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توطئة 

ــط أساســا  ــة عــدة إشــكاليات ترتب ــدان العربي ــة وحقــوق العــامل يف البل ــات النقابي ــة بشــأن الحري ــري الدولي ــق املعاي ــري تطبي يث
بوجــود معوقــات وانتهــاكات عديــدة مــن شــأنها أن متنــع تفعيــل تلــك املعايــري أو تــؤدي إىل خرقهــا. وهــذا مــا يســتوجب إبــراز 
أهميــة دور النقابــات يف متابعــة اإلجــراءات وصياغــة التقاريــر بشــأن تطبيــق تلــك املعايــري مــن أجــل تجــاوز تلــك املعوقــات 

واالنتهــاكات املتعلقــة بهــا.     

1 - االنتهاكات واملعوقات املتعلقة بتطبيق املعايري الدولية بشأن الحريات النقابية وحقوق العامل

تربز هذه االنتهاكات واملعوقات بالخصوص عرب العنارص التالية :

- عدم احرتام الحكومات لاللتزامات والتعهدات الناجمة عن املصادقة عىل املعايري الدولية للعمل

- غيــاب أو ضعــف اآلليــات القانونيــة التــي مــن شــأنها أن تضمــن تفعيــل املعايــري املصــدق عليهــا، وبالخصــوص عــىل مســتوى 
أجهــزة تفتيــش العمــل و ضعــف العقوبــات املرتتبــة عــن اإلخــالل بتلــك املعايــري 

- الصعوبــات الناجمــة عــن هشاشــة الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي )انتشــار القطــاع غــري املنظــم وتفاقــم البطالــة والتشــغيل 
الهــش...( 

ــات الناجمــة عــن ضعــف التنظيــم النقــايب مبــا يحــد مــن دوره يف التصــدي لالنتهــاكات املتعلقــة بتطبيــق املعايــري  - الصعوب
الدوليــة للعمــل.

ــة  ــري الدولي ــق املعاي ــأن تطبي ــر بش ــة التقاري ــراءات وصياغ ــة اإلج ــن متابع ــة م ــة العربي ــات يف املنطق ــني النقاب ــة متك 2 - أهمي
للعمــل

تتجىل هذه األهمية بالخصوص من خالل األهداف التالية :

ــة  ــات النقابي ــز الحري ــا يف تعزي ــتفادة منه ــل واالس ــة للعم ــري الدولي ــأن املعاي ــة بش ــات املراقب ــات آللي ــة النقاب ــر معرف - تطوي
ــة ــدان العربي ــامل يف البل ــوق الع وحق

- تقييم مدى فاعلية آليات الرقابة بشأن املعايري الدولية للعمل ورضورة تطويرها   

- تدعيــم وتفعيــل قــدرة النقابــات عــىل متابعــة اإلجــراءات وصياغــة التقاريــر بشــأن تطبيــق املعايــري الدوليــة للعمــل مــن أجــل 
ضــامن احرتامهــا مــن طــرف الــدول العربيــة

ــوق  ــز حق ــة لتعزي ــات الجوهري ــام باإلصالح ــل القي ــن أج ــات م ــىل الحكوم ــري ع ــط والتأث ــىل الضغ ــات ع ــدرة النقاب ــر ق - تطوي
ــا ــامن تطبيقه ــامل وض الع

ــا عــىل صياغــة تصــورات ومقرتحــات مــن أجــل  ــة قدرته ــة وتنمي ــب منظمــة العمــل الدولي ــا صل ــات ومكانته ــز دور النقاب - تعزي
ــة للعمــل ــري الدولي ــر املعاي تطوي

- تدعيم قدرة النقابات عىل مواجهة التحديات من أجل تطوير مهامها وضامن استقالليتها

- تطوير آليات الحوار االجتامعي الثاليث وتعزيز فاعليته وجدواه.



آليات الرقابة بشأن تطبيق معايري العمل الدولية

الجزء األول 
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الجزء األول :

آليــات الرقابــة بشــأن تطبيــق معايــري العمــل 
الدوليــة

تنقســم هــذه اآلليــات إىل صنفــني : آليــات اإلرشاف املنتظــم 
و آليــات اإلرشاف الخاصــة. 

الفقرة األوىل : آليات اإلرشاف املنتظم  

1 - هيئات اإلرشاف املنتظم

هنــاك لجنتــان تتوليــان مســؤولية اإلرشاف املنتظــم عــىل 
تطبيــق املعايــري الدوليــة للعمــل، وهــام : لجنــة الخــرباء 
تطبيــق  ولجنــة  والتوصيــات  االتفاقيــات  بتطبيــق  املعنيــة 

الــدويل. العمــل  التابعــة ملؤمتــر  املعايــري 

أوال : لجنــة الخــرباء املعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات 
)لجنــة الخــرباء(

+ تشكيل اللجنة :

- أنشــأت هــذه اللجنــة منــذ ســنة 1926، وهــي تتكــون اليــوم 
ــز  ــخصيات تتمي ــن ش ــن ضم ــم م ــع اختياره ــريا يق ــن 20 خب م
بكفاءتهــا وخربتهــا العاليــة يف مجــال القانــون عــىل املســتويني 
ــىل  ــتقاللية، ع ــاد واالس ــا بالحي ــهود له ــدويل ومش ــي وال الوطن
أن يقــع انتقاءهــم مــن عــدة أقطــار يف العــامل حتــى تســتفيد 
اللجنــة مــن التجــارب املســتقاة مــن مختلــف النظــم القانونيــة 

ــة.      ــة واالجتامعي واالقتصادي

ــاء عــىل اقــرتاح مــن  ــة بن - يعــني مجلــس اإلدارة أعضــاء اللجن
ــدويل. ــر العــام ملكتــب العمــل ال املدي

- تنتخب اللجنة يف بداية كل دورة رئيسا ومقررا لها. 

- تقــع تعيينــات أعضــاء اللجنــة لفــرتة 3 ســنوات قابلــة للتجديد 
مبدئيــا. لكــن منــذ ســنة 2002 قــررت اللجنــة أن ميــارس جميــع 
أعضائهــا وظائفهــم خــالل مــدة أقصاهــا 15 ســنة. كــام قــررت 
اللجنــة يف دورتهــا التاســعة والســبعني )2008( أن تنتخــب 
رئيســها أو رئيســتها لفــرتة 3 ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة 

واحــدة.

+ تنظيم أعامل اللجنة ومهامها :

- تجتمــع لجنــة الخــرباء كل ســنة يف ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب- 
كانــون األول/ ديســمرب

- تجتمــع اللجنــة يف جلســات مغلقــة، وتكتــي مداوالتهــا 
ووثائقهــا طابــع الرسيــة

- يتعــني عــىل اللجنــة أن تتقيــد يف انجــاز مهمتهــا مببــادئ 
والحيــاد. واملوضوعيــة  االســتقاللية 

- تتمثــل املهمــة الرئيســية للجنــة يف بيــان مدى توافــق القوانني 
واملامرســات يف كل دولــة مــن الــدول األعضــاء مــع االتفاقيــات 
ــي  ــات الت ــدول بااللتزام ــد هــذه ال ــا ومــدى تقي املصــدق عليه

يفرضهــا عليهــا دســتور املنظمــة بخصــوص املعايــري.

     ثانيــا : لجنــة تطبيــق املعايــري التابعــة ملؤمتــر العمــل 
الــدويل )لجنــة املؤمتــر(

  

+ تشكيل اللجنة :

ــة  ــة دامئ ــي لجن ــر ه ــة للمؤمت ــري التابع ــق املعاي ــة تطبي - لجن
ــة حيــث تتشــكل مــن ممثلــني عــن الحكومــات والعــامل  وثالثي

ــل. ــاب العم وأصح

- تنتخــب اللجنــة يف كل دورة هيئــة مكتبهــا املؤلفــة مــن رئيــس 
ــو  ــامل وعض ــن الع ــو ع ــس )عض ــي رئي ــي( ونائب ــو حكوم )عض

عــن أصحــاب العمــل( ومقــرر )عضــو حكومــي(

+ تنظيم أعامل اللجنة ومهامها :

- تجتمــع اللجنــة كل ســنة عنــد انعقــاد دورة املؤمتــر يف 
حزيــران/ يونيــو 

- مبقتــى أحــكام املــادة 7 مــن النظــام األســايس للمؤمتــر، 
تنظــر اللجنــة يف مــا يــي :

     * التدابــري التــي تتخذهــا الــدول األعضــاء بغيــة إنفــاذ 
االتفاقيــات التــي هــي طــرف فيهــا، واملعلومــات املقدمــة مــن 

ــش ــج التفتي ــدد نتائ ــاء بص ــدول األعض ال

     * املعلومــات والتقاريــر التــي تقدمهــا الــدول األعضــاء 
واملتعلقــة باالتفاقيــات والتوصيــات، عمــال بأحــكام املــادة 
بعــرض  املتعلقــة  املعلومــات  )خاصــة  الدســتور  مــن   19
االتفاقيــات عــىل الســلطات الوطنيــة املختصــة للنظــر يف 
ــع  ــد متن ــي ق ــات الت ــان الصعوب ــا وبي ــق عليه ــة التصدي إمكاني
أو تؤخــر التصديــق عــىل االتفاقيــة، وكذلــك املعلومــات حــول 
ــة املختصــة للنظــر  ــات عــىل الســلطات الوطني عــرض التوصي

ــة( ــري املالمئ ــاذ التداب ــة اتخ يف إمكاني

ــادة  ــال بامل ــاء عم ــدول األعض ــا ال ــي تتخذه ــري الت      * التداب
ــم  ــىل األقالي ــات ع ــق االتفاقي ــة )تطبي ــتور املنظم ــن دس 35 م

ــة(    التابع
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- تبعــا للبحــث التقنــي واملســتقل الــذي قامــت بــه لجنــة 
ملمثــي  فرصــة  املؤمتــر  لجنــة  مــداوالت  تتيــح  الخــرباء، 
يف  معــا  للنظــر  والعــامل  العمــل  وأصحــاب  الحكومــات 
ــن  ــئة ع ــا الناش ــدول التزاماته ــا ال ــتوفت به ــي اس ــة الت الطريق

للعمــل الدوليــة  املعايــري 

- ميكــن للحكومــات اســتكامل املعلومــات الــواردة يف التقاريــر 
التــي ســبق أن قدمتهــا إىل لجنــة الخــرباء واإلشــارة إىل التدابــري 
األخــرى املزمــع اتخاذهــا وكذلــك لفــت االنتبــاه إىل الصعوبات 
التــي تواجههــا يف الوفــاء بالتزاماتهــا وطلــب اإلرشــاد لتذليــل 

هــذه الصعوبــات

2 - دور النقابات يف آليات اإلرشاف املنتظم

ــلة إىل  ــر املرس ــن التقاري ــخ م ــات بنس ــاة النقاب أوال : مواف
ــل  ــدويل للعم ــب ال املكت

+ موافــاة النقابــات بالتقاريــر حــول عــرض االتفاقيــات 
الوطنيــة املختصــة الســلطات  عــى  والتوصيــات 

- مبوجــب املــادة 19 مــن دســتور املنظمــة، يف الفقــرة 5، 
تتعهــد كل دولــة مــن الــدول األعضــاء بعــرض االتفاقيــات 
ــة النظــر  ــة املختصــة، بغي عــىل الســلطة أو الســلطات الوطني
ذلــك  إثــر  الدولــة  وتقــوم  عليهــا.  التصديــق  إمكانيــة  يف 
بإرســال تقريــر للمديــر العــام ملكتــب العمــل الــدويل إلعالمــه 
بالتدابــري املتخــذة يف هــذا الشــأن، مــع بيــان الصعوبــات التــي 
ــب  ــة، حس ــىل الدول ــني ع ــق. ويتع ــر التصدي ــع أو تأخ ــد متن ق
املــادة 23 مــن الدســتور، موافــاة املنظــامت املمثلــة للعــامل 

ــور. ــر املذك ــن التقري ــخة م ــل بنس ــاب العم وألصح

ــرة 6،  ــة، يف الفق ــتور املنظم ــن دس ــادة 19 م ــص امل ــام تن - ك
عــىل أن تتعهــد كل دولــة بعــرض التوصيــات عــىل الســلطة أو 
ــراء  ــاذ إج ــع أو اتخ ــدار ترشي ــة إص ــة، بغي ــلطات املختص الس
ــب  ــام ملكت ــر الع ــر للمدي ــال تقري ــة بإرس ــوم الدول ــر. وتق آخ
ــري املتخــذة يف هــذا الشــأن،  ــدويل إلعالمــه بالتداب العمــل ال
ــل  ــاب العم ــامل وألصح ــة للع ــامت املمثل ــاة املنظ ــع مواف م

ــر.        بنســخة مــن هــذا التقري

+ موافــاة النقابــات بالتقاريــر بشــأن تطبيــق االتفاقيــات 
ــا ــدق عليه املص

- مبقتــى املــادة 22 مــن دســتور املنظمــة، تتعهــد كل دولــة 
ــة  ــر دوري ــدويل تقاري ــل ال ــب العم ــل إىل مكت ــأن ترس ــو ب عض
ــات  ــق االتفاقي ــل تطبي ــن أج ــا م ــي اتخذته ــري الت ــأن التداب بش

التــي صدقــت عليهــا. وقــد كانــت هــذه التقاريــر ترســل ســنويا، 
لكــن اعتمــد الحقــا نظــام جديــد إلرســال التقاريــر حيــث 
ــق  ــر عــن تطبي ــالث ســنوات تقاري صــار يتعــني أن ترســل كل ث
االتفاقيــات األساســية وكذلــك اتفاقيــات اإلدارة الســديدة )ذات 
ــن  ــر ع ــنوات تقاري ــس س ــل كل خم ــني ترس ــة(، يف ح األولوي
ــن أن  ــة(. وميك ــات التقني ــرى )االتفاقي ــات األخ ــق االتفاقي تطبي
ــر  ــرتات أق ــىل ف ــات ع ــق االتفاقي ــول تطبي ــر ح ــب تقاري تطل

مــن ذلــك.

دســتور  مــن   23 املــادة  مــن   2 الفقــرة  حســب  ويتعــني   -
املنظمــة أن تقــوم الدولــة مبوافــاة املنظــامت املمثلــة للعامل 
وألصحــاب العمــل بنســخ مــن جميــع التقاريــر املرســلة بشــأن 

ــا(. ــر الحق ــا )انظ ــدق عليه ــات املص ــق االتفاقي تطبي

             

للعــامل  متثيــال  األكــر  املنظــامت  استشــارة   : ثانيــا 
العمــل  وألصحــاب 

حســب االتفاقيــة الدوليــة للعمــل رقــم 144 بشــأن املشــاورات 
الثالثيــة، يتعــني عــىل البلــدان املصدقــة عــىل تلــك االتفاقيــة 
أن تقــوم بإجــراء مشــاورات ثالثيــة مــع املنظــامت األكــرث 

ــك حــول :  ــال للعــامل وألصحــاب العمــل، وذل متثي

بشــأن  والتعليقــات  االســتبيانات  عــىل  الحكومــات  ردود   -
الصكــوك الجديــدة املقرتحــة للمناقشــة يف جــدول أعــامل 

مؤمتــر العمــل الــدويل 

ــة  ــة املختص ــلطات الوطني ــدم إىل الس ــي تق ــات الت - املقرتح
ــا ــات عليه ــات والتوصي ــرض االتفاقي ــأن ع بش

- املســائل املرتتبــة عــىل التقاريــر التــي ترســلها الــدول بشــأن 
االتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا

بشــأن  اتخاذهــا  للــدول  ميكــن  التــي  الخاصــة  التدابــري   -
والتوصيــات  عليهــا  املصــدق  غــري  االتفاقيــات 

- املقرتحات بشأن نقض اتفاقيات مصدق عليها.

