املنتدى اخلليجي الثاني
للمؤسسات الوطنية حلـقـوق االنسان
سلطنة عمان  -مسقط
( 11-11مارس 1111م)
ورقة عمل حول :
واقع احلقوق واحلريات النقابية يف سلطنة عمان

سعــود بن علـي بن عبــداهلل اجلـابـــري
رئيس االحتاد العام لعمال سلطنة عُمان

 .1مقـــــدمــة
لقد أولت السلطنة منذ بداية فجر النهضة املباركة يف عام  1791اإلنسان العماني جل اهتمامها
بإعتباره أداة التنمية وغايتها ،وأكد حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم -
حفظه اهلل ورعاه -يف الكثري من خطاباته السامية على أهمية إيالء املوارد البشرية األولوية يف خطط
وبرامج التنمية املختلفة بالسلطنة ،كربامج التعليم والتأهيل والتشغيل وغريها من الربامج التنموية.
ومع تطور االقتصاد العماني خالل سنوات النهضة املباركة وتسارع التحاق املزيد من القوى العاملة
للعمل مبنشآت القطاع اخلاص يف كافة اجملاالت واألنشطة االقتصادية بالسلطنة ،حرصت احلكومة
على مراجعة التشريعات والقوانني املتعلقة بتنظيم سوق العمل وتطويرها وفق معايري العمل الدولية
مبا يتال ئم مع ومو االقتصاد وتنامي مشاركة القوى العاملة بالقطاع اخلاص .وقد  م تضمني مباد
احلقوق واحلريات النقابية يف تشريعات العمل بالسلطنة بصور متعددة عرب املراحل املختلفة يف تطوير
تلك القوانني والتشريعات .وتعين احلقوق واحلريات النقابية حق العمال يف تنظيـم شؤونهم وإجياد
اآلليات املناسبة هلم لتمثيلهم أمام صاحب العمل واجلهات الرمسية من أجل املطالبة بتحسني
أوضاعهم.
وتستعرض هذه الورقة واقع احلقوق واحلريات النقابية يف سلطنة عمان عرب مراحل تطور منظومة
العمل والتشريعات العمالية يف السلطنة .وتربز الورقة املراحل املتدرجة يف تأسيس العمل النقابي
بالسلطنة ومباد حقوق االنسان اليت يقوم على أساسها ممارسة هذا العمل وفقا للقوانني والضوابط
اليت أقرها املشرع العماني .كما تستعرض الورقة الدور الذي قامت وتقوم به النقابات العمالية
واالحتاد العام لعمال السلطنة يف تعزيز ومحاية حقوق العمال.

 .1احلق يف العمل يف النظـام األســاسـي للــدولة
لقد كانت عمليات التخطيط السليمة والعادلة والتى حتفظ احلقوق وتصون الواجبات من الركائز
األساسية لتوفري العيش الكريم لكل من يعيش على أرض السلطنة ،ويعترب قطاع العمل أحد هذه
الركائز .وقد أكـد النظام األساسي للدولة الصادر باملرسوم السلطاني ( )79/111على أن حق االنسان يف
اختيار العمل الالئق له هو أحد املباد االجتماعية اليت تكفلها الدولة.
فقد جاء باملادة ( )11يف النظام األساسي للدولة بـأن "تـسـن الدولة القوانني اليت حتمي العامل وصاحب
العمل وتـنظم العالقـة بينهما .ولكل مواطن احلق يف ممـارسة العمل الذي خيتاره لنفسه يف حدود
القـانون .والجيـوز فـرض أي عمل إجبـاري على أحد ،إال مبقتضـى قانـون وألداء خدمة عامة ومبقابل
أجـر عادل".
