظماتوتحالفات ذات 

بقوة، مدني تدافع عن الحقوق 
طالق و  حمالت من أجل ا 

 88المصادقة على االتفاقيتين رقم 
 .وتنفيذهما 18و

لنقابات  تحاد الدولياال دعم
في هذا  الم تخذة لإلجراءات العمال
دعم منظمة العمل و  الصدد،
  .الترويجية لألنشطةالدولية 

تأسيس وحدة خاصة بالهجرة  
تمارس وظائف النقابات داخل 

وتتمتع وسياسات وأدوار محددة 
 ا  استنادبصالحيات اتخاذ القرارات 

  .المساواة بين الجنسينإلى مبادئ 

تأسيس وحدة خاصة بالهجرة داخل 
تمارس وظائف وسياسات النقابات 

وتتمتع بصالحيات وأدوار محددة 
إلى مبادئ  ا  استناداتخاذ القرارات 

 .المساواة بين الجنسين

لنقابات  تحاد الدولياال تأسيس
قليمية ومنظماته اإلالعمال 

النقابات العمالية مجلس )الفرعية و 
االتحاد و  اإلقليمية في جنوب آسيا

 (العرب العمال الدولي لنقابات
خاصة مراكز تنسيق وآليات ل

منظمة العمل ودعم  ،بالهجرة
لنقابات تحاد الدولي واالالدولية 
 .هذه الوحداتلتأسيس  العمال

للعمال المهاجرين  تدريب النقابات 
بما في ذلك تبادل )قبل مغادرتهم 

تعيين مراكز تنسيق و  (المعلومات
 .نقابية

النقابات في البرامج ضمان تمثيل 
الخاصة بمرحلة ما قبل الحكومية 
 .المغادرة

التواصل مع مراكز التنسيق 
للعمال نقابية وتنظيم برامج تدريب 

 .المهاجرين

 منظمة العمل الدوليةتنفيذ 
 لنقابات العمالتحاد الدولي واال
للعمال برامج تدريب محددة ل

المهاجرين على المستويين الوطني 
 . واإلقليمي

للعمال  يةتوجيه كتيباتوضع  
 .المهاجرين

للعمال  يةتوجيه كتيباتوضع 
 .المهاجرين

إقامة مراكز تنسيق للعمال 
 .همالمهاجرين عند وصول

 منظمة العمل الدوليةتقديم 
 لنقابات العمالتحاد الدولي واال
 .لدعم الفني والماليل

وتنظيم  ،الهجرة مجاالتتحديد  
والتنسيق مع منظمات  ،العمال

المدافعة عن المجتمع المدني 
بهدف توعية العمال بقوة الحقوق 

وتنظيم  ،الهجرة مجاالتتحديد 
والتنسيق مع منظمات  ،العمال

المجتمع المدني المدافعة عن 
بهدف توعية العمال بقوة الحقوق 

 الدوليةمنظمة العمل متابعة 
 لنقابات العمالتحاد الدولي واال
وتقديم  ،181تنفيذ االتفاقية رقم ل

وضع إجراءات لالمساعدة الفنية 
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 .المحتملين المهاجرين

التي االحتيالية مكافحة الممارسات 
أو وسطاء مكاتب تشغيل قوم بها ت

 .غير شرعيين

للتأكد مكاتب التشغيل مراقبة عمل 
 .181التزامها باالتفاقية رقم من 

 .المحتملين المهاجرين

التي مكافحة الممارسات االحتيالية 
أو وسطاء تقوم بها مكاتب تشغيل 

 .غير شرعيين

للتأكد مكاتب التشغيل مراقبة عمل 
 .181التزامها باالتفاقية رقم من 

 .تشغيل مناسبة

 
شراك، اتالنقاب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين منظمي  العمال  وا 

 .برامج التدريبفي  ينالمهاجر 

 