العــامل ومنظــامت  : إحالــة تعليقــات منظــامت  ثالثــا   
العمــل أصحــاب 

يحــق ألي منظمــة مــن منظــامت العــامل أو مــن منظــامت 
أصحــاب العمــل، ســواء تلقــت أم مل تتلــق نســخا مــن تقاريــر 
ــا  ــات تعليقاته ــن األوق ــت م ــل يف أي وق ــات، أن ترس الحكوم
ــق بتشــكيل  ــام يتعل ــارة في بشــأن أي مســألة مــن املســائل املث
لجنــة املؤمتــر املعنيــة بتطبيــق املعايــري مجــاالت نظرهــا 

ــاله( ــر أع )أنظ
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رابعا : املشاركة يف املؤمتر 

أصحــاب  ومنظــامت  العــامل  منظــامت  ملمثــي  ميكــن 
العمــل، مــن خــالل مشــاركتهم يف مؤمتــر العمــل الــدويل، 
وبالخصــوص يف لجنــة تطبيــق املعايــري، أن يثــريوا مســائل 

ــري. ــة باملعاي ــات املتصل ــاء بااللتزام ــق بالوف تتعل

3 - النتائج املرتتبة عن آليات اإلرشاف املنتظم

  أوال : النتائج املرتتبة عن تدخل لجنة الخرباء

- تتــوىل اللجنــة فحــص التقاريــر واملعلومــات املتعلقــة 
باالتفاقيــات والتوصيــات الدوليــة للعمــل، والتــي ترســلها 
الــدول األعضــاء، ومنهــا بالخصــوص التقاريــر الدوريــة حــول 
التدابــري التــي اتخذتهــا تلــك الــدول مــن أجــل إنفــاذ أحــكام 
االتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا )املــادة 22 مــن الدســتور(، 
وكذلــك املعلومــات التــي يتعــني عــىل الــدول إرســالها حــول 
املختصــة  الوطنيــة  الســلطات  عــىل  االتفاقيــات  عــرض 
ــان  ــع بي ــا،  م ــق عليه ــة التصدي ــر يف إمكاني ــل النظ ــن أج م
الصعوبــات التــي متنــع أو تؤخــر التصديــق عــىل االتفاقيــة، 
ــر يف  ــلطات للنظ ــك الس ــىل تل ــا ع ــات أيض ــرض التوصي وع
إمكانيــة اتخــاذ التدابــري املالمئــة )املــادة 19 مــن الدســتور(.

- عنــد فحصهــا ملــدى احــرتام الــدول األعضــاء اللتزاماتهــا 
املتعلقــة باملعايــري، تبــدي اللجنــة نوعــني مــن التعليقــات: 
املالحظــات  وتتضمــن  مبــارشة.  طلبــات  و  مالحظــات 
تعقيبــات عــىل املســائل األساســية التــي تثــار بشــأن تطبيــق 
ــا، وهــي  ــة م ــا مــن طــرف دول ــة مصــدق عليه ــة معين اتفاقي
تســتخدم بصــورة عامــة يف الحــاالت األشــد خطــورة أو 
ــل.  ــذ أمــد طوي ــاء بااللتزامــات من ــف عــن الوف حــاالت التخل
وتنــرش هــذه املالحظــات يف التقريــر الســنوي الصــادر 
ــق  ــة تطبي ــا إىل لجن ــذي يقــدم الحق ــة الخــرباء وال عــن لجن
املعايــري التابعــة للمؤمتــر. أمــا الطلبــات املبــارشة فهــي 
تتعلــق باستفســارات ذات طابــع تقنــي أو طلــب املزيــد مــن 
ــة  ــارشة إىل الحكوم ــغ مب ــات،  وتبل ــات أو التوضيح املعلوم
ــن  ــن ميك ــرباء ، لك ــة الخ ــر لجن ــرش يف تقري ــة و ال تن املعني

ــة. ــاص باملنظم ــواب الخ ــع ال ــىل موق ــا ع ــالع عليه االط

الدراســة  ســياق  يف  أيضــا،  الخــرباء  لجنــة  تتــوىل   -
االســتقصائية العامــة، البحــث حــول وضــع الترشيعــات 
واملامرســات املتعلقــة مبجــال محــدد يشــمله عــدد معــني 
ــس اإلدارة.  ــي يختارهــا مجل ــات الت ــات والتوصي ــن االتفاقي م
وتســتند الدراســة االســتقصائية العامــة إىل التقاريــر املقدمــة 
مــن  و22   19 املادتــني  )مبقتــى  األعضــاء  الــدول  مــن 
الدســتور(، وتشــمل هــذه الدراســة جميــع الــدول األعضــاء 
بــرف النظــر عــام إذا كانــت مصدقــة أم ال عــىل االتفاقيــة 

ــة. املعني

- تضــع لجنــة الخــرباء تقريــرا ســنويا يتكــون مــن مجلديــن، 
ــري  ــول س ــام ح ــر الع ــد األول التقري ــن املجل ــث يتضم حي
أعــامل اللجنــة واملســائل التــي عالجتهــا واســتنتاجاتها حــول 
مــدى تقيــد الــدول بالتزاماتهــا الدســتورية املتعلقــة مبعايــري 
العمــل الدوليــة )الجــزء1( وكذلــك املالحظــات الخاصــة 
ببعــض البلــدان بشــأن احــرتام االلتزامــات املرتبطــة بإرســال 
التقاريــر وبتطبيــق االتفاقيــات املصــدق عليهــا ومــدى التزام 
الــدول بعــرض االتفاقيــات والتوصيــات عــىل الســلطات 
ــد  ــة املختصــة )الجــزء 2(، يف حــني يخصــص املجل الوطني

ــة. ــاين للدراســة االســتقصائية العام الث

ثانيا : النتائج املرتتبة عن تدخل لجنة املؤمتر

- تتــوىل لجنــة املؤمتر مناقشــة تقريــر لجنة الخــرباء والوثائق 
التــي أرســلتها الحكومــات. وتبــدأ أعــامل لجنــة املؤمتــر 
ــة  ــام للجن ــر الع ــىل التقري ــا ع ــتند أساس ــة تس ــة عام مبناقش
الخــرباء. ثــم تناقــش لجنــة املؤمتــر الدراســة االســتقصائية 
العامــة. كــام تبحــث حــاالت اإلخــالل الجســيم بااللتزامــات 
االلتزامــات  مــن  غريهــا  أو  التقاريــر  بتقديــم  املتعلقــة 
ــة املؤمتــر بفحــص  املرتبطــة باملعايــري. وأخــريا تقــوم لجن
ــات  ــق االتفاقي ــة بتطبي ــة املتعلق ــاالت الفردي ــن الح ــدد م ع
املصــدق عليهــا، والتــي أبديــت بشــأنها مالحظــات مــن طــرف 
لجنــة الخــرباء، ويف ختــام كل حالــة مــن تلــك الحــاالت 

ــا. ــتنتاجات حوله ــر اس ــة املؤمت ــد لجن ــة تعتم الفردي

ــرا يناقــش يف الجلســة العامــة  ــة املؤمتــر تقري - تقــدم لجن
ــن  ــن أن يتضم ــر. وميك ــرف املؤمت ــن ط ــامده م ــرض اعت بغ
التقريــر دعــوة الــدول التــي جــرت مناقشــة حالتهــا إىل 
ــد  ــدويل قص ــل ال ــب العم ــن مكت ــة م ــة تقني ــتقبال بعث اس
ــا،  ــاء بالتزاماته ــىل الوف ــا ع ــني قدرته ــىل تحس ــاعدتها ع مس
أو اقــرتاح إجــراءات أخــرى،  كــام ميكــن للجنــة املؤمتــر 
موافاتهــا مبعلومــات  املعنيــة  الحكومــة  مــن  تطلــب  أن 
ــا  ــم تقريره ــد تقدي ــائل عن ــض املس ــاة بع ــة أو مراع إضافي
ــر  ــك، يتضمــن تقري ــة لذل ــة الخــرباء. وباإلضاف ــل للجن املقب
لجنــة املؤمتــر عرضــا لبعــض الحــاالت، مثــل الحــاالت التــي 
حصــل بشــأنها تقــدم واضــح أو حــاالت اإلخــالل الجســيم 

باالتفاقيــات املصــدق عليهــا. 

- ينــرش تقريــر اللجنــة يف محــر أعــامل املؤمتــر، كــام 
ينــرش أيضــا ضمــن منشــور مســتقل.
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الفقرة الثانية : آليات اإلرشاف الخاصة

ــات  االحتجــاج  ــواع، وهــي : آلي ــالث أن ــات ث تشــمل هــذه اآللي
ــكام  ــتنادا ألح ــة اس ــات املصدق ــد باالتفاقي ــدم التقي ــأن ع بش
ــكاوى  ــات الش ــة، و آلي ــتور املنظم ــن دس ــني 24 و25 م املادت
اســتنادا ألحــكام املــادة 26 مــن نفــس الدســتور، و آليــات 

ــة.  ــات النقابي ــأن الحري ــكاوى بش الش

التقيــد  عــدم  بشــأن  االحتجــاج  آليــات   -  1
ــان 24 و 25  ــا )املادت ــدق عليه ــات املص باالتفاقي

الدســتور(  مــن 

   أوال : أحكام املادتني 24 و 25 من الدستور

      - املادة 24 من الدستور :

ــامت  ــدى املنظ ــت إح ــه إذا قدم ــىل أن ــادة ع ــذه امل ــص ه تن
العمــل  مكتــب  إىل  العمــل  أو ألصحــاب  للعــامل  املهنيــة 
الــدول األعضــاء  إحــدى  احتجاجــا حــول تقصــري  الــدويل 
ــا،  ــرف فيه ــي ط ــة ه ــليم ألي اتفاقي ــق الس ــني التطبي يف تأم
يجــوز ملجلــس اإلدارة أن يحيــل هــذا االحتجــاج إىل الحكومــة 
املدعــى عليهــا، ولــه أن يدعــو الحكومــة املذكــورة إىل تقديــم 

ــاج. ــوع االحتج ــأن موض ــبا بش ــراه مناس ــذي ت ــرد ال ال

     - املادة 25 من الدستور : 

تنــص هــذه املــادة عــىل أنــه إذا مل يصــل أي رد مــن الحكومــة 
ــس  ــرب مجل ــة، أو مل يعت ــة معقول ــالل مهل ــا خ ــى عليه املدع
اإلدارة الــرد الــذي وصــل ردا مقنعــا، يجــوز للمجلــس أن ينــرش 

االحتجــاج ومعــه الــرد عليــه إن وجــد.

ثانيا : من يحق له االحتجاج ؟

- وفقــا للــامدة 24 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة، يجــوز 
ــوم  ــل أن تق ــاب العم ــامل أو ألصح ــة للع ــة مهني ــكل منظم ل
بتقديــم احتجاجــات إىل مكتــب العمــل الــدويل بشــأن تقصــري 

أي دولــة عضــو يف تطبيــق اتفاقيــة صادقــت عليهــا.

ــة  ــامت مهني ــرف منظ ــن ط ــات م ــدم االحتجاج ــن أن تق - ميك
ــامل أو  ــة للع ــادات دولي ــرف اتح ــن ط ــة أو م ــة أو محلي وطني

ــل ــاب العم ألصح

- ال يشــرتط أن تكــون املنظمــة املهنيــة التــي قدمــت االحتجــاج 
لهــا صفــة املنظمــة األكــرث متثيــال للعــامل أو ألصحــاب العمــل 
أو أن يعــرتف بصفتهــا التمثيليــة داخــل الدولــة املدعــى عليهــا. 

- مينــح حــق تقديــم االحتجــاج إىل أي منظمــة مهنيــة للعــامل 
أو ألصحــاب العمــل بقطــع النظــر عــن حجــم هــذه املنظمــة 

وجنســيتها أو البلــد الــذي يتواجــد فيــه مركزهــا.

ــة،  ــات النقابي ــة الحري ــا لجن ــي وضعته ــادئ الت ــتنادا للمب - اس
فإنــه ال يجــب رفــض قبــول االحتجــاج ملجــرد أن الحكومــة 
املحتــج ضدهــا قــد حلــت أو طلبــت حــل املنظمــة التــي 
تقدمــت باالحتجــاج. كــام أن عــدم وجــود اعــرتاف رســمي 
ــا  ــدم حصوله ــة، أو ع ــرف الحكوم ــن ط ــة م ــة النقابي باملنظم
عــىل تريــح مســبق ملامرســة نشــاطها، ال يــربر رفــض قبــول 
ــك  ــا أن تل ــون واضح ــا يك ــه عندم ــت ب ــذي تقدم ــاج ال االحتج

ــع.  ــم الواق ــل بحك ــىل األق ــودة ع ــة موج املنظم

ــة  ــارشة إىل منظم ــات مب ــم االحتجاج ــراد تقدي ــوز لألف - ال يج
ــات ذات  ــم املعلوم ــم تقدي ــوز له ــن يج ــة، لك ــل الدولي العم
الصلــة إىل منظــامت العــامل أو منظــامت أصحــاب العمــل 
التــي ينتمــون إليهــا، ويف هــذه الحالــة ميكــن للمنظــامت 
املعنيــة تقديــم االحتجاجــات إىل مكتــب العمــل الــدويل. 

ثالثا : اإلجراءات املتعلقة باالحتجاجات    

• إجراءات تقديم االحتجاجات

حــددت هــذه اإلجــراءات صلــب أحــكام النظــام الداخــي 
ــب  ــة مبوج ــات املقدم ــر يف االحتجاج ــراء النظ ــق بإج املتعل
ــذا  ــد ه ــد اعتم ــة. وق ــتور املنظم ــني 24 و 25 مــن دس املادت
النظــام الداخــي مــن طــرف مجلــس إدارة مكتــب العمــل 
بعــض  الحقــا  عليــه  وأدخلــت   1932 ســنة  منــذ  الــدويل 
التعديــالت، آخرهــا تلــك املعتمــدة يف نوفمــرب 2004.   وتتمثل 

ــي : ــا ي ــراءات يف م ــذه اإلج ه

- تقــدم االحتجاجــات إىل مكتــب العمــل الــدويل الــذي يصــدر 
إشــعارا باســتالم االحتجــاج ويعلــم بذلــك الحكومــة التــي 

ــا. ــاج ضده ــدم االحتج ق

- يحيــل املديــر العــام االحتجــاج فــورا إىل هيئــة مكتــب 
اإلدارة. مجلــس 

- تقــدم هيئــة املكتــب تقريــرا إىل مجلــس اإلدارة التخــاذ 
القــرار بشــأن قبــول االحتجــاج إذا توفــرت الــرشوط املطلوبــة.