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 .3التزام السلطنة مبعايري منظمة العمل الدولية
ومتاشيا مع املنظومة الدولية يف تعزيز حقوق اإلنسان عامة وحقوق العاملني بشكل خاص ،فقد
انضمت سلطنة عمان يف عام 1771م إىل منظمة العمل الدولية مبوجب املرسوم السلطاني رقم (.)71/11
وتعترب عضوية السلطنة يف املنظمة جتسيدا لدور السلطنة على الصعيد الدولي يف املسائل والقضايا
العمالية ،باإلضافة إىل التزامها باحرتام املباد واحلقوق األساسية يف العمل وتطبيق معايري العمل
الدولية .وقامت السلطنة منذ انضمامها إىل املنظمة بالتصديق على أربع من أصل مثان اتفاقيات
أساسية للمنظمة .وهذه االتفاقيات هي :
 االتفاقية رقم ( )17لعام  1731بشأن العمل اجلربي
 االتفاقية رقم ( )111لعام  1719بشأن إلغاء العمل اجلربي
 االتقاقية رقم ( )131لعام  1793اخلاصة باحلد األدنى لسن اإلستخدام
 االتفاقية رقم ( )111لعام  1777بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية
للقضاء عليها
وجتدر اإلشارة إىل أن السلطنة قدمت التزامها الطوعي أمام جملس حقوق االنسان أثناء االستعراض
الدوري الشامل يف شهر يناير العام املاضي بالتصديق على االتفاقيتني األساسيتني ملنظمة العمل
الدولية رقم ( )19لعام  1711بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم ،ورقم ( )71لعام  1717بشأن
حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية.
كما وقعت السلطنة مع منظمة العمل الدولية يف عام 1111م على مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ
مشروع الربنامج الوطين للعمل الالئق يف سلطنة عمان ،والذي يركز على تنفيذ عدد من األنشطة
وبرامج التعاون الفين لبناء القدرات وتعزيز احلوار االجتماعي بني الشركاء االجتماعيني بالسلطنة
للمساهمة بفاعلية يف تطوير السياسات االجتماعية واالقتصادية.

 .1التطور التشريعي يف جمال احلقوق واحلريات النقابية بالسلطنة
شهد االقتصاد العماني تطورا ملحوظا خالل سنوات النهضة املباركة وتسارعا يف التحاق املزيد من
القوى العاملة للعمل مبنشآت القطاع اخلاص يف كافة اجملاالت واألنشطة االقتصادية بالسلطنة ،األمر
الذي تطلب تطوير التشريعات والقوانني املتعلقة بتنظيم سوق العمل مبا يتالئم مع كل مرحلة
ويضمن حق العامل وصاحب العمل من خالل تقنني احلقوق والواجبات لكل طرف .فقد  م إصدار
أول قانون للعمل بالسلطنة يف عام  ،1793ثم جاء إصدار القانون احلالي للعمل يف عام  1113نظرا للنمو
االقتصادي الكبري الذي شهدته السلطنة خالل الفرتة من  1793إىل  1113وما صاحبه من زيادة
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مشاركة القوى العاملة الوطنية والوافدة يف سوق العمل ،وصدرت بعد ذلك جمموعة من التعديالت
على القانون لتتالئم مع النمو السريع الذي يشهده سوق العمل بالسلطنة .كما صاحب تطوير
قانون العمل إصدار العديد من اللوائح والقرارات الوزارية املنفذة للقانون واهلادفة إىل دعم خطط
وبرامج التشغيل والتعمني وغريها من اإلجراءات اليت تكفل توفري املزيد من فرص العمل وحتقيق
اإلستقرار يف مواقعه.
وال بد من اإلشارة إىل أن مباد احلقوق واحلريات النقابية قد  م تضمينها يف تشريعات العمل
بالسلطنة بصور متعددة عرب املراحل املختلفة يف تطوير قانون العمل ،وذلك على النحو التالي :
 اهليئات التمثيلية للعمال (قانون العمل )1793 -
مل يغفل أول قانون عمل بالسلطنة حق العمال يف متثيل أنفسهم أمام أصحاب العمل وذلك من
خالل السماح بإنشاء هيئات متثيلية مشرتكة من العمال وممثلي صاحب العمل يف املؤسسات التى
يصل عدد العاملني بها مخسون عامال فأكثر .غري أن القانون أعطى احلق واحلرية املطلقة
لصاحب العمل يف تشكيل مثل هذه اهليئات ،ومل يتع ّد دور العامل من خالل عضويته يف هذه
اهليئة عن كونه وسيلة لنقل آراء العمال إىل صاحب العمل وآراء صاحب العمل إىل العمال.