خاص بالعمال  مكون إدراج
المشاريع من  في جميعالمهاجرين 

لنقابات الدولي تحاد االخالل 
العمالية مكتب األنشطة و العمال 

 .التابع لمنظمة العمل الدولية

االستفادة الم ثلى من الخبرات 
الهجرة، حول العربية واآلسيوية 

 توفير مساحة لتبادل إضافة إلى
 .نقاباتالالخبرات بين 

 المساواة في المعاملة
تحسين ظروف و 

 .العمل

تفاقيات ذات لال النقابات تعزيز
، بما في ذلك االتفاقيات صلةال

، واستخدام 142و 18و 181رقم 
منظمة ب الخاصة آليات اإلشراف
فيما يخص  العمل الدولية

انتهاكات حقوق العمال 
والدفع باتجاه احترام  .المهاجرين

الدولية حول حماية  ةاالتفاقي
العمال المهاجرين  جميعحقوق 

 . وأفراد أ سرهم

تفاقيات ذات لال تعزيز النقابات
، بما في ذلك االتفاقيات رقم صلةال

، واستخدام 142و 18و 181
منظمة ب الخاصة آليات اإلشراف
فيما يخص  العمل الدولية

انتهاكات حقوق العمال 
والدفع باتجاه احترام  .المهاجرين

الدولية حول حماية حقوق  ةاالتفاقي
العمال المهاجرين وأفراد  جميع
 .أ سرهم

لنقابات الدولي تحاد االتقديم 
بشأن استخدام آليات الدعم العمال 

اإلشراف الخاصة بمنظمة العمل 
منظمة العمل الدولية، وتقديم 

 . لمساعدة الفنيةلالدولية 

حمالت تضامن إطالق النقابات ل 
والمشاركة  عالميةنقابية إقليمية و 

 .فيها

قضايا العمال بين ضمان المساواة 
العمال وقضايا المهاجرين 
بما في ذلك المفاوضة ، المحليين
 ،الثالثية هيئاتوال، الجماعية

 .الحمالتو 

 

لنقابات الدولي تحاد الا دعم
طالقالعمال   هلمبادرات وطنية وا 

مساندة بهدف لحمالت عالمية 
الحرية و  حقوق العمال المهاجرين

 .الجماعية النقابية والمفاوضة
منظمة العمل الدولية  ووضع

مطالب االتحادات لخطط تلبي 
 .في الوقت المناسب النقابية

للعمال  ةقانوني مشورة/تقديم دعم 
بعد المهاجرين قبل مغادرتهم و 

إتاحة إضافة إلى عودتهم 
بما في ذلك ، لهم بسهولة لخدماتا

إعادة إدماج المهاجرين  تسهيل

تاحة  ةقانوني مشورة/تقديم دعم وا 
 .للعمال المهاجرين لخدماتا

االتحاد و  منظمة العمل الدوليةدعم 
تطوير هذه العمال ل الدولي لنقابات

نشاء شبكة بين قانونية  الخدمات وا 
 .األقاليم
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 .العائدين
نقابية وطنية للهجرة وضع سياسة  

 والضغط على الحكومات من أجل
سياسة  صياغةالمشاركة في 
 .وطنية للهجرة

نقابية وطنية للهجرة وضع سياسة 
والضغط على الحكومات من أجل 

المشاركة في صياغة سياسة 
 .وطنية للهجرة

منظمة العمل الدولية تقديم 
العمال واالتحاد الدولي لنقابات 

صياغة  لدعم الفني من أجلل
 .سياسة خاصة بالهجرة

المنشأ في بلدان  اتنقابالبين طنية و هياكل إقليمية و آليات وضع  
 جنوب آسيا فياإلقليمية ات العمالية مجلس النقابخالل  من والمقصد

 خطةفي تقدم ال إنجازمن أجل العمال العرب االتحاد الدولي لنقابات و 
 .تهومتابع تهومراجعالعمل الحالية 
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 جدول أعمال الورشة: 2ق لحالم