- يخضع قبول االحتجاج إىل الرشوط التالية :

   . يجب أن يبلغ االحتجاج خطيا إىل مكتب العمل الدويل

   . يجــب أن يكــون االحتجــاج صــادرا عــن منظمــة مهنيــة 
العمــل ألصحــاب  أو  للعــامل 

ــادة 24  ــة إىل امل ــة رصيح ــاج بصف ــري االحتج ــب أن يش    . يج
ــل ــة للعم ــة الدولي ــن دســتور املنظم م
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الــدول  إحــدى  موجهــا ضــد  االحتجــاج  يكــون  أن  يجــب   .
باملنظمــة األعضــاء 

ــا  ــت عليه ــة صادق ــال باتفاقي ــه متص ــون موضوع ــب أن يك . يج
الدولــة التــي قــدم االحتجــاج ضدهــا، وأن تقــع اإلشــارة لهــذه 

ــة يف وثيقــة االحتجــاج  االتفاقي

   . يجــب أن يشــري االحتجــاج إىل النقطــة أو النقــاط التــي 
يدعــي فيهــا أن الدولــة املحتــج ضدهــا قــد قــرت يف تأمــني 

ــة. ــة املعني ــي لالتفاقي ــق الفع التطبي

• إحالة االحتجاج إىل اللجنة 

- حســب النظــام الداخي املشــار إليه، إذا قــرر مجلس اإلدارة، 
اســتنادا إىل تقريــر هيئــة مكتبــه، قبــول االحتجــاج، فإنــه يعــني 
لجنــة ثالثيــة للنظــر يف هــذا االحتجــاج. وتكــون اللجنــة مؤلفــة 
مــن أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة، يتــم اختيارهــم بالتســاوي مــن 

ضمــن مجموعــات الحكومــات والعــامل وأصحــاب العمل. 

- ال ميكــن أن ينظــم إىل هــذه اللجنــة أي ممثــل أو مواطــن مــن 
ــميا  ــا رس ــغل منصب ــخص يش ــا أو أي ش ــج ضده ــة املحت الدول
يف منظمــة العــامل أو منظمــة أصحــاب العمــل التــي تقدمــت 

باالحتجــاج.

- إذا كان موضــوع االحتجــاج يتصــل باتفاقيــة تتعلــق بالحقــوق 
ــة  ــات النقابي ــة الحري ــه إىل لجن ــن إحالت ــامل، ميك ــة للع النقابي

لتتــوىل النظــر فيــه. 

ــك  ــبيهة بتل ــاءات ش ــداث وادع ــق بأح ــاج يتعل - إذا كان االحتج
ــني  ــل تعي ــوز تأجي ــابق، يج ــاج س ــوع احتج ــت موض ــي كان الت
اللجنــة الثالثيــة املكلفــة بالنظــر يف االحتجــاج الجديــد، وذلــك 
االتفاقيــات  بتطبيــق  الخــرباء املعنيــة  لجنــة  تنظــر  أن  إىل 
والتوصيــات، يف دورتهــا التاليــة، يف متابعــة التوصيــات التــي 

ــابق. ــت س ــس اإلدارة يف وق ــا مجل اعتمده

رابعا : مآل االحتجاج 

• صالحيات اللجنة املكلفة بالنظر يف االحتجاج 

تقدمــت  التــي  املنظمــة  مــن  تطلــب  أن  للجنــة  يجــوز   -
باالحتجــاج توفــري املزيــد مــن املعلومــات، يف غضــون مهلــة 

اللجنــة. تحددهــا 

اللجنــة بإرســال االحتجــاج إىل الحكومــة املحتــج  - تقــوم 
ضدهــا، مــع إمكانيــة دعوتهــا إىل تقديــم رد حولــه يف حــدود 

ــة. ــا اللجن ــة تضبطه مهل

ــب  ــة أن تطل ــة، يجــوز للجن ــة املعني - بعــد تســلم رد الحكوم

منهــا توفــري املزيــد مــن املعلومــات، مــع تحديــد مهلــة 
لإلجابــة. 

ــة  ــة صاحب ــة دعــوة أحــد ممثــي املنظمــة املهني - ميكــن للجن
االحتجــاج إىل الحضــور أمــام اللجنــة لتقديــم املزيــد مــن 

ــفهيا. ــات ش املعلوم

- يجــوز للجنــة التمديــد يف الفــرتة الزمنيــة املحــددة لتقديــم 
ــاج،  ــوع االحتج ــول موض ــة ح ــات اإلضافي ــردود أو املعلوم ال
ــة  ــة أو الحكوم ــة املهني ــن املنظم ــب م ــىل طل ــاء ع ــك بن وذل

ــا. ــج ضده املحت

ــوع  ــأن موض ــم رد بش ــة إىل تقدي ــة الحكوم ــت اللجن - إذا دع
االحتجــاج أو توفــري املزيــد مــن املعلومــات، يجــوز للحكومــة 
أن تقــدم هــذا الــرد أو هــذه املعلومــات خطيــا، أو أن تطلــب 
مــن اللجنــة االســتامع إىل ممثــل الحكومــة. كــام يجــوز أن 
تطلــب تعيــني ممثــل للمديــر العــام ليقــوم بزيــارة البــالد 
قصــد الحصــول عــىل معلومــات بخصــوص االحتجــاج ليقدمهــا 
ــع  ــارشة م ــاالت مب ــراء اتص ــالل إج ــن خ ــك م ــة، وذل إىل اللجن

ــة. ــامت املختص ــلطات واملنظ الس

- عندمــا تنهــي اللجنــة النظــر يف االحتجــاج من حيــث مضمونه، 
تقــدم تقريــرا إىل مجلــس اإلدارة تعــرض فيــه الخطــوات التــي 
اتخذتهــا للنظــر يف االحتجــاج وتقــدم اســتنتاجاتها بشــأن 
املســائل املثــارة يف هــذا الصــدد، كــام تقــدم توصياتهــا فيــام 
يتعلــق بالقــرارات التــي يتعــني عــىل مجلــس اإلدارة اتخاذهــا. 

• نظر مجلس اإلدارة يف االحتجاج 

ــه بشــأن  ــة مكتب ــر هيئ ــس اإلدارة يف تقاري ــا ينظــر مجل - عندم
قبــول االحتجــاج وتقاريــر اللجنــة املكلفــة بالنظــر يف مضمــون 
هــذا االحتجــاج، تدعــى الحكومــة املعنيــة، إذا مل يكــن لديهــا 
ــاركة  ــا للمش ــل عنه ــال ممث ــس اإلدارة، إىل إرس ــل يف مجل ممث
املوضــوع.  يف  النظــر  عنــد  اإلدارة  مجلــس  مــداوالت  يف 
ويتــم إشــعار الحكومــة بالتاريــخ الــذي ســيقع فيــه النظــر يف 

ــة. ــه الكفاي ــة مناســبة مبــا في ــد مهل االحتجــاج، بعــد تحدي

- يجــوز ملمثــل الحكومــة أن يأخــذ الكلمــة يف الظــروف نفســها 
التــي يأخــذ فيهــا الكلمــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، 

لكنــه ال يتمتــع بحــق التصويــت.

- عنــد النظــر يف املســائل ذات الصلــة باالحتجــاج، يعقــد 
مجلــس اإلدارة جلســات مغلقــة.

- يجــوز ملجلــس اإلدارة أن يقــرر نــرش االحتجــاج ورد الحكومــة 
عليــه، مــع تحديــد شــكل النــرش وتاريخــه.

- يقــوم مكتــب العمــل الــدويل بإبــالغ قــرارات مجلــس اإلدارة 
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إىل الحكومــة املعنيــة وإىل املنظمــة التــي قامــت باالحتجــاج.

2 - آليــات الشــكاوى بشــأن عدم التقيــد باالتفاقيات 
املصــدق عليهــا )املادة 26 من الدســتور(   

       أوال : األحكام الدستورية

• أحكام املادة 26 من الدستور:

تنص املادة 26 من الدستور عىل ما يي :

ــب  ــدم إىل مكت ــق التق ــاء ح ــدول األعض ــن ال ــة م ــكل دول -1 ل
العمــل الــدويل بشــكوى ضــد أي دولــة عضــو أخــرى إذا رأت أن 
هــذه األخــرية ال تكفــل االلتــزام الفعــي بــأي اتفاقيــة صدقــت 

كلتاهــام عليهــا طبقــا ألحــكام املــواد الســابقة.

ــة  ــل إحال ــبا، وقب ــك مناس ــس اإلدارة إذا رأى ذل ــوز ملجل -2 يج
الشــكوى املذكــورة إىل لجنــة تحقيــق، وفقــا للنهــج املنصــوص 
ــىل  ــا ع ــكو منه ــة املش ــل بالحكوم ــد، أن يتص ــام بع ــه في علي

ــه املــادة 24. ــذي تبين النحــو ال

إىل  الشــكوى  إلبــالغ  رضورة  اإلدارة  مجلــس  يــر  مل  إذا   3-
الحكومــة املشــكو منهــا، أو إذا أبلغهــا هذه الشــكوى ومل يصله 
منهــا خــالل مهلــة معقولــة رد يعتــربه مقنعــا، كان للمجلــس أن 
يعــني لجنــة تحقيــق لدراســة الشــكوى وتقديــم تقريــر بشــأنها.

-4 يجــوز ملجلــس اإلدارة أن يأخــذ بهــذا النهــج نفســه، إمــا مــن 

تلقــاء ذاتــه أو بنــاءا عــىل شــكوى يتلقاهــا مــن أحــد املندوبــني 
يف املؤمتــر.

-5 حــني تطــرح عــىل مجلــس اإلدارة مســألة نشــأت عــن تطبيــق 
ــة،  املــادة 25 أو املــادة 26، يكــون مــن حــق الحكومــة املعني
ــه، أن ترســل ممثــال لالشــرتاك يف  ــة ســلفا في إذا مل تكــن ممثل
مــداوالت مجلــس اإلدارة أثنــاء نظــره يف املســألة. وتخطــر 
الحكومــة املعنيــة باملوعــد الــذي ســتناقش فيــه املســألة قبــل 

ذلــك املوعــد مبهلــة كافيــة.          

• أحكام دستورية أخرى ذات عالقة بآليات الشكاوى

ــرى  ــواد أخ ــدة م ــل ع ــة للعم ــة الدولي ــتور املنظم ــن دس تضم
مكملــة ألحــكام املــادة 26 حــول آليــات الشــكاوى بشــأن عــدم 
التقيــد باالتفاقيــات املصــدق عليهــا، وهــي املــواد 27 إىل 34 

مــن الدســتور.     

ثانيا : من بإمكانه تقديم الشكوى ؟

+ إمكانيــة تقديــم الشــكوى مــن أي دولــة مــن الــدول 
األعضــاء ضــد أي دولــة أخــرى عضــو.

- يف هــذه الحالــة، يجــب أن يتعلق موضــوع االتفاقيــة، مبدئيا، 
باتفاقيــة مصــدق عليهــا مــن طــرف الدولتــني املعنيتــني. لكــن 
إذا تعلــق األمــر مبخالفــة ألحــكام اتفاقيــة أساســية، فإنــه ميكــن 
ــة  ــد أي دول ــو ض ــة عض ــرف أي دول ــن ط ــكوى م ــم الش تقدي

تقديم االحتجاجات من طرف 
منظامت العامل وأصحاب العمل

يرسل مجلس اإلدارة 
االحتجاجات إىل لجنة 

الحرية النقابية

يعني مجلس اإلدارة 
لجنة ثالثية

تخطر منظمة العمل الدولية 
الحكومة املعنية وتقدم االحتجاج 

إىل مجلس اإلدارة 

تطلب اللجنة الثالثية 
معلومات من الحكومة 
وتقدم تقريرا يتضمن 
استنتاجاتها وتوصياتها

يضع مجلس اإلدارة 
استنتاجاته ويعتمد 

التقرير ويحيل 
املوضوع إىل لجنة 

الخرباء للمتابعة

يطلب مجلس اإلدارة 
تشكيل لجنة تقيص 
الحقائق للنظر يف 
األمر باعتباره شكوى

رسم يلخص إجراءات االحتجاج

أو
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عضــو أخــرى، حتــى إذا كانــت هــذه األخــرية مل تصــدق عــىل 
تلــك االتفاقيــة.   

- ليــس مــن الــروري أن تكــون الشــكوى قامئــة عــىل أســاس 
ــي تقدمــت بالشــكوى ــة الت ــارش أصــاب الدول رضر مب

- لكــن يف كل الحــاالت يجــب إثبــات أن الدولــة املشــكو ضدهــا 
قــد أخلــت فعــال بالتزاماتهــا املرتتبــة عــن االتفاقيــة التــي أثــريت 

ــأنها الشكوى.  بش

+  إمكانيــة تقديــم الشــكوى ضــد أي دولــة عضــو، وذلــك 
ــاء  ــاء نفســه أو بن ــس اإلدارة، ســواء مــن تلق ــادرة مــن مجل مبب
عــىل شــكوى تلقاهــا مــن أحــد املندوبــني يف املؤمتــر، اســتنادا 
ألحــكام الفقــرة 4 مــن املــادة 26 مــن الدســتور، حيــث جــاء يف 
ــج  ــذا النه ــذ به ــس اإلدارة أن يأخ ــوز ملجل ــرة : »يج ــذه الفق ه
نفســه، أمــا مــن تلقــاء ذاتــه أو بنــاء عــىل شــكوى يتلقاهــا مــن 
أحــد املندوبــني يف املؤمتــر«. واملقصــود بعبــارة »النهــج 

ــدول.               ــي تقدمهــا ال نفســه« هــو نظــام الشــكاوى الت

ثالثا : إجراءات الشكوى

ــس اإلدارة، يجــوز لهــذا  بعــد تلقــي الشــكوى مــن طــرف مجل
ــة الشــكوى إىل  األخــري إمــا أن يتبــع اإلجــراء التوفيقــي أو إحال

لجنــة تحقيــق.

- اإلجراء التوفيقي

يجــوز ملجلــس اإلدارة، إذا رأى ذلــك مناســبا، وقبــل إحالــة 
الشــكوى إىل لجنــة تحقيــق، أن يتصــل بالحكومــة التــي أثــريت 
ضدهــا الشــكوى ويدعوهــا إىل تقديــم الــرد الــذي تــراه مناســبا 

بشــأن املوضــوع.