 اللجان التمثيلية للعمال (قانون العمل )1113 -
أوىل قانون العمل اجلديد الصادر يف عام  1113أهمية بالغة ملباد احلقوق واحلريات النقابية يف
عالقات العمل ،وذلك من خالل ختصيص باب مستقل حتت مسمى "اللجان التمثيلية" ،وهو الباب
التاسع يف القانون .وعلى عكس القانون األول ،فقد أعطى القانون اجلديد احلق للعاملني أنفسهم يف
أي منشأة بأن يشكلوا فيما بينهم جلنة متثيلية تهدف إىل رعاية مصاحلهم والدفاع عن حقوقهم
املقررة قانونا .كما نص القانون على أن ختتار اللجان التمثيلية يف املنشآت جلنة متثيلية رئيسية
متثلهم يف االجتماعات واملؤمترات احمللية واإلقليمية والدولية.
وتنفيذا للقانون ،فقد أصدرت وزارة القوى العاملة القواعد اليت جيرى مبوجبها تشكيل اللجان
اللتمثيلية واللجنة التمثيلية الرئيسية لعمال السلطنة ،وقد احتوت هذه القواعد على آليات
واضحة للعمال خيتارون مبوجبها فيما بينهم من ميثلهم أمام صاحب العمل بكل شفافية
واستقاللية.
 النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال سلطنة عمان (تعديالت على قانون
العمل )1119 -
جاءت التعديالت على قانون العمل العماني مبوجب املرسوم السلطاني رقم ( )1119/91الصادر
بتاريخ  1يوليو 1119م ،لتشكل البداية احلقيقة للنقابات العمالية يف السلطنة .فقد  م مبوجب
التعديالت استبدال الباب التاسع يف القانون بآخر جديد حتت مسمى "النقابات العمالية واالحتاد
العام لعمال سلطنة عمان" ،وأجازت املواد يف هذا الباب للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية
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تهدف إىل رعاية مصاحل العاملني والدفاع عن حقوقهم وحتسني حالتهم املادية واالجتماعية
ومتثيلهم يف مجيع األمور املتعلقة بشؤونهم على رأس العمل ،إىل جانب النص على إنشاء "االحتاد
العام لعمال سلطنة عمان" وهو اجلهة الرمسية لتمثيل عمال السلطنة أمام اجلهات الرمسية ويف
احملافل احمللية واإلقليمية والدولية.
وأعقب صدور التعديالت على قانون العمل إصدار القرارات الوزارية املنظمة لتشكيل وعمل
وتسجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال سلطنة عمان .كما صدرت
القرارات الوزارية املكمّلة لعمل النقابات العمالية ،واملتعلقة بتنظيم املفاوضة اجلماعية واإلضراب
السلمي واإلغالق ،وهي من احلقوق األساسية يف العمل النقابي اليت عززت مباد احلقوق واحلريات
النقابية يف السلطنة.

 .1مراحل تأسيس العمل النقابي بالسلطنة
اتبعت السلطنة سياسة التدرج يف تأسيس العمل النقابي تبعا للتطور التشريعي يف جمال احلقوق
واحلريات النقابية الذي شهده قانون العمل العماني والقرارات الوزارية املنفذة له .فقد شهدت الفرتة ما
بني األعوام ( )1119 - 1113تشكيل العديد من اللجان التمثيلية للعمال طبقا لقانون العمل الصادر يف
عام 1113م ،و م يف مايو من عام 1111م تشكيل أول جلنة متثيلية رئيسية لعمال سلطنة عمان
واختيار هيئتها اإلدارية املكونة من ( )11عضواً من بني أعضاء اهليئات اإلدارية جلميع اللجان التمثيلية
واليت بلغ عددها آنذاك حوالي ( )31جلنة متثيلية .وبعد صدور التعديالت على قانون العمل يف عام
1119م ،بدأ العمل بتشكيل النقابات العمالية ،و م تشكيل وتسجيل وإشهار أول نقابة عمالية يف
السلطنة بتاريخ  11مايو 1119م مبحافظة مسقط ،تالها بعد ذلك تشكيل نقابات عمالية يف خمتلف
حمافظات السلطنة األخرى ويف سائر قطاعات اإلنتاج املتعددة .كما أنشئت اللجنة التأسيسية لالحتاد
العام لعمال سلطنة عمان واليت عملت على تسيري أعمال االحتاد واإلعداد والتحضري لعقد املؤمتر
التأسيسي لالحتاد العام لعمال السلطنة .ويف اخلامس عشر من فرباير من عام 1111م ،عقد االحتاد العام
لعمال سلطنة عمان املؤمتر التأسيسي لالحتاد وسط حضور رمسي متميّز حملياً وإقليمياً ودولياً،
وشارك باملؤمتر ( )11عضوا ميثلون مجيع النقابات العمالية املعتمدة بالسلطنة ،واليت بلغ عددها ()11
نقابة عمالية سجّلت لعضوية املؤمتر .و م باملؤمتر اعتماد النظام التأسيسي لالحتاد وانتخاب ()11
عضواً جمللس إدارة االحتاد للسنوات األربع املقبلة.