بين تعزيز التعاون  حول اإلقليمية في جنوب آسياالنقابات العمالية مجلس /ورشة عمل منظمة العمل الدولية
 .هجرة اليد العاملة من بلدان المنشأ إلى بلدان المقصد ات بشأنالنقاب

 .3112سبتمبر /أيلول 11-18 كتمندو،

 .الترحيب بالمشاركين (1

  النقابات العمالية اإلقليمية في جنوب آسيامجلس 

 منظمة العمل الدولية 

 .لنقابات العماليةالماضلة أمام االتوجهات العالمية لهجرة اليد العاملة والتحديات العامة  (3
 .(منظمة العمل الدوليةو  اتفاقيات األمم المتحدة)اإلطار المعياري لهجرة اليد العاملة  (2
لدان بلدان المنشأ إلى ظروف العمل والمعيشة في بمغادرتهم من مرحلة ما قبل : وضع العمال المهاجرين (4

 .المقصد
 .نقابات في بلدان المقصدلة ليالشواغل الرئيس (5
 .لنقابات في بلدان المنشألة يالشواغل الرئيس (1
 .مجاالت التعاون الممكنة (8
 .نقابية خاصة بمنظمة العمل الدوليةنموذج اتفاقية تعاون  (8
 .العالمية واإلقليميةالنقابية حمالت ال (1

 .دور المنظمات غير الحكومية والتعاون مع النقابات العمالية  (11
 .ة المنسَّقةالنقابي ستراتيجيةاإل تحديد عناصر  (11
 أنشطة المتابعة (13
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 قائمة المشاركين :3المرفق 

 الدولة االسم الرقم
 بنغالدش السيد ديوار حسين خان 1
 بنغالدش سراج اإلسالمالسيد  3
 بنغالدش  تشودريجهانغير علم السيد  2
 الهند السيد ثامبان توماس 4
 باكستانال السيد ذو الفقار أحمد 5
 اسريالنك يديساناياك. ل. السيد ج 1
 اسريالنك السيد سنياه فيلو 8
 الهند موراغارسيمي .ر .ب .السيد ر 8
 األردن الهباهبهالسيد خالد  1

 األردن المومنياآلنسة خلود  11
 لبنان السيد كاسترو عبد اهلل  11
 لبنان واديموغا السيد آنا فرناندو ثيرونا 13
 البحرين  ضيد سلمان المحفو عالسيد س 12
 البحرين السيد عبد اهلل حسين 14
 بروكسل كونينغ ماريكهاآلنسة  15
 بيروت  السيد نبيل عبدو 11
 بيروت  اآلنسة هيفاء زعيتر 18
 بيروت-ةمنظمة العمل الدولي ر خاناالسيد أظف 18
 بيروت-ةمنظمة العمل الدولي السيد أندريا سالفيني 11
 بيروت-ةمنظمة العمل الدولي السيد مصطفى سعيد 31
 في آسيا والمحيط الهادئ العمالالدولي لنقابات  االتحاد السيد نوريوكي سوزوكي 31
 مركز التضامن ريالي اآلنسة شاريتو 33
 منتدى الهجرة في آسيا ماكابواغ اآلنسة لورينا 32
 نيبال السيد خيال ناث داهال 34
 النقابات العمالية اإلقليمية في جنوب آسيامجلس  باسنيت السيد الكسمان 31
 في جنوب آسياالنقابات العمالية اإلقليمية مجلس  ندرا ديو يادافإالسيد  38
 النقابات العمالية اإلقليمية في جنوب آسيامجلس  يابهاتار  السيد آشيم 38
 في قطر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان اآلنسة جواهر حسن العبيدلي  31
 جنيف -منظمة العمل الدوليةفي مكتب األنشطة العمالية  السيد لوك ديماريت 21
 جنيف-منظمة العمل الدوليةفي مكتب األنشطة العمالية  السيد وليد حمدان 21
   

 