ينــدرج هــذا اإلجــراء التوفيقــي ضمــن أســاليب حــل املنازعــات 
ــني  ــق ب ــدف إىل التوفي ــث يه ــلمية، حي ــرق الس ــة بالط الدولي
وجهــات النظــر املختلفــة بشــأن موضــوع النــزاع، أي موضــوع 
الشــكوى،  بعــد متكــني الحكومــة التــي أثــريت ضدهــا الشــكوى 
مــن تقديــم إجابتهــا يف أجــل معقــول، وذلــك مــن أجــل 

ــي.   ــل صلح ــول إىل ح الوص

- اإلحالة إىل لجنة التحقيق

   + مــا هــي الحــاالت التــي تســتوجب إحالــة موضــوع 
الشــكوى إىل لجنــة تحقيــق ؟  

ــل  ــة العم ــتور منظم ــن دس ــادة 26 م ــكام امل ــن أح ــتنتج م يس
الدوليــة، أن إحالــة موضــوع الشــكوى إىل لجنــة تحقيــق تكــون 

ــة : يف الحــاالت التالي

- إذا مل يقتنــع مجلــس إدارة املنظمــة بالــرد الــذي قدمتــه 

ــكوى ــا الش ــريت ضده ــي أث ــة الت الحكوم

- إذا مل يصله رد هذه الحكومة يف فرتة معقولة
- إذا اعتــرب مجلــس اإلدارة أنــه مــن الــروري إحالــة موضــوع 
الشــكوى مبــارشة إىل لجنــة تحقيــق دون املــرور باإلجــراء 

ــي( ــي )الصلح التوفيق

 
+ مــا هــي اإلجــراءات التــي يقــع إتباعهــا أمــام لجنــة 

؟ التحقيــق 

    -  ليــس هنــاك نظــام أســايس لهــذه اإلجــراءات، وقــد تــرك 
مجلــس إدارة املنظمــة املســألة يف كل حالــة مــن الحــاالت 
ــة  ــذه اللجن ــد ه ــىل أن تتقي ــا، ع ــق ذاته ــة التحقي ــر لجن لتقدي
باملبــادئ التوجيهيــة العامــة للمنظمــة. وتتضمــن تقاريــر لجــان 
ــراء  ــا لإلج ــاالت وصف ــن الح ــة م ــكل حال ــة ب ــق الخاص التحقي
املتبــع لدراســة الشــكوى، مبــا يف ذلــك كيفيــة تلقــي البالغــات 
املنظــامت  أو  املعنيــني  األشــخاص  وســائر  األطــراف  مــن 

ــتامع.  ــات االس ــد جلس ــراءات عق ــة وإج املعني

- تتكــون لجنــة التحقيــق عــادة مــن ثــالث أعضــاء يعينهــم 
ــر العــام  ــاء عــىل اقــرتاح مــن املدي ــس إدارة املنظمــة بن مجل
أســاس  عــىل  اختيارهــم  ويقــع  الــدويل،  العمــل  ملكتــب 
ــم.         ــارشة عمله ــام يف مب ــتقالل الت ــون باالس ــم ويتمتع كفاءته

-  طبــق مــا نصــت عليــه املــادة 27 مــن دســتور منظمــة العمــل 
ــة  ــت معني ــواء كان ــاء، س ــدول األعض ــد كل ال ــة، تتعه الدولي
ــأن  ــق ب ــة التحقي ــع لجن ــاون م ــكوى أم ال، بالتع ــارشة بالش مب
ــات ذات  ــن معلوم ــا م ــا لديه ــع م ــا جمي ــت ترفه ــع تح تض

ــكوى. ــوع الش ــة مبوض صل

رابعا : مآل الشكوى  

  - إعداد تقرير لجنة التحقيق 

حســب املــادة 28 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة، تتــوىل 
لجنــة التحقيــق بحــث موضــوع الشــكوى كامــال، وتتــوىل بعــد 
ذلــك إعــداد تقريــر يتضمــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا بصــدد 
جميــع الوقائــع التــي تســمح بالبــت يف القضيــة املتنــازع عليهــا 

بــني األطــراف.

 يتضمــن تقريــر اللجنــة كذلــك التوصيــات التــي تــرى مــن 
املناســب اقرتاحهــا بشــأن التدابــري التــي ينبغــي اتخاذهــا 

إلزالــة أســباب الشــكوى.

تحــدد اللجنــة املهلــة التــي يجــب أن تتخــذ خاللهــا هــذه 
التدابــري.

- متابعة تقرير لجنة التحقيق

حســب املــادة 29 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة، يقــوم 
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املديــر العــام ملكتــب العمــل الــدويل بإبــالغ تقريــر لجنــة التحقيــق إىل مجلــس اإلدارة و إىل كل مــن الحكومــات ذات العالقــة 
بالشــكوى، ويتكفــل بنــرشه.

يتعــني عــىل الحكومــات املذكــورة، خــالل ثالثــة أشــهر، أن تقــوم بإعــالم املديــر العــام ملكتــب العمــل الــدويل بقبولهــا أو عــدم 
قبولهــا للتوصيــات الــواردة يف تقريــر اللجنــة.

يف صــورة عــدم قبولهــا لهــذه التوصيــات، يتعــني عــىل الحكومــات املعنيــة أن تعلــم املديــر العــام ملكتــب العمــل الــدويل عــام 
إذا كانــت ترغــب يف أن تحــال الشــكوى إىل محكمــة العــدل الدوليــة.

- قرارات محكمة العدل الدولية

ال ميكــن االلتجــاء إىل محكمــة العــدل الدوليــة إال إذا وافقــت عــىل ذلــك جميــع الــدول املعنيــة بالنــزاع، ويف صــورة رفــض أي 
دولــة مــن هــذه الــدول أن يقــع عــرض النــزاع عــىل املحكمــة، فــإن هــذه األخــرية ال ميكــن لهــا النظــر يف الشــكوى.   

إذا وافقــت جميــع الــدول املعنيــة عــىل عــرض النــزاع عــىل محكمــة العــدل الدوليــة، فــإن هــذه املحكمــة تصــدر قــرارا قضائيــا 
ملزمــا ونهائيــا، مبعنــى أن هــذا القــرار ليــس قابــال ألن يقــع الطعــن فيــه، حيــث نصــت املــادة 31 مــن دســتور منظمــة العمــل 
الدوليــة عــىل أن يكــون قــرار محكمــة العــدل الدوليــة نهائيــا بشــأن أي شــكوى أو مســألة أحيلــت إليهــا عمــال باملــادة 29 مــن هــذا 

الدســتور.

تتمتــع محكمــة العــدل الدوليــة بنفــوذ واســع، حيــث ميكــن لهــا أن تثبــت أو تعــدل أو تلغــي أي نتائــج أو توصيــات تضمنهــا تقريــر 
لجنــة التحقيــق، حســبام نصــت عليــه املــادة 32 مــن دســتور املنظمــة.

- اإلجراءات املرتتبة عن عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق أو محكمة العدل الدولية

نصــت املــادة 33 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة عــىل أنــه إذا تخلفــت أي دولــة عضــو، خــالل املهلــة املحــددة، عــن تنفيــذ 
ــة التحقيــق أو قــرار محكمــة العــدل الدوليــة، يجــوز ملجلــس اإلدارة أن يــويص املؤمتــر  ــر لجن التوصيــات التــي يتضمنهــا تقري
باإلجــراء الــذي يبــدو لــه مناســبا وكفيــال بضــامن االمتثــال لتلــك التوصيــات، مثــل التوقــف عــن التعــاون الفنــي مــع تلــك الدولــة 
أو قطــع املســاعدات املقدمــة لهــا، أو اســتبعاد حكومتهــا مــن املشــاركة يف اجتامعــات ومؤمتــرات وملتقيــات منظمــة العمــل 

الدوليــة.

ــات الصــادرة عــن  ــذ التوصي ــي تخلفــت عــن تنفي ــة، ميكــن للحكومــة الت وحســب املــادة 34 مــن دســتور منظمــة العمــل الدولي
لجنــة التحقيــق أو عــن محكمــة العــدل الدوليــة، أن تعلــم مجلــس اإلدارة ، يف أي وقــت، بأنهــا اتخــذت التدابــري الالزمــة لتنفيــذ 
تلــك التوصيــات لجنــة التحقيــق أو التوصيــات، وأن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة تشــكيل لجنــة تحقيــق للتثبــت مــن صحــة أقوالهــا. 
فــإذا ثبتــت صحــة هــذه األقــوال، يتعــني عــىل مجلــس اإلدارة أن يــويص فــورا بوقــف أي إجــراء يكــون قــد اتخــذ عمــال باملــادة 

33 املشــار إليهــا.  

رسم بياين يلخص إجراءات الشكوى

تقديم الشكوى من 
طرف دولة عضو أو 

مندوب مبؤمتر العمل 
الدويل أو مجلس اإلدارة

يجوز ملجلس اإلدارة تعيني لجنة 
تحقيق

تفحص لجنة التحقيق الشكوى 
وتعتمد تقريرها متضمنا التوصيات

تقبل الحكومة التوصيات أو تطعن 
فيها أمام محكمة العدل الدولية

تقبل الحكومة التوصيات أو تطعن 
فيها أمام محكمة العدل الدولية

يجوز ملجلس اإلدارة اتخاذ إجراء 
وفقا للامدة 33

يحيل مجلس اإلدارة الشكاوى 
املتعلقة بالحقوق النقابية إىل 

لجنة الحرية النقابية

يحيط مجلس اإلدارة علام 
بالتقرير ويحيل املوضوع إىل 

لجنة الخرباء للمتابعة  

أو
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الحريــة  انتهــاكات  بشــأن  الشــكاوى  آليــات   -  3
النقابيــة 

ــري  ــن املعاي ــية ضم ــة رئيس ــة مكان ــة النقابي ــدأ الحري ــوأ مب يتب
ــه  ــد أساس ــث يج ــة، حي ــل الدولي ــة العم ــن منظم ــادرة ع الص
يف دســتور هــذه املنظمــة، كــام وقــع إقــراره يف العديــد مــن 
ــم 87  ــيتان رق ــان األساس ــا االتفاقيت ــة، ومنه ــات الدولي االتفاقي
ــرتام  ــامن اح ــد ض ــنة 1949. وقص ــم 98 لس ــنة 1984 ورق لس
اإلجــراءات  مــن  جملــة  وضعــت  النقابيــة،  الحريــة  مبــدأ 
بانتهــاكات  املتعلقــة  الشــكاوى  النظــر يف  بشــأن  الخاصــة 
الحقــوق النقابيــة، وتســتند هــذه اإلجــراءات إىل األحــكام التــي 
اعتمدهــا مجلــس إدارة مكتــب العمــل الــدويل باتفــاق مشــرتك 
ــس االقتصــادي واالجتامعــي لألمــم املتحــدة ســنة  مــع املجل
1950. كــام تســتند تلــك اإلجــراءات إىل قــرارات الحقــة اتخذهــا 
مجلــس اإلدارة يف عــدة دورات، وكذلــك بعــض القــرارات التــي 

ــة نفســها.      ــة النقابي ــة الحري ــا لجن اعتمدته

أوال : لجنة الحرية النقابية التابعة ملجلس اإلدارة

+ تشكيل اللجنة    

تعــود نشــأة لجنــة الحريــة النقابيــة إىل ســنة 1951،  هــي هيئــة 
ثالثيــة تابعــة ملجلــس اإلدارة، وتتكــون مــن تســعة أعضــاء 
ــاوية  ــة متس ــون بصف ــني، ميثل ــاء مناوب ــعة أعض ــني وتس قاري
مجموعــات الحكومــات وأصحــاب العمــل والعــامل يف مجلــس 
اإلدارة، باإلضافــة إىل رئيــس مســتقل )شــخصية ليــس لهــا 

ــس اإلدارة(.  ــو مبجل ــة عض صف

وال يجــوز أن يشــارك يف مــداوالت اللجنــة أي ممثــل أو مواطــن 
مــن الدولــة التــي ضدهــا الشــكوى، أو أي شــخص يتــوىل 
ــاب  ــامل أو ألصح ــة للع ــة الوطني ــخصيا يف املنظم ــا ش منصب

ــكوى. ــة بالش ــل املتقدم العم

تجتمــع اللجنــة ثــالث مــرات يف الســنة. وتكــون جلســاتها 
مغلقــة ووثائــق عملهــا رسيــة.

   + اختصاص اللجنة  

بوجــود  املتعلقــة  الشــكاوى  يف  بالنظــر  اللجنــة  تختــص 
ــة عضــو  ــة مــن طــرف أي دول انتهــاكات بشــأن الحقــوق النقابي
مبنظمــة العمــل الدوليــة، ســواء كانــت هــذه الدولــة قــد 
صدقــت عــىل االتفاقيــات ذات الصلــة بالحريــة النقابيــة أم مل 

ــا. ــدق عليه تص

ــات  ــت الترشيع ــا إذا كان ــد م ــة يف تحدي ــة اللجن ــل مهم  وتتمث
واملامرســات املتبعــة يف الــدول املعنيــة متالمئــة مــع مبــادئ 
الحريــة النقابيــة واملفاوضــة الجامعيــة املكرســة يف اتفاقيــات 

العمــل الدوليــة  ذات الصلــة.  

اعتــربت اللجنــة أنــه ليــس مــن اختصاصهــا اتخــاذ قــرار حــول 
ــة  ــن املنظم ــادرة ع ــات الص ــق باالتفاقي ــاكات تتعل ــود انته وج
بشــأن ظــروف العمــل، حيــث أن االدعــاءات املثــارة ال تتعلــق 

ــة. ــة النقابي بالحري

كــام اعتــربت اللجنــة أن املســائل املتعلقــة بترشيعــات الضامن 
االجتامعــي ال تنــدرج يف نطــاق اختصاصها.

عندمــا تعتــرب الحكومــة املعنيــة أن االدعــاءات املثــارة ترتبــط 
مبســائل سياســية بحتــة، تقــرر اللجنــة أنــه ينبغــي بحــث هــذه 
االدعــاءات يف جوهرهــا، حتــى إذا كان مــن املحتمــل أن تكتي 
ــب  ــض الجوان ــود بع ــني وج ــل أو تب ــيا يف األص ــا سياس طابع
السياســية، طاملــا أنهــا تتنــاول مســائل تتعلــق مبــارشة مبامرســة 

الحقــوق النقابيــة.

ميكــن للجنــة أن تراعــي الظــروف الوطنيــة الخاصــة بــكل دولــة، 
مثــل تاريــخ عالقــات العمــل والســياق االجتامعــي واالقتصــادي، 
لكنهــا تعتــرب أن مبــادئ الحريــة النقابيــة التــي تقرهــا املعايــري 
البلــدان  كل  عــىل  وثابــت  موحــد  بشــكل  تنطبــق  الدوليــة 

ــة. األعضــاء مبنظمــة العمــل الدولي

إذا كانــت االدعــاءات املثــارة ال تتعلــق بنــص لــه قــوة القانــون 
وإمنــا مبــرشوع قانــون، تعتــرب اللجنــة أن ذلــك ال مينعهــا مــن 
ــل  ــا، ب ــة أمامه ــاءات املطروح ــوع االدع ــا يف موض ــداء رأيه إب
ــاط  ــة، أن تح ــذه الحال ــل ه ــوب، يف مث ــن املرغ ــه م ــرى أن ت
الحكومــة والجهــة صاحبــة الشــكوى علــام بوجهــة نظــر اللجنــة 
بشــأن مــرشوع القانــون قبــل إصــداره، حتــى يتســنى للحكومــة 

ــه. ــة علي ــالت الروري ــادر بإدخــال التعدي أن تب

ــن  ــراءات للطع ــىل إج ــة ع ــني يف أي دول ــص القوان ــا تن عندم
ــة،  ــاكات للحقــوق النقابي ــة يف انته ــة وطني ــة قضائي ــام هيئ أم
فــإن اختصــاص اللجنــة يف النظــر يف الشــكوى يبقــى قامئــا وال 
يتقيــد مبــدى اســتنفاذ اإلجــراءات الوطنيــة، لكــن ميكــن لهــا أن 
تعلــق النظــر يف الدعــوى لفــرتة زمنيــة معقولــة ريثــام تصــدر 
تلــك الهيئــة قرارهــا، رشيطــة أن ال يــر التأخــري بالجهــة التــي 

تدعــي انتهــاك حقوقهــا.