وقد شهدت الفرتة من عام 1119م إىل نهاية عام 1111م وموا مطـردا يف أعداد النقابات العمالية بالسلطنة،
حيث بلغ عدد النقابات اليت  م إشهارها يف العام 1111م ( )11نقابة عمالية مقارنة بـ ( )11نقابة فقط  م
إشهارها يف العام 1111م .ووصل العدد اإلمجالي للنقابات حتى نهاية 1111م ( )133نقابة عمالية مقارنة
بـإمجالي ( )11نقابة يف نهاية العام السابق ،بنسبة زيادة (.)%19
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 .9مباد حقوق االنسان اليت يقوم على أساسها ممارسة العمل النقابي بالسلطنة
راعت التشريعات احمللية أن يتوائم تنظيم العمل النقابي بالسلطنة مع مباد حقوق االنسان ومعايري
العمل الدولية من حيث اإلجراءات والضوابط الواجب اتباعها يف تشكيل النقابات العمالية وعند قيامها
مبمارسة اختصاصاتها يف سبيل حتقيق أهدافها .وهذه املباد هي :
 )1احلرية يف االنضمام للنقابة والدميقراطية يف انتخاب ممثلي العمال باملنشأة  :حيث يتمتع كل
عامل باملنشأة باحلرية املطلقة وباحلق يف اإلنضمام لعضوية النقابة العمالية إن أراد ذلك .كما
جيوز ألي عضو بالنقابة التصويت على قرارات النقابة والرتشح وانتخاب من يراه مناسبا لتمثيله
أمام صاحب العمل.
 )1املساواة وعدم التمييز بني مجيع العمال  :فقد كفل التشريع مبدأ املساواة بني مجيع العمال وعدم
التمييز بينهم على أساس اجلنس أو اجلنسية من حيث احلقوق املرتتبة على االنضمام لعضوية
النقابة العمالية ،حيث حيصل الرجل واملرأة على نفس احلق يف االنتساب لعضوية النقابة العمالية
والتصويت على قراراتها والرتشح ألي منصب باهليئة االدارية للنقابة ،وكذلك هو احلال بالنسبة
للقوى العاملة الوطنية والوفدة.
 )3اإلستقاللية يف ممارسة املهام واالختصاصات  :حيث نصت املادة ( )111يف قانون العمل على أن تتمتع
النقابات العمالية بالشخصية االعتبارية املستقلة ،وهلا احلق يف ممارسة نشاطها حبرية كاملة
بدون تدخل يف شؤونها أو التأثري عليها.
 )1احلق يف التفاوض مع صاحب العمل  :حيث كفل التشريع احلق للنقابة العمالية يف احلوار
واملفاوضة اجلماعية مع صاحب العمل من أجل حتسني شروط وظروف العمل باملنشأة ورعاية
مصاحل العاملني واحلصول على امتيازات أفضل هلم.
 )1احلق يف اللجوء لإلضراب السلمي عن العمل  :فقد أتاح القانون كذلك احلق للعمال يف اللجوء إىل
اإلضراب السلمي عن العمل يف حال تعذر احلوار والتسوية حلل القضايا واخلالفات بني الطرفني،
وفق ضوابط حمددة وضحتها اللوائح والقرارات الوزارية.
 )9احلماية القانونية ضد اإلجراءات التعسفية يف حق ممثلي العمال بالنقابات  :فقد كفل التشريع
عدم تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال يف النقابات العمالية أو االحتاد
العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي .وتعاقب املادة ( )111يف
القانون صاحب العمل الذي يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه يف ممارسة نشاطه
النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية بالسجن والغرامة أو بإحدى العقوبتني.