 ثانيا : إجراءات الشكوى أمام لجنة الحرية النقابية  

  + رشوط قبول الشكاوى من طرف اللجنة`

ــامل أو  ــامت الع ــن منظ ــادرة ع ــكاوى ص ــون الش ــب أن تك يج
ــات. ــل أو الحكوم ــاب العم ــامت أصح منظ

ــة  ــة معني ميكــن أن تكــون الشــكوى صــادرة عــن منظمــة وطني
باملســألة مبــارشة، أو منظمــة دوليــة ألصحــاب العمــل أو 
ــة،  ــدى منظمــة العمــل الدولي ــة استشــارية ل ــا صف للعــامل له
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أو أي منظمــة دوليــة أخــرى ألصحــاب العمــل أو للعــامل، 
عندمــا تكــون االدعــاءات متصلــة مبســائل متــس بشــكل مبــارش 

ــا. ــي إليه ــامت تنتم منظ

ــن  ــا إذا كان ميك ــرر م ــة يف أن تق ــل الحري ــة بكام ــع اللجن تتمت
ــاب  ــامل أو ألصح ــة للع ــا منظم ــىل أنه ــا ع ــة م ــار منظم اعتب
ــي  ــة، وه ــل الدولي ــة العم ــتور منظم ــوم دس ــل يف مفه العم

ــح. ــذا املصطل ــي له ــف وطن ــأي تعري ــدة ب ــت مقي ليس

ــة  ــة ملجــرد أن الحكومــة املعني ــرب الشــكوى غــري مقبول ال تعت
قــد حلــت أو طلــب أن تحــل املنظمــة التــي تــم تقديــم 
الشــكوى بالنيابــة عنهــا، أو ألن الشــخص أو األشــخاص الذيــن 
ــذي ينتمــون  ــد ال ــوا اللجــوء خــارج البل تقدمــوا بالشــكوى طلب

لــه.

ــرف  ــن ط ــامت م ــن املنظ ــة م ــميا مبنظم ــرتاف رس ــدم االع ع
الدولــة املعنيــة ال يــربر رفــض االدعــاءات التــي تضمنتهــا 
الشــكوى، وذلــك عندمــا يكــون واضحــا أن لهــذه املنظمــة 

ــل. ــىل األق ــا ع ــودا فعلي وج

يف الحــاالت التــي يطلــب فيهــا مــن اللجنــة أن تنظــر يف شــكوى 
ــة،  ــات دقيق ــأنها أي معلوم ــد بش ــة ال توج ــن منظم ــة م مقدم
ــري  ــة توف ــذه املنظم ــن ه ــب م ــام أن يطل ــر الع ــوز للمدي يج
ــا  ــا األســايس وفروعه ــا ونظامه ــات بشــأن عــدد أعضائه معلوم
ــد  ــي ق ــات الت ــن املعلوم ــك م ــري ذل ــة، وغ ــة أو الدولي الوطني
تكــون مفيــدة ملعرفــة مــا متثلــه املنظمــة صاحبــة الشــكوى يف 

الواقــع.

ــخاص  ــن أش ــة م ــكاوى املقدم ــة الش ــي اللجن ــا، ال تراع مبدئي
ــن  ــا م ــكوى، خوف ــدر الش ــامئهم أو مص ــر أس ــدم ذك ــوا ع طلب
التعــرض ألعــامل انتقاميــة. لكــن إذا أبلــغ املديــر العــام لجنــة 
الحريــة النقابيــة بــأن الشــكوى تشــمل ادعــاءات عــىل درجــة من 
الخطــورة مل تنظــر فيهــا اللجنــة ســابقا، فإنــه يجــوز للجنــة أن 
تقــرر أي إجــراء ينبغــي اتخــاذه فيــام يتعلــق بهــذه الشــكوى.     

ــة وموقعــة مــن طــرف ممثــل  يجــب أن تكــون الشــكوى مكتوب
عــن الهيئــة املخــول لهــا تقدميهــا، كــام يجــب أن تكــون مدعمــة 
باألدلــة والرباهــني عــن حصــول انتهــاكات محــددة بشــأن 

ــة.  ــوق النقابي الحق

اعتــربت اللجنــة أنــه ال ميكــن أن تعيــد فتــح الدعــوى التــي ســبق 
لهــا أن نظــرت يف جوهرهــا وقدمــت توصيــات نهائيــة بشــأنها 
براهــني جديــدة  تقديــم  حــال  إال يف  اإلدارة،  مجلــس  إىل 

وإحاطتهــا علــام بهــا.

+ إمكانية تأجيل النظر يف بعض الحاالت

ميكــن أن تتقــدم املنظمــة صاحبــة الشــكوى أو الحكومــة 
املعنيــة بطلــب تأجيــل النظــر يف موضــوع الشــكوى، عــىل أن 

ــم  ــك بعــد تقيي ــة، وذل ــة كامل ــة يف املســألة بحري ــت اللجن تب
الطلــب والظــروف  تعليــل هــذا  بغيــة  األســباب املقدمــة 

ــذه الحالــة.   ــة به املحيط

+ سحب الشكاوى

ــل  ــن أج ــة م ــا للجن ــاكية مطلب ــة الش ــدم املنظم ــن أن تق ميك
ســحب الشــكوى، لكــن مــآل هــذا املطلــب يتوقــف عــىل تقديــر 
ــباب  ــم األس ــىل تقيي ــدرة ع ــا بالق ــع وحده ــي تتمت ــة الت اللجن
ــة تعليــل ســحب الشــكوى وتســعى إىل  املعروضــة عليهــا بغي
معرفــة مــا إذا كانــت تلــك األســباب حقيقيــة وأن طلــب الســحب 
قــدم مــن طــرف املنظمــة باســتقاللية تامــة وليــس نتيجــة 

ــة.     ــة عــىل هــذه املنظم ضغوطــات مارســتها الحكوم

+ صالحيات اللجنة وتنظيم عملها

يحيــل املديــر العــام إىل لجنــة الحريــة النقابيــة الشــكاوى 
ــد  ــة قص ــوق النقابي ــددة للحق ــاكات مح ــق بانته ــي ال تتعل الت
إبــداء وجهــة نظرهــا. وتقــرر اللجنــة مــا إذا كان ذلــك يســتدعي 
ــاالت، ال  ــذه الح ــل ه ــدد. ويف مث ــذا الص ــري به ــاذ أي تدب اتخ
يكــون املديــر العــام ملزمــا بانتظــار اجتــامع اللجنــة، بــل 
ميكنــه أن يتصــل مبــارشة باملنظمــة صاحبــة الشــكوى إلعالمهــا 
ــري  ــائل غ ــاول املس ــا أن تتن ــز له ــة ال يجي ــاص اللجن أن اختص
املتعلقــة بالحريــة النقابيــة، داعيــا إياهــا أن تحــدد النقــاط 
املعينــة التــي ترغــب يف أن تنظــر فيهــا اللجنــة يف عالقــة 

ــة.                  ــوق النقابي بالحق

ــق  ــدة تتعل ــكوى جدي ــتالم ش ــد اس ــام، عن ــر الع ــوم املدي يق
بحــاالت محــددة مــن انتهــاكات الحريــة النقابيــة، بإبــالغ الجهــة 
صاحبــة الشــكوى بأنــه ينبغــي لهــا أن ترســل إليــه أيــة معلومــات 
ــة  ــك خــالل مهل ــا دعــام للشــكوى، وذل ــد ترغــب يف تقدميه ق
شــهر واحــد. ويف حــال تــم إرســال املعلومــات الداعمــة 
ــه يجــوز للجنــة  للشــكوى، بعــد انقضــاء األجــل املذكــور، فإن
ــدة  ــل هــذه املعلومــات باعتبارهــا تشــكل براهــني جدي أن تقب
إذا تبــني لهــا أن الجهــة التــي أثــارت الشــكوى مل تكــن يف وضــع 
يســمح لهــا بــأن تقدمهــا ضمــن املهلــة الزمنيــة املحــددة. وإذا 
مل تقــدم الجهــة صاحبــة الشــكوى املعلومــات الالزمــة لدعــم 
هــذه الشــكوى خــالل املهلــة املحــددة بشــهر، فإنــه يعــود إىل 
اللجنــة أن تقــرر مــا إذا كان مــن املناســب اتخــاذ تدبــري إضــايف 

يف هــذا الصــدد أم ال.

ميكــن للمكتــب أن يطلــب يف أي وقــت مــن األوقــات مــن 
الجهــة الشــاكية تحديــد االنتهــاكات موضــوع الشــكوى عندمــا 

ــح. ــكل واض ــة بش ــكوى مفصل ــذه الش ــون ه ال تك

يقــوم املكتــب بإبــالغ االدعــاءات إىل الحكومــة املعنيــة للــرد 
عليهــا خــالل مهلــة معينــة. 
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ــول  ــتنتاجات ح ــل إىل اس ــا التوص ــك إم ــر ذل ــة إث ــرر اللجن تق
ــم  ــة تقدي ــة املعني ــن الحكوم ــب م ــكوى أو تطل ــوع الش موض

ــة.  ــات إضافي معلوم

الحكومــة  بإبــالغ  اإلدارة  مجلــس  تــويص  أن  للجنــة  ميكــن 
املعنيــة باالســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا، مــع توضيــح 
ــة إياهــا إىل اتخــاذ  ــا إخــالل أو قصــور، داعي ــي فيه النقــاط الت
مبعلومــات  اللجنــة  وإعــالم  لتصحيحهــا  الالزمــة  التدابــري 

إضافيــة عــن هــذه التدابــري..

ميكــن أن تدعــو اللجنــة رئيســها إلجــراء مشــاورات مــع الوفــد 
الحكومــي خــالل مؤمتــر العمــل الــدويل واســرتعاء انتبــاه 
ــائل  ــة الوس ــاع ومناقش ــض األوض ــورة بع ــد إىل خط ــذا الوف ه

ــا. ــؤدي إىل حله ــأنها أن ت ــن ش ــي م ــة الت املختلف

يف الكثــري مــن األحيــان، يقــع إرســال ممثــل عــن منظمــة 
ــد  ــع املزي ــل جم ــن أج ــي، م ــد املعن ــة إىل البل ــل الدولي العم
ــام باتصــاالت  مــن املعلومــات حــول موضــوع الشــكوى والقي
مبــارشة مــع ممثــي الحكومــة واألطــراف األخــرى، قصــد 
تذليــل الصعوبــات املطروحــة، وذلــك خــالل أيــة مرحلــة مــن 
ــاالت إال  ــذه االتص ــل ه ــاء مث ــن إرس ــن ال ميك ــراءات. لك اإلج

ــا. ــة أو موافقته ــة املعني ــن الحكوم ــوة م بدع

ــكوى  ــا الش ــن فيه ــي تتضم ــاالت الت ــك، يف الح ــة لذل باإلضاف
ادعــاءات ذات خطــورة، يجــوز للمديــر العــام، بعــد الحصــول 
عــىل موافقــة مســبقة مــن رئيــس اللجنــة، أن يعــني ممثــال 
ــة  ــلطات املعني ــة بالس ــاالت أولي ــام باتص ــة للقي ــف مبهم يكل
قصــد إبالغهــا باملشــاغل الناجمــة عــن األحــداث الــوارد ذكرهــا 
وكذلــك  األوىل  فعلهــا  ردة  عــىل  والحصــول  الشــكوى،  يف 
حثهــا عــىل أن تقــدم بــأرسع وقــت ممكــن ردا مفصــال يتضمــن 
مالحظــات الحكومــة عــىل الشــكوى. ويجــب أن يكــون بإمــكان 
ــع األطــراف  ــة مــع جمي ــر العــام أن يجتمــع بحري ممثــل املدي
املعنيــة. وعنــد االنتهــاء مــن مهمتــه، يعــد ممثــل املديــر العام 
تقريــرا يقــدم إىل اللجنــة خــالل اجتامعهــا التــايل للنظــر فيــه. 

تقــرر اللجنــة، حســب تقديرهــا للظــروف الخاصــة بالحالــة 
ــالل  ــتمع خ ــا أن تس ــي له ــا إذا كان ينبغ ــا، م ــة عليه املعروض
عــىل  الحصــول  بغيــة  املعنيــة  األطــراف  إىل  الجلســات 
يف  وخاصــة  الشــكوى،  موضــوع  حــول  أشــمل  معلومــات 
الحــاالت التــي يوجــد فيهــا تضــارب يف البيانــات املقدمــة مــن 
طــرف الحكومــة املعنيــة، مــن جهــة، واملنظمــة الشــاكية، مــن 
جهــة أخــرى، بشــأن بعــض املســائل املهمــة، بغيــة الســعي إىل 
ــة  ــادئ الحري ــرتام مب ــاس اح ــىل أس ــني ع ــني الطرف ــق ب التوفي

ــة. النقابي

تأخــذ اللجنــة قراراتهــا يف الواقــع العمــي بتوافــق اآلراء، 
اإلدارة. مجلــس  إىل  وتوصياتهــا  اســتنتاجاتها  وتقــدم 

ــة عــىل مجلــس  ــا اللجن ــي تقــرتح فيه ــع الحــاالت الت ويف جمي

اإلدارة أن يقــدم توصيــات إىل إحــدى الحكومــات، تضيــف 
ــرة تقــرتح  ــة فق ــة بهــذه الحال ــة إىل اســتنتاجاتها املتعلق اللجن
فيهــا دعــوة الحكومــة املعنيــة إىل أن تحــدد خــالل مهلــة 
زمنيــة معقولــة اإلجــراءات التــي تتخذهــا بنــاء عــىل التوصيــات 
املوجهــة إليهــا. كــام قــد تــويص اللجنــة أيضــا بإحالــة املوضوع 

ــق.  ــيص الحقائ ــق وتق ــة التوفي إىل لجن

ــة  ــأن الحري ــق بش ــي الحقائ ــق وتق ــة التوفي ــا : لجن ثالث
ــة النقابي

+ تشكيل لجنة التوفيق وتقي الحقائق

تتكــون هــذه اللجنــة مــن تســعة أشــخاص مســتقلني يعينهــم 
مجلــس اإلدارة ويعملــون عــادة يف شــكل مجموعــات مــن ثالثــة 

أشــخاص.

+ اختصاص اللجنة وإجراءاتها

ــي  ــة، الت ــة النقابي ــاكات الحري ــكاوى انته ــة يف ش ــر اللجن تنظ
يحيلهــا إليهــا مجلــس اإلدارة، مبــا يف ذلــك اإلحالــة بنــاء عــىل 

ــريت ضدهــا الشــكوى. ــي أث ــة الت ــب الحكوم طل

ــىل  ــت ع ــاء صادق ــدول أعض ــة ب ــكاوى متعلق ــون الش ــد تك وق
ــة النقابيــة، أو بالــدول األعضــاء التــي  االتفاقيــات بشــأن الحري
ــة والتــي وافقــت عــىل  ــات ذات الصل مل تصــدق عــىل االتفاقي
إحالــة الشــكوى إىل اللجنــة، أو كذلــك الــدول غــري األعضــاء يف 
ــا أعضــاء يف األمــم املتحــدة،  ــة، لكنه ــة العمــل الدولي منظم
وذلــك عندمــا يبــادر املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي التابــع 
لألمــم املتحــدة بإحالــة املوضــوع اىل منظمــة العمــل الدوليــة 

ووافقــت الدولــة املعنيــة عــىل اإلحالــة. 

تعتمــد اللجنــة عمومــا عــىل إجــراءات مامثلــة إلجــراءات لجنــة 
ــد  ــي تتدخــل لدراســة الشــكاوى بشــأن عــدم تقي ــق الت التحقي
الــدول األعضــاء باالتفاقيــات املصــدق عليهــا اســتنادا ألحــكام 
املــادة 26 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة )انظــر ســابقا(.

ــة  ــوم اللجن ــكوى، تق ــوع الش ــر يف موض ــتكامل النظ ــد اس بع
بإعــداد تقريــر يتضمــن النتائــج التــي اســتخلصتها والتوصيــات 
التــي ميكــن أن تقرتحهــا بصــدد التدابــري الروريــة إلزالــة 
ــاذ  ــد اتخ ــة قص ــة للحكوم ــد مهل ــع تحدي ــكوى، م ــباب الش أس
هــذه التدابــري. ويقــوم املديــر العــام ملكتــب العمــل الــدويل 
ــام أن  ــة، عل ــس اإلدارة للمتابع ــة إىل مجل ــر اللجن ــالغ تقري بإب

ــة يقــع نرشهــا.            ــر اللجن تقاري
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   دليل حول اإلجراءات وصياغة التقارير

 بشأن املعايري الدولية للعمل

حة
صف

الجــزء الثــاين : نظــام التقارير عــن اتفاقيات 
العمــل الدولية

االتفاقيــات  عــن  التقاريــر   : األوىل  الفقــرة 
عليهــا املصــدق 

1 - االلتــزام بتقديــم التقاريــر عــن االتفاقيــات 
املصــدق عليهــا

عــن  تقاريــر دوريــة  بتقديــم  األعضــاء  الــدول  التــزام  إن 
االتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا يجــد أساســه يف دســتور 
منظمــة العمــل الدوليــة، وتحديــدا يف املــادة 22 من الدســتور 
ــة عضــو بتقديــم  ــي نصــت عــىل مــا يــي : تتعهــد كل دول الت
ــي  ــري الت ــدويل عــن التداب ــر ســنوي إىل مكتــب العمــل ال تقري
اتخذتهــا مــن أجــل إنفــاذ أحــكام االتفاقيــات التــي تكــون طرفــا 
ــدده  ــذي يح ــكل ال ــر بالش ــذه التقاري ــداد ه ــم إع ــا. ويت فيه

ــات. ــن بيان ــه م ــا يطلب ــة م ــس اإلدارة، متضمن مجل

ويكتــي هــذا االلتــزام بتقديــم تقاريــر دوريــة عــن االتفاقيات 
املصــدق عليهــا أهميــة كبــرية أحــد اآلليــات الروريــة التــي 
ــدى  ــة م ــة ومراقب ــن متابع ــة م ــل الدولي ــة العم ــن منظم متك
احــرتام الــدول األعضــاء لتعهداتهــا املرتتبــة عــن مصادقتهــا 

عــىل تلــك االتفاقيــات.

االلتــزام،  لهــذا  األعضــاء  الــدول  جميــع  تخضــع  لهــذا 
بقطــع النظــر عــن وجــود أو عــدم وجــود أي إخــالل يف 
تطبيقهــا لالتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا، أو عــام إذا كان 
هنــاك احتجــاج أو شــكوى ضدهــا بســبب عــدم احرتامهــا 
ــرد  ــة، مبج ــون ملزم ــو تك ــة عض ــكل دول ــات. ف ــذه االتفاقي له
ــع  ــاون م ــة، بالتع ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــابها لعضوي اكتس
ــكل  ــا ب ــا وإمداده ــا تجاهه ــرتام تعهداته ــرية واح ــذه األخ ه
ــة التــي تســاعدها عــىل ضــامن احــرتام  املعلومــات الروري
اتفاقيــات العمــل الدوليــة مــن طــرف كل البلــدان وحاميــة 

ــة.            ــتور املنظم ــره دس ــا يق ــا مل ــامل وفق ــوق الع حق

-2 إجراءات إعداد وتقديم التقارير

نظــرا للحجــم الكبــري مــن التقاريــر عــن االتفاقيــات املصــدق 
ــس  ــر مجل ــات، أق ــذه االتفاقي ــدد ه ــور ع ــم تط ــا، بحك عليه
ــك  ــر وذل ــم التقاري ــام تقدي ــف يف نظ ــع التخفي اإلدارة أن يق
ــات  ــل الحكوم ــل كاه ــي تثق ــاء الت ــن األعب ــف م ــة التخفي بغي
ــر  ــت التقاري ــد أن كان ــة. فبع ــل الدولي ــة العم ــزة منظم وأجه
ــنة  ــذ س ــه من ــدأ تطبيق ــذي ب ــام ال ــار النظ ــنويا، ص ــدم س تق
2003 يســتوجب تقديــم التقاريــر بشــأن االتفاقيــات املصــدق 
ــات  ــية واتفاقي ــات األساس ــبة لالتفاقي ــنتني بالنس ــا كل س عليه

اإلدارة الســديدة، وكل خمــس ســنوات لجميــع االتفاقيــات 
األخــرى. ومنــذ ســنة 2012، صــار النظــام الجديــد يقــوم 
عــىل متديــد دورة تقديــم التقاريــر مــن ســنتني إىل ثــالث 
ســنوات فيــام يتعلــق باالتفاقيــات األساســية واتفاقيــات اإلدارة 

ــديدة. الس

وترســل خطابــات طلــب التقاريــر عــن تطبيــق االتفاقيــات 
املصــدق عليهــا إىل الحكومــات يف شــهر شــباط/ فربايــر 
مــن كل ســنة، وترفــق بقامئــة االتفاقيــات التــي يجــب تقديــم 
التقاريــر املفصلــة واملبســطة عنهــا، كام ترفــق منــاذج التقارير 
ــة،  ــر املفصل ــة التقاري ــس اإلدارة يف حال ــا مجل ــي اعتمده الت
ــر املبســطة، ونســخ مــن  ــة التقاري واســتبيانات أقــر يف حال
املالحظــات والطلبــات املبــارشة الصــادرة عــن لجنــة الخــرباء 
والتــي يجــب إرســال الــردود عليهــا، ونســخ عــن أي مناقشــة ألي 
ــة املؤمتــر  ــر حولهــا إىل لجن ــم تقري ــة يجــب تقدي ــة فردي حال
املعنيــة بتطبيــق املعايــري، وكذلــك مذكــرات إرشــادية بشــأن 

ــر. ــد إعــداد التقاري املســائل الواجــب مراعاتهــا عن

كــام ترســل نســخ مــن طلبــات التقاريــر والتعليقــات املتصلــة 
ــة  ــة الخــرباء، إىل املنظــامت الوطني بهــا، والصــادرة عــن لجن

للعــامل وألصحــاب العمــل. 

وحســب الفقــرة 1 مــن املــادة 23 مــن دســتور منظمــة العمــل 
الدوليــة، يعــرض املديــر العــام عــىل املؤمتــر يف دورتــه 
التاليــة ملخصــا للتقاريــر التــي أبلغتــه بهــا الــدول األعضــاء عــن 
تطبيــق االتفاقيــات املصــدق عليهــا. وباإلضافــة لذلــك، يقــوم 
مكتــب العمــل الــدويل، بواســطة أمانــة اللجنة املعنيــة بتطبيق 
املعايــري، باستنســاخ التقاريــر عــن االتفاقيــات املصــدق عليهــا 

املتوفــرة يك يتــاح االطــالع عليهــا يف املؤمتــر عنــد الطلــب.            

3 - محتوى التقارير

أوال : التقارير املفصلة

يتعني تقديم تقارير مفصلة يف الحاالت التالية :

االتفاقيــة  تطبيــق  يف  هامــة  تغيــريات  هنــاك  كانــت  إذا   -
املصــدق عليهــا، كأن يقــع مثــال اعتــامد ترشيــع جوهــري 
ــر عــىل تطبيــق  ــد أو غــري ذلــك مــن التغيــريات التــي تؤث جدي
االتفاقيــة، حيــث يتعــني عــىل الــدول األعضــاء يف مثــل هــذه 

ــل. ــر مفص ــم تقري ــي إىل تقدي ــادر ه ــاالت أن تب الح

ــة  - عندمــا تطلــب لجنــة الخــرباء أو لجنــة املؤمتــر مــن الدول
املعنيــة تقديــم تقريــر مفصــل حــول اتفاقيــة مصــدق عليهــا. 
ــة يف  ــة رصيح ــك بصف ــب ذل ــرباء أن تطل ــة الخ ــن للجن وميك
حاشــية توردهــا يف املالحظــة أو الطلــب املبــارش، كــام ميكــن 

للجنــة املؤمتــر أن تطلــب ذلــك عنــد اعتــامد اســتنتاجاتها.
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- يطلــب أيضــا تقديــم تقريــر أويل مفصــل يف الســنة التــي تــي 
ــارية  ــا  س ــدق عليه ــة املص ــا االتفاقي ــح فيه ــي تصب ــنة الت الس

ــة.  ــة املعني املفعــول بالنســبة للدول

ــذي  ــوذج ال ــا للنم ــة وفق ــر املفصل ــع التقاري ــي أن توض وينبغ
هــذا  ويبــني  اتفاقيــة.  لــكل  بالنســبة  اإلدارة  مجلــس  أقــره 
النمــوذج األحــكام الجوهريــة مــن االتفاقيــة التــي يطلــب 
تقديــم املعلومــات بشــأنها، مثلــام يتضمــن أســئلة خاصــة 
أن  وينبغــي  الجوهريــة.  األحــكام  ببعــض  يتعلــق  فيــام 
ــة التــي تعطــى عــن هــذه األســئلة عــىل إعــداد  تســاعد األجوب
ــة  ــم طريق ــن تقيي ــات اإلرشاف م ــي متكــن هيئ ــات الت املعلوم
تطبيــق االتفاقيــة. كــام يتعــني وفــق النمــوذج العــادي للتقاريــر 

تقديــم معلومــات حــول املســائل التاليــة : 

- رسد القوانــني واللوائــح الوطنيــة ذات العالقــة مبوضــوع 
االتفاقيــة

- تحديــد حــاالت االســتبعاد واالســتثناء وغــري ذلــك مــن القيــود 
ــل  ــة داخ ــق االتفاقي ــال تطبي ــق مبج ــام يتعل ــا في ــموح به املس

الدولــة املعنيــة

- إعطــاء معلومــات مفصلــة، بالنســبة لــكل مــادة، عــن األحــكام 
الترشيعيــة أو التدابــري األخــرى التــي تتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة 

املصــدق عليهــا

- فيــام يتعلــق بأثــر التصديــق، يطلــب تقديــم معلومــات بشــأن 
أي أحــكام دســتورية متنــح االتفاقيــة املصدقــة قــوة القانــون 
الوطنــي وبشــأن التدابــري اإلضافيــة املتخــذة لجعــل االتفاقيــة 
ــري  ــذة. ويف هــذا الصــدد، يتعــني بالخصــوص اتخــاذ تداب ناف
ــة  ــكام االتفاقي ــني أح ــارب ب ــاء أي تض ــل إلغ ــن أج ــة م خاص
وبــني القوانــني واملامرســات الوطنيــة، والتأكــد مــن اطــالع 
ــاب  ــامل وأصح ــامت الع ــوص منظ ــني، وبالخص ــع املعني جمي
والهيئــات  العمــل  ومفتــي  القضائيــة  والهيئــات  العمــل 
ــون  ــة يف القان ــكام االتفاقي ــىل إدراج أح ــرى، ع ــة األخ اإلداري
الوطنــي والتأكــد مــن إســداء املشــورة لهــم كلــام كانــت هنــاك 

ــك. حاجــة لذل

ــق  ــة بتطبي ــة املؤمتــر املعني ــة الخــرباء أو لجن ــت لجن - إذا كان
ــي  ــات، ينبغ ــت معلوم ــات أو طلب ــدت تعليق ــد أب ــري ق املعاي
أن يتضمــن التقريــر بيانــا عــن اإلجــراءات املتخــذة وأن يقــدم 

ــأن. ــذا الش ــة يف ه ــات املطلوب املعلوم

- يطلــب مــن الحكومــات أيضــا أن تحــدد الســلطات املســؤولة 
ــدم  ــة، وأن تق ــح ذات الصل ــني واللوائ ــاذ القوان ــن إدارة وإنف ع
ــر  ــن تقاري ــخ م ــق نس ــن أن ترف ــطتها. وميك ــن أنش ــات ع معلوم

هــذه الســلطات أو أن يشــار إليهــا إذا ســبق أن قدمــت.

- ينبغــي أن تقــدم الحكومــات أيضــا نســخا مــن القــرارات 
القضائيــة أو اإلداريــة املتصلــة باالتفاقيــة أو موجــزا عنهــا.

- بالنســبة للتعــاون الفنــي، يطلــب مــن الحكومــات تبيــان 
التدابــري املتخــذة نتيجــة للمســاعدة أو املشــورة التــي تقــدم 
ــة.              ــل الدولي ــة العم ــي ملنظم ــاون الفن ــاريع التع ــار مش يف إط

- يجــب أن يتضمــن التقريــر تقييــام عامــا لطريقــة تطبيــق 
ــر  ــن أي تقاري ــات م ــا مبقتطف ــون مرفق ــىل أن يك ــة، ع االتفاقي
ــع  ــن يشــملهم الترشي ــات عــن العــامل الذي رســمية أو إحصائي
أو االتفاقيــات الجامعيــة، وتفاصيــل مخالفــات الترشيعــات 

ــدد. ــذا الص ــاوى به والدع

ــة  ــات كامل ــم معلوم ــا تقدي ــر أيض ــن التقري ــي أن يتضم - ينبغ
أصحــاب  ومنظــامت  العــامل  منظــامت  مالحظــات  حــول 
العمــل، ويجــب أن تكــون مرفقــة بــكل رد مــن ردود الحكومــات.

العــامل  منظــامت  أســامء  التقريــر  يف  تذكــر  أن  ينبغــي   -
ومنظــامت أصحــاب العمــل التــي أرســلت إليهــا نســخ مــن 

التقاريــر.

ثانيا : التقارير املبسطة

ــة،  ــر بصــورة تلقائي ــم تقاري ــدول األعضــاء تقدي يطلــب مــن ال
ــات  ــية واتفاقي ــات األساس ــبة لالتفاقي ــنوات، بالنس ــالث س كل ث
اإلدارة الســديدة. كــام يطلــب تقديــم تقاريــر مبســطة، كل 

ــرى. ــات األخ ــبة لالتفاقي ــنوات، بالنس ــس س خم

ويقتر مضمون التقارير املبسطة عىل ما يي :

- الــردود عــىل تعليقــات هيئــات اإلرشاف، وذلــك عــرب تقديــم 
ــات  ــريت يف تعليق ــئلة أث ــة أس ــىل أي ــرد ع ــة ك ــالت كامل تفصي
ــات  ــة )املالحظ ــق االتفاقي ــل بتطبي ــام يتص ــرباء في ــة الخ لجن

ــارشة(. ــات املب والطلب

- تقديــم معلومــات عــن حــدوث أي تغيــريات يف الترشيــع 
ــن  ــة وع ــق االتفاقي ــىل تطبي ــر ع ــأنها أن تأث ــن ش ــة م واملامرس
ــة  ــريات هام ــت التغي ــا )إذا كان ــريات وأثره ــة هــذه التغي طبيع

ــل(. ــر مفص ــم تقري ــب تقدي توج

- تقديــم املعلومــات اإلحصائيــة أو غــري ذلــك مــن املعلومــات 
والبيانــات التــي تتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة. 

ــر إىل منظــامت العــامل ومنظــامت  - إرســال نســخ مــن التقاري
أصحــاب العمــل، مــع ذكــر املنظــامت التــي أرســلت إليهــا نســخ 

مــن التقريــر املبســط. 