8/5

 .9دور النقابات العمالية واالحتاد العام لعمال السلطنة يف تعزيز ومحاية حقوق العمال
متارس النقابات العمالية واالحتاد العام لعمال السلطنة اختصاصاتها مبوجب ما كفله هلا قانون
العمل والقرارات الوزارية املنفذة له ،وبناء على ما تنص عليه أنظمتها التأسيسية من أهداف ،مع
التزامها مجيعا بتحقيق املصلحة العامة والقوانني والنظم املعمول بها يف السلطنة.
وتسعى النقابات العمالية بوجه خاص إىل رعاية مصاحل العاملني باملنشآت وتوعيتهم حبقوقهم
وواجباتهم املقررة قانونا ومتثيلهم أمام أصحاب العمل ،وإىل تعزيز مالئمة بيئة العمل ملتطلبات
ومعايري الصحة والسالمة املهنية مبا يضمن للعـامل بيئة عمل آمنة وخالية من املخاطر يستطيع من
خالهلا ممارسة عمله دون إكراه أو متييز .باإلضافة إىل ذلك ،حيق للنقابة العمالية التفاوض مع
صاحب العمل وإبرام اتفاقيات مجاعية متنح للعمال شروط وظروف عمل أفضل من احلدود الدنيا
اليت يوفرها القانون ،إىل جانب دور النقابات يف نشر الوعي النقابي والقانوني بني العمال ورفع
املستويات الثقافية واملهنية والصحية واإلقتصادية واإلجتماعية ألعضائها .كما أن النقابات العمالية
معنية برصد املخالفات اليت تقع من املؤسسة يف بيئة العمل وتقديم شكوى عمالية أمام الدائرة
املختصة بوزارة القوى العاملة بسبب عدم التزام املؤسسة بأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح
املنفذة له.
من جانبه ،فإن االحتاد العام لعمال سلطنة عمان يعنى برعاية مصاحل مجيع العاملني على أرض
السلطنة والدفاع عن حقوقهم واملطالبة بتحسني شروط وأوضاع عملهم ،ورفع الكفاية اإلنتاجية
للعمال ،وترسيخ قيم العمل .ويسعى االحتاد إىل تعزيز احلوار اإلجتماعي بني أطراف اإلنتاج مبا يؤدي
إىل دعم مشاريع االنتاج املختلفة اليت تساهم بصورة فاعلة يف اجلهود الوطنية لتنمية املوارد البشرية
وزيادة االنتاجية وحتقيق التوازن واالستقرار االقتصادي واالجتماعي املنشود يف سوق العمل
بالسلطنة .ويتمتع االحتاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية االعتبارية املستقلة ،وله احلق يف
ممارسة نشاطه حبرية كاملة بدون التدخل يف شؤونه أو التأثري عليه.
ويقوم االحتاد العام لعمال سلطنة عمان بتمثيل العاملني بالسلطنة يف العديد من اجملالس واللجان ذات
العالقة بقضايا العمل واليت يكون فيها التمثيل بأطراف اإلنتاج الثالثة (احلكومة ،أصحاب العمل،
العمال) ،وذلك بهدف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بتطوير سياسات سوق العمل والتشريعات
والقوانني ذات الصلة .ومن أبرز هذه اجملالس واللجان جلنة احلوار االجتماعي ،اللجنة الوطنية حلقوق
االنسان ،جلنة متابعة تنفيذ الربنامج الوطين للعمل الالئق ،اللجنة اإلشرافية للجان القطاعية للتعمني،
جملس إدارة هيئة التأمينات االجتماعية ،وغريها.