ومنظــامت  العــامل  منظــامت  مــن  الــواردة  املالحظــات   -
أصحــاب العمــل التــي أرســلت إليهــا نســخة مــن التقريــر 
ــىل  ــا ع ــة يف إبدائه ــب الحكوم ــات ترغ ــة تعليق ــط، وأي املبس

املالحظــات.        تلــك 
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ثالثا : التقارير غري الدورية

تطلــب تقاريــر غــري دوريــة عــن تطبيــق اتفاقيــة مصــدق عليهــا، 
وذلــك يف الحــاالت التاليــة : 

ــا أو  ــادرة منه ــك مبب ــب ذل ــرباء بطل ــة الخ ــوم لجن ــا تق - عندم
بنــاء عــىل طلــب مــن لجنــة املؤمتــر املعنيــة بتطبيــق املعايــري

- عندمــا تكــون لجنــة الخــرباء مدعــوة إىل أن تنظــر يف متابعــة 
اإلجــراءات املقــررة مبوجــب املادتــني 24 و26 مــن الدســتور أو 

أمــام لجنــة الحريــة النقابيــة 

ــة  ــة أو الدولي ــامت الوطني ــن املنظ ــات م ــرد تعليق ــا ت - عندم
ــة الخــرباء أن األمــر  للعــامل أو ألصحــاب العمــل وتعتــرب لجن
يســتدعي تقديــم تقريــر مفصــل عــىل ضــوء التعليقــات الــواردة 

ــرد. ــاب هــذا ال يف رد الحكومــة أو لغي

ــر أو ال يقــدم أي رد عــىل تعليقــات  ــا ال يقــدم أي تقري - عندم
ــرد أو إذا  ــف عــن ال ــه إذا تكــرر التخل ــام أن ــات اإلرشاف )عل هيئ
ــة الخــرباء أن تبحــث  ــرد غــري مالئــم، ميكــن للجن اتضــح أن ال

املســألة عــىل أســاس املعلومــات املتاحــة(.

أصحــاب  ومنظــامت  العــامل  منظــامت  دور   -  4
ــات املصــدق  ــر عــن االتفاقي العمــل بشــأن التقاري

ــا عليه

- وفقــا ألحــكام الفقــرة 2 مــن املــادة 23 مــن دســتور منظمــة 
تقــوم  أن  يتعــني عــىل كل دولــة عضــو  الدوليــة،  العمــل 
مبوافــاة املنظــامت املمثلــة للعــامل وألصحــاب العمــل بنســخ 
ــا  ــات املصــدق عليه ــق االتفاقي ــر عــن تطبي ــع التقاري مــن جمي

ــة.          ــة املعني ــرف الدول ــن ط م

- ميكــن للــدول أن تقــوم بذلــك إمــا قبــل وضــع الصيغــة 
النهائيــة للتقريــر، مبــا يســمح للمنظــامت بــأن تبــدي تعليقاتهــا 
التــي ميكــن عندئــذ أخذهــا بعــني االعتبــار، أو يف نفــس الوقــت 
الــذي ترســل فيــه التقاريــر إىل مكتــب العمــل الــدويل. ويف كل 
ــال  ــد إرس ــر عن ــاء أن تذك ــدول األعض ــىل ال ــني ع ــاالت يتع الح
تقاريرهــا أســامء املنظــامت التــي وافتهــا بنســخ مــن هــذه 
التقاريــر. ويجــوز لتلــك املنظــامت أن تبــدي أي مالحظــات لهــا 

ــا. ــات املصــدق عليه ــق االتفاقي بشــأن تطبي

 - ميكــن للمنظــامت أن ترســل إىل الحكومــة مبــارشة مالحظاتهــا 
بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة مصــدق عليهــا أو ترشيــع ذي صلــة 
مبوضــوع االتفاقيــة. وميكــن لهــذه املالحظــات أن تتنــاول 
بصفــة خاصــة تقريــرا مــن تقاريــر الحكومــة. وينبغــي أن ترســل 
يف تقريــر الحكومــة كامــل التفاصيــل، مبــا يف ذلــك نســخة مــن 
املالحظــات التــي أبدتهــا املنظــامت، مرفقــة بــرد الحكومــة إن 
ــارشة  ــا مب ــل مالحظاته ــة أن ترس ــن ألي منظم ــام ميك ــد. ك وج

إىل مكتــب العمــل الــدويل، ويف هــذه الحالــة يرســل املكتــب 
نســخة  الوقــت  نفــس  يرســل يف  كــام  باالســتالم،  إشــعارا 
إىل الحكومــة املعنيــة حتــى تتمكــن مــن الــرد عــىل تلــك 

املالحظــات.             

الفقــرة الثانيــة : التقاريــر عــن االتفاقيــات غــري 
املصــدق عليهــا وعــن التوصيــات  

رغــم أن الــدول األعضــاء ليســت ملزمــة بتطبيــق أحــكام 
التوصيــات  وكذلــك  عليهــا  تصــدق  مل  التــي  االتفاقيــات 
الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، فإنهــا مطالبــة بتقديــم 
ــص  ــا ين ــا مل ــات طبق ــات والتوصي ــذه االتفاقي ــن ه ــر ع تقاري
ــوص  ــر بالخص ــذه التقاري ــاعد ه ــة. وتس ــتور املنظم ــه دس علي
عــىل تقييــم أثــر املعايــري التــي اعتمدتهــا منظمــة العمــل 
الدوليــة والنظــر يف إمكانيــة مراجعتهــا أو اعتــامد معايــري 
ــة مــن حيــث تقييــم  ــدة، كــام أنهــا تســاعد الــدول املعني جدي
ومراجعــة سياســاتها وقوانينهــا يف املجــاالت التــي تغطيهــا 
ــر يف  ــث النظ ــن حي ــك م ــات وكذل ــات والتوصي ــك االتفاقي تل

إمكانيــة القيــام بتصديقــات جديــدة.

ــني  ــي يتع ــات الت ــات والتوصي ــس اإلدارة االتفاقي ــدد مجل ويح
تقديــم تقاريــر بشــأنها كل ســنة، حيــث يقــع تبويبهــا يف 
مجموعــات حســب مواضيعهــا. ويقــع اختيــار تلــك االتفاقيــات 
والتوصيــات حســب أهميــة املواضيــع التــي تتناولهــا هــذه 

الصكــوك.      

1 - االلتــزام بتقديــم التقاريــر عــن االتفاقيــات غــري 
املصــدق عليهــا وعــن التوصيــات

غــري  االتفاقيــات  عــن  تقاريــر  بتقديــم  االلتــزام   : أوال 
عليهــا  املصــدق 

باإلضافــة إىل التــزام كل الــدول األعضــاء بتقديــم تقاريــر 
ــة  ــا ملزم ــا، فإنه ــت عليه ــي صدق ــات الت ــن االتفاقي ــة ع دوري

أيضــا بتقديــم تقاريــر عــن أي اتفاقيــة مل تصــدق عليهــا.

ــن  ــرة 5 )ه( م ــوين يف الفق ــه القان ــزام أساس ــذا االلت ــد ه ويج
املــادة 19 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة، حيــث نصــت 
عــىل أن تتعهــد كل دولــة عضــو، فيــام يتعلــق بــأي اتفاقيــة مل 

تصــدق عليهــا، مبــا يــي :

»...إبــالغ املديــر العــام ملكتــب العمــل الــدويل، عــىل فــرتات 
مناســبة يحددهــا مجلــس اإلدارة،  مبوقفهــا القانــوين والعمــي 
إزاء املســائل التــي تعالجهــا االتفاقيــة، مــع تبيــان عــرض 
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املــدى الــذي تــم بلوغــه، أو يعتــزم بلوغــه، مــن إنفــاذ أي مــن 
أحــكام االتفاقيــة عــن طريــق الترشيــع أو اإلجــراءات اإلداريــة 
أو االتفاقيــات الجامعيــة أو أي طريــق آخــر، وبيــان الصعوبــات 

التــي متنــع أو تأخــر التصديــق عــىل االتفاقيــة املذكــورة.« 

ويفهــم مــن ذلــك أن كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل 
الدوليــة، و إن كانــت تتمتــع بحريــة كاملــة يف التصديــق أو 
عــدم التصديــق عــىل االتفاقيــات الصــادرة عــن هــذه املنظمة، 
فإنهــا تبقــى دامئــا مطالبــة بــأن تبــني إىل حــد تضمنــت قوانينهــا 
ــة  ــا االتفاقي ــي تقره ــري الت ــا للمعاي ــة تكريس ــتها الوطني ومامرس
التــي مل تصــدق عليهــا، مــع تحديــد الصعوبــات أو العراقيــل 

ــة. ــق عــىل هــذه االتفاقي ــت دون التصدي ــي حال الت

ــة  ــدول املعني ــث يحــث ال ــة حي ــزام أهمي ويكتــي هــذا االلت
ــن  ــعي م ــل، والس ــات أو العراقي ــك الصعوب ــة تل ــىل معالج ع
أجــل تجاوزهــا بتطويــر الترشيــع واملامرســة يف الدولــة املعنية 
حتــى يتســنى لهــا الحقــا التصديــق عــىل تلــك  االتفاقيــة. كــام أن 
التقاريــر عــن االتفاقيــات غــري املصــدق عليهــا تســمح ملنظمــة 
العمــل الدوليــة باالطــالع عــىل الصعوبــات التــي منعــت بعــض 
ــىل  ــل ع ــات والعم ــك االتفاقي ــىل تل ــق ع ــن التصدي ــدول م ال

تجــاوز هــذه الصعوبــات.

ثانيا : االلتزام بتقديم تقارير عن التوصيات      

ــي تشــكل صكــوكا  ــة للعمــل، الت ــات الدولي ــب االتفاقي إىل جان
الــدول  تجــاه  قانونيــة  التزامــات  عليهــا  التصديــق  ينشــئ 
ــري  ــاغ املعاي ــن أن تص ــق، ميك ــت بالتصدي ــي قام ــاء الت األعض
الدوليــة للعمــل يف شــكل توصيــات غــري قابلــة ألن يقــع 

التصديــق عليهــا.

وتكتــي هــذه التوصيــات أهميــة مــن حيــث أنهــا تتضمــن 
أحكامــا تكمــل وتدعــم املعايــري التــي تضمنتهــا اتفاقيــات 
العمــل الدوليــة، كــام أن للتوصيــات دور هــام يف توجيــه 
ــق  ــة، طب ــدول املعني ــة يف ال ــع واملامرس ــات والترشي السياس

األهــداف املعتمــدة مــن منظمــة العمــل الدوليــة.

ورغــم أنــه ال يقــع التصديــق عــىل التوصيــات، فــإن كل الــدول 
ــر  ــدويل تقاري ــأن تقــدم ملكتــب العمــل ال ــة ب األعضــاء مطالب
عــن تلــك التوصيــات طبــق مــا أقرتــه الفقــرة 6 )د( مــن املــادة 
ــد  ــىل أن تتعه ــادة ع ــذه امل ــت ه ــد نص ــتور. وق ــن الدس 19 م

الــدول األعضــاء مبــا يــي :

»...إبــالغ املديــر العــام ملكتــب العمــل الــدويل، عــىل فــرتات 
مناســبة يحددهــا مجلــس اإلدارة، باملوقــف القانــوين والعمــي 
ــرض  ــع ع ــة، م ــا التوصي ــي تعالجه ــائل الت ــا إزاء املس لبلدانه
املــدى الــذي تــم بلوغــه، أو يعتــزم بلوغــه، مــن إنفــاذ أحــكام 
التوصيــة وذكــر مــا بــدا أو ميكــن أن يبــدو رضوريا مــن تعديالت 

عــىل األحــكام املذكــورة لــدى اعتامدهــا أو تطبيقهــا.«                    

2 - إجــراءات منظمــة العمــل الدوليــة فيــام يخــص 
طلــب التقاريــر

بشــأن  لالســتبيان  موحــدا  منوذجــا  اإلدارة  مجلــس  وضــع 
ــا  ــدق عليه ــري املص ــات غ ــن االتفاقي ــدم ع ــي تق ــر الت التقاري
وعــن التوصيــات.  وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة يف غضــون 
ــا  ــرح فيه ــث يط ــدا حي ــرث تحدي ــاذج أك ــرية من ــنوات األخ الس
أســئلة دقيقــة عــن الصكــوك التــي تقــدم بشــأنها تلــك التقاريــر. 

وتتــوىل منظمــة العمــل الدوليــة توجيــه مراســالت للحكومــات 
يف أيلــول/ ســبتمرب مــن كل ســنة، ملطالبتهــا بتقديــم التقاريــر 
ــع  ــات، م ــن التوصي ــا وع ــدق عليه ــري املص ــات غ ــن االتفاقي ع
إرســال نســخ مــن تلــك املراســالت للمنظــامت الوطنيــة للعــامل 
ــامذج  ــة بن ــك املراســالت مرفق ولألصحــاب العمــل. وتكــون تل
للتقاريــر ونســخ مــن الصكــوك املعنيــة. ويتعــني أن تصــل 
التقاريــر املطلوبــة يف 30 نيســان/ أفريــل عــىل أقــى تقديــر.

وطبقــا ألحــكام الفقــرة 1 مــن املــادة 23 مــن دســتور املنظمــة، 
يقــع تقديــم ملخــص للتقاريــر عــن االتفاقيــات غــري املصــدق 
ــل ملؤمتــر العمــل  ــامع املقب ــات إىل االجت عليهــا وعــن التوصي
الــدويل. كــام يقــوم مكتــب العمــل الــدويل باستنســاخ التقاريــر 

يك يتــاح االطــالع عليهــا يف املؤمتــر، عندمــا يطلــب ذلــك.   

3 - استشــارة منظــامت العــامل ومنظــامت أصحــاب 
العمــل وموافاتهــا بالتقاريــر

أصحــاب  ومنظــامت  العــامل  منظــامت  استشــارة   : أوال 
العمــل

تنــص الفقــرة 5 )ه( مــن التوصيــة رقــم 152 بشــأن املشــاورات 
ــة ألصحــاب العمــل  ــة عــىل استشــارة املنظــامت املمثل الثالثي
ــي ينبغــي  ــر الت ــة عــن التقاري وللعــامل بشــأن املســائل املرتتب
تقدميهــا عــن االتفاقيــات غــري املصــدق عليهــا وعــن التوصيات. 

كــام تنــص املــادة 5 مــن االتفاقيــة رقــم 144 بشــأن املشــاورات 
ــة رقــم 152، عــىل رضورة  ــة والفقــرة 5 )د( مــن التوصي الثالثي
ــام  ــر في ــبة، للنظ ــرتات مناس ــىل ف ــة، ع ــاورات ثالثي ــراء مش إج
ميكــن اتخــاذه مــن تدابــري لتشــجيع التصديــق عــىل االتفاقيــات 
ــات يف  ــذ التوصي ــك التشــجيع عــىل تنفي ــة وكذل غــري املصدق

الــدول املعنيــة. 

ــامت  ــامل ومنظ ــامت الع ــر إىل منظ ــال التقاري ــا : إرس ثاني
ــل   ــاب العم أصح

ــة  ــتور منظم ــن دس ــادة 23 م ــن امل ــرة 2 م ــكام الفق ــا ألح طبق
العمــل الدوليــة، يتعــني عــىل كل دولــة عضــو أن تقــوم مبوافاة 
املنظــامت املمثلــة للعــامل وألصحــاب العمــل بنســخ مــن 
ــن  ــا وع ــدق عليه ــري املص ــات غ ــن االتفاقي ــر ع ــع التقاري جمي
التوصيــات، وأن تذكــر عنــد إرســال تقاريرهــا إىل مكتــب العمــل 
الــدويل أســامء املنظــامت التــي وافتهــا بنســخ مــن تلــك 

ــر. التقاري

وميكــن ملنظــامت العــامل ومنظــامت أصحــاب العمــل أن 
ــع ذات  ــك، بشــأن املواضي تبــدي مالحظاتهــا إذا رغبــت يف ذل

ــة.    الصل
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املالحق

امللحق رقم 1 :

جدول زمني لإلجراءات التي يتعني اتخاذها 

بشأن معايري العمل الدولية

إجراءات اإلدارات الوطنيةإجراءات منظمة العمل الدوليةالفرتة

اعتامد االتفاقيات والتوصيات

 نوفمرب/ ترشين الثاين )السنة 1( 

مارس/آذار )السنة 2(

العمــل  مكتــب  إدارة  مجلــس  ينظــر 

الــدويل يف جــدول أعــامل املؤمتــر ويبــت 

فيــه بالنســبة للســنة 4

ديســمرب/كانون  الثــاين-  نوفمرب/ترشيــن 

)2 )الســنة  األول 

ينــرش مكتــب العمــل الــدويل التقريــر 

عــن القوانــني واملامرســات مــع االســتبيان 

ــل. ــد محتم ــك جدي ــون ص ــأن مضم بش

استشارة منظامت أصحاب العمل 

ومنظامت العامل بشأن الردود 

)املادتان 38 و 39 من النظام 

األسايس للمؤمتر واالتفاقية رقم 144 

بالنسبة للدول األطراف فيها(. إعداد 

الردود عىل االستبيان وإرسالها إىل 

مكتب العمل الدويل بحلول 30 جوان  

)السنة 2( عىل أقى تقدير.