وإىل جانب ما  م ذكره من دور لالحتاد العام لعمال سلطنة عمان يف تعزيز ومحاية حقوق العاملني
بالسلطنة ،يولي االحتاد أهمية بالغة يف تعزيز مبدأ احلقوق والواجبات بني العاملني يف مؤسسات القطاع
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اخلاص من خالل توعيتهم حبقوقهم وواجباتهم التى أقرها القانون سواء تلك املتعلقة بالعمل النقابي
أو بقانون العمل .كما يقوم االحتاد بتنفيذ زيارات ميدانية إىل مؤسسات القطاع اخلاص والنقابات
العمالية بكافة حمافظات السلطنة بهدف تعزيز مفهوم العمل النقابي واحلوار اإلجتماعي والتأكيد
على دور النقابات يف متثيل العاملني ورعاية مصاحلهم والدفاع عن حقوقهم والتعرف على الصعوبات
اليت تواجه النقابات العمالية يف ممارسة صالحياتها وتسوية املنازعات اليت تواجه العاملني مع أصحاب
العمل .ويوفر االحتاد العام لعمال السلطنة الدعم املطلوب واملساندة للعمال الراغبني يف تشكيل النقابات
العمالية وفقا للطرق القانونية واملعايري الدولية اليت تتميز بالشفافية والدميقراطية يف إنشاء النقابات
وانتخاب من ميثلها.
ويسعى االحتاد العام للعمال إىل إدراج مشاركة املرأة العاملة يف العملية النقابية بالسلطنة من خالل
برامج التمكني املناسبة اليت تهدف إىل توعية املرأة العاملة حبقوقها وواجباتها ،وتفعيل دورها يف
النقابات ،وزيادة مساهمتها يف تطوير التشريعات اخلاصة بشروط وظروف عملها يف مؤسسات القطاع
اخلاص ،سواء التشريعات الوطنية أو على مستوى املؤسسة.
ونظرا حلجم القوى العاملة الوافدة بالسلطنة واليت بلغت أكثر من مليون وثالمثائة عامل بنهاية عام
1111م ،فقد حرص االحتاد العام لعمال السلطنة على إدماج مشاركة القوى العاملة الوافدة يف العمل
النقابي بالسلطنة .وقد  م إنشاء جلنة من جملس إدارة االحتاد تعنى بالقوى العاملة الوافدة وتهدف إىل
نشر برامج التوعية والتثقيف املناسبة باحلقوق والواجبات اليت كفلتها القوانني واألنظمة هلم على
أرض السلطنة ،باإلضافة إىل إشراكهم يف خمتلف الربامج واألنشطة اليت ينفذها االحتاد العام للعمال
من أجل تشجيع انتسابهم بالنقابات العمالية يف املؤسسات اليت يعملون بها .وتتمتع القوى العاملة
الوافدة بالسلطنة كذلك باحلق يف اإلنتساب إىل عضوية النقابات العمالية على قدم املساواة مع
أقرانهم العمانيني ،ويتواجد البعض منهم باهليئات اإلدارية يف نقابات عدة .وقد قامت بعض النقابات
العمالية يف خمتلف مؤسسات القطاع اخلاص بإنشاء جلان خمتصة بالقوى العاملة الوافدة لديها ،على
غرار ما قام به االحتاد العام لعمال السلطنة.

 .1اخلـــالصــــة
استعرضت هذه الورقة واقع احلقوق واحلريات النقابية يف سلطنة عمان من جوانبها التشريعية
والتطبيقية ،وخلصت إىل ما يلي :
 )1حرصت سلطنة عمان على مراجعة التشريعات والقوانني املتعلقة بتنظيم سوق العمل
وتطويرها وفق معايري العمل الدولية ومبا يتالئم مع مراحل ومو االقتصاد العماني وتنامي
مشاركة القوى العاملة بالقطاع اخلاص.
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 )1واكب التطور يف قوانني العمل بالسلطنة تطـورا ملــحـوظـا يف قوانني احلقوق واحلريات
النقابية.
 )3اتبعت السلطنة سياسة التدرج يف تأسيس العمل النقابي ،بدءًا باهليئات التمثيلية للعمال
وصوال إىل النقابات العمالية وإعالن قيام االحتاد العام لعمال سلطنة عمان.
 )1تلتـزم النقابات العمالية بالسلطنة واالحتاد العام لعمال سلطنة عمان عند تشكيلها وممارسة
اختصاصاتها مبباد حقوق االنسان ومعايري العمل الدولية.
 )1تقوم النقابات العمالية بالسلطنة واالحتاد العام لعمال سلطنة عمان بدور أساسي يف تعزيز
ومحاية حقوق العمال من خالل توعيتهم حبقوقهم وواجباتهم والدفاع عن مصاحلهم
واملطالبة بتحسني شروط وظروف عملهم ،ومبا يراعي املصلحة العامة ويؤدي إىل حتقيق
التوازن واإلستقرار يف بيئة العمل.
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