فيفري/شــباط  الثــاين-  جانفي/كانــون 

)4 )الســنة 

ينــرش مكتــب العمــل الــدويل التقريــر 

ــتنتاجات  ــع االس ــردود، م ــل ال ــذي يحل ال

املقرتحــة.

التحضري للمناقشة يف املؤمتر.

العمــل جوان/حزيران ) السنة 4( مؤمتــر  يف  األوىل  املناقشــة 

الــدويل

املشــاركة يف أعــامل اللجنــة التقنيــة، 

عنــد االقتضــاء.

     ينــرش مكتــب العمــل الــدويل مشــاريع أوت/آب – سبتمرب/أيلول )السنة 4(

النصــوص عــىل أســاس املناقشــة األوىل

     استشارة منظامت أصحاب 

العمل   ومنظامت العامل )املادتان 

38 و39 من النظام األسايس للمؤمتر 

واالتفاقية رقم 144 بالنسبة للدول 

األطراف فيها(.  دراسة النصوص، وإذا 

اقتضت الرورة، إرسال التعليقات 

إىل مكتب العمل الدويل بحلول 30 

نوفمرب )السنة 4(، عىل أقى تقدير.
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إجراءات اإلدارات الوطنيةإجراءات منظمة العمل الدوليةالفتــــــــرة

مــارس/آذار   – فيفري/شــباط 

)5 )الســنة 

ــوص  ــدويل النص ــل ال ــب العم ــرش مكت ين

املراجعــة عــىل ضــوء التعليقــات الــواردة

التحضري للمناقشة يف املؤمتر

مؤمتــر العمــل الــدويل - املناقشــة الثانيــة جوان/حزيران ) السنة 5(

واعتــامد النصــوص

عنــد  التقنيــة،  اللجنــة  عمــل  يف  املشــاركة 

االقتضــاء.

ــات  ــات والتوصي ــرض االتفاقي ع

ــة ــلطات املختص ــىل   الس ع

ــات أوت/آب  ــدويل االتفاقي ــب العمــل ال ينــرش مكت

والتوصيــات املعتمــدة حديثــا، مــع مذكــرة 

مجلــس اإلدارة بشــأن عــرض الصكــوك 

ــة. ــلطات املختص ــىل الس ع

بالترشيعــات  ومقارنتهــا  الصكــوك  دراســة 

للــدول  وبالنســبة  الوطنيــة  واملامرســات 

144: استشــارة  األطــراف يف االتفاقيــة رقــم 

منظــامت أصحــاب العمــل ومنظــامت العــامل 

تقدميهــا. يجــب  التــي  املقرتحــات  بشــأن 

إعــداد وثيقــة تلخــص املوقــف واملقرتحــات من 

ــة )  أجــل اتخــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات الوطني

ــق  ــأن التصدي ــات بش ــاء( واملقرتح ــد االقتض عن

املحتمــل عــىل االتفاقيــات.

 عرضهــا عــىل الســلطات الترشيعيــة املختصــة 

بحلــول جــوان )أو بصورة اســتثنائية يف ديســمرب 

( مــن الســنة التاليــة.

     تقديــم التقاريــر إىل مكتــب العمــل الــدويل 

مجلــس  مذكــرة  يف  الــوارد  لالســتبيان  وفقــا 

لعــرض  املتخــذة  التدابــري  بشــأن  اإلدارة، 

الصكــوك عــىل الســلطات املختصــة. إرســال 

نســخ إىل منظــامت أصحــاب العمــل ومنظــامت 

العــامل.
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إجراءات اإلدارات الوطنيةإجراءات منظمة العمل الدوليةالفرتة

التقارير عن االتفاقيات 

املصدقة

فيفري/شباط

يرســل مكتــب العمــل الــدويل طلــب الحصــول 

عــىل التقاريــر )املفصلــة / املبســطة( التــي 

منــاذج  مــع  الســنة،  تلــك  تقدميهــا  يتعــني 

التقاريــر الفرديــة وأي تعليقــات صــادرة عــن 

ــة. ــل الدولي ــة العم ــات اإلرشاف يف منظم هيئ

ــم  ــة رق ــراف يف االتفاقي ــدول األط ــبة لل بالنس

العمــل  أصحــاب  منظــامت  استشــارة   :144

ومنظــامت العــامل بشــأن املســائل املثــارة 

إعــداد  تقدميهــا.  يتعــني  التــي  التقاريــر  يف 

ــت  ــات إن دع ــالها )يف مجموع ــر وإرس التقاري

الحاجــة( لتصــل إىل مكتــب العمــل الــدويل 

بــني األول مــن جــوان واألول مــن ســبتمرب عــىل 

ــر إىل  ــر. إرســال نســخ مــن التقاري أقــى تقدي

منظــامت أصحــاب العمــل ومنظــامت العــامل.

مــن   مارس/آذار  نســخا  الــدويل  العمــل  مكتــب  يرســل 

يتصــل  فيــام  اإلرشاف  هيئــات  تعليقــات 

باالتفاقيــات التــي ال يتعــني تقديــم تقاريــر 

الالحقــة.  الســنوات  يف  إال  عنهــا 

دراســة التعليقــات بغيــة الــرشوع يف أي تدابري 

رضوريــة لضــامن التقيــد بالصكوك.

ــم  ــة رق ــراف يف االتفاقي ــدول األط ــبة لل بالنس

ــاله. ــام ورد أع ــامت ك ــارة املنظ 144: استش

يرســل مكتــب العمــل الــدويل نســخا مــن طلــب  أفريل/ نيسان

تقديــم التقاريــر املســتحقة تلــك الســنة مــع أي 

تعليقــات توجههــا هيئــات اإلرشاف يف منظمــة 

الوطنيــة  املنظــامت  إىل  الدوليــة  العمــل 

ألصحــاب العمــل وللعــامل.

ينــرش مكتــب العمــل الــدويل تقريــر لجنــة  جويلية/ متوز

تطبيــق املعايــري يف دورة املؤمتــر يف جــوان.

يف  النظــر  بغيــة  التقريــر  هــذا  دراســة 

ــة، وعنــد االقتضــاء، أخــذ  اإلجــراءات املطلوب

تعليقــات اللجنــة يف الحســبان عنــد و ضــع 

للتقاريــر. النهائيــة   الصيغــة 

إرســال التقاريــر املســتحقة إىل مكتــب العمــل جوان/ حزيران – أوت/ أب 

الــدويل )يف مجموعــات إن اقتــى األمــر(.

نوفمرب/ترشين الثاين- 

ديسمرب/ كانون األول

بتطبيــق  املعنيــة  الخــرباء  لجنــة  اجتــامع 

والتوصيــات. االتفاقيــات 

دراســة التقريــر تحضــريا للمناقشــة العامــة نرش تقرير لجنة الخرباء.مارس/ آذار من السنة التالية

ــد  ــات )عن ــداد املعلوم ــر. إع ــة املؤمت يف لجن

أو  خطيــا  إمــا  املؤمتــر،  للجنــة  االقتضــاء( 

تقدميهــا شــفهيا.
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إجراءات اإلدارات الوطنيةإجراءات منظمة العمل الدوليةالفتــــــرة

ــق  جوان/ حزيران ــة بتطبي ــر املعني ــة املؤمت ــامع لجن اجت

ــري. املعاي

وعنــد  املــداوالت،  يف  املشــاركة 

االقتضــاء، يف املناقشــة بشــأن أيــة حاالت 

تتعلــق ببلدكــم يف حالــة اختيارهــا للنظــر 

ــا. فيه

ــة  ــري املصدق ــات غ ــن االتفاقي ــر ع التقاري

ــات ــن التوصي وع

طلــب  سبتمرب/ أيلول الــدويل  العمــل  مكتــب  يرســل 

تقديــم التقاريــر مــع منــاذج التقاريــر.

مكتــب  إىل  وإرســالها  التقاريــر  إعــداد 

العمــل الــدويل بحلــول 30 أبريــل مــن 

تقديــر.  أقــى  عــىل  التاليــة،  الســنة 

أصحــاب  منظــامت  إىل  نســخ  إرســال 

العــامل. ومنظــامت  العمــل 

ديســمرب/كانون   – األول  نوفمرب/ترشيــن 

األول )مــن الســنة التــي تــي طلــب تقديم 

ــر( التقاري

تقــوم لجنــة الخــرباء املعنيــة بتطبيــق 

االتفاقيــات والتوصيــات بإجــراء دراســة 

اســتقصائية عامــة.

نــرش الدراســة االســتقصائية العامــة التــي مارس/آذار )من السنة التالية(

أجرتهــا لجنــة الخــرباء.

دراســة هــذه الدراســة تحضــريا للمناقشــة 

يف لجنــة املؤمتــر والنظــر يف القضايــا 

ــات . ــة والتعليق العام

 جوان/ حزيران
ــق  ــة بتطبي ــر املعني ــة املؤمت ــش لجن تناق

ــة. ــتقصائية العام ــة االس ــري الدراس املعاي
املشاركة يف املداوالت.

امللحق رقم 2 :

استامرة منوذجية لتقديم االحتجاج

مبوجب املادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية

يــر يرجــى توفــري معلومــات عــن أســباب تقديــم إدعاءاتكــم مبوجــب اإلجــراء املنصــوص عليــه يف املــادة 24، وليــس مبوجــب 
أي إجــراء آخــر
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قبــول االحتجاج

1 - يرجى اإلشارة إىل اسم املنظمة املهنية التي تقدم االحتجاج :

يرجى تقديم املعلومات بشأن املنظمة املعنية ونظامها األسايس وتفاصيل االتصال، الخ 

2 - يرجى تحديد الدولة العضو يف املنظمة، التي يوجه ضدها االحتجاج :

3 - يرجــى تحديــد االتفاقيــة أو االتفاقيــات املصــدق عليهــا والتــي هــي موضــوع االحتجــاج بعــدم االمتثــال، مــع تحديــد تاريــخ أو 
تواريــخ التصديــق :

4 - يرجــى اســتخدام الخانــة أدنــاه ) القابلــة للتوســيع ( لتبليــغ املديــر العــام ملكتــب العمــل الــدويل عــن الجانــب الــذي يُدعــى 
فيــه أن الدولــة العضــو موضــوع االحتجــاج قــرت فيــه عــن ضــامن االمتثــال الفعــال ضمــن صالحياتهــا لالتفاقيــة أو االتفاقيــات 
املشــار إليهــا أعــاله، مــع اإلشــارة تحديــدا إىل املــادة 24 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة. و يرجــى تقديــم أي معلومــات ذات 

صلــة دعــام لإلدعــاءات التــي تتقدمــون بهــا.
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5 - يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كان قــد جــرى عــرض املســألة عــىل الســلطات الوطنيــة املختصــة ) ال ســيام املحاكــم الوطنيــة أو 
آليــات الحــوار االجتامعــي أو آليــات تســوية النزاعــات أمــام منظمــة العمــل الدوليــة املمكــن أن تتواجــد يف بلدكــم ( أو مــا إذا 
كانــت هــذه الســلطات قــد نظــرت فيهــا. كــام يرجــى توفــري أي معلومــات بشــأن وضــع وحصيلــة اإلجــراءات املتبعــة. وال يشــكل 
اســتنفاد اإلجــراءات الوطنيــة رشطــا أساســيا لتقديــم االحتجــاج. غــري أنــه يف بعــض الحــاالت، ميكــن أن يســمح إجــراء النظــر يف 

االحتجــاج بالتوفيــق أو غــري ذلــك مــن التدابــري عــىل املســتوى الوطنــي :

6 - يرجــى بيــان مــا يــي : »1« إذا كانــت منظمتكــم ترغــب يف استكشــاف إمكانيــة الســعي إىل التوفيــق أو إىل تدابــري أخــرى عــىل 
املســتوى الوطنــي لفــرتة زمنيــة محــددة بغيــة معالجــة اإلدعــاءات ) رهنــا مبوافقــة الحكومــة ومــع إمكانيــة أن تطلــب منظمتكــم 
اســتئناف اإلجــراء قبــل نهايــة هــذه الفــرتة يف حــال فشــل التوفيــق أو غــري ذلــك مــن التدابــري(، »2«  إذا كان األمــر كذلــك، يرجــى 
اإلشــارة إذا كنتــم ترغبــون يف اللجــوء إىل التدخــل أو املســاعدة التقنيــة مــن جانــب املكتــب أو أمانتــي مكتــب األنشــطة الخاصــة 

بأصحــاب العمــل ومكتــب األنشــطة الخاصــة بالعــامل يف هــذا الصــدد :

7 - يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت اإلدعــاءات حســب علمكــم، قــد خضعــت لبحــث هيئــات اإلرشاف يف منظمــة العمــل الدوليــة 
أو قــد قدمــت إليهــا، وإن كان الجــواب باإليجــاب، يرجــى اإلشــارة إىل أي مــدى تختلــف أي ادعــاءات مقدمــة حاليــا عــن اإلدعــاءات 

التــي ســبق بحثهــا أو تقدميهــا.
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امللحق رقم 3 :

معجم املصطلحات املتعلقة باملعايري الدولية للعمل

إعالن فيالدلفيا يتضمن هذا اإلعالن أهداف ومقاصد 

التي أن تستوحيها  الدولية واملبادئ  العمل  منظمة 

الدول األعضاء يف سياساتها. وقد وقع هذا اإلعالن 

يف املؤمتر العام للمنظمة، املنعقد يف فيالدلفيا، 

يف دورته 26، بتاريخ 10 ماي 1944. ويعترب اإلعالن 

جزءا  من دستور املنظمة.      

 Declaration of

Philadelphia

 Déclaration de

Philadelphie

العمل  يف  األساسية  والحقوق  املبادئ  إعالن 

سنة  الدولية  العمل  منظمة  عن  اإلعالن  هذا  صدر 

1998، وهو يحدد  املبادئ والحقوق ذات الصبغة  

األساسية يف مجال العمل، أي تلك  التي تلتزم كل 

الدول األعضاء 

باحرتامها وتعزيزها، و إن مل تكن قد  صدقت عىل 

والحقوق  املبادئ  بهذه  الصلة   ذات  االتفاقيات 

األساسية، 

والتي تتمثل يف ما يي :

املفاوضة  بحق   الفعي  واإلقرار  النقابية  الحرية   -

الجامعية

أو  الجربي  العمل  أشكال  جميع  عىل  القضاء   -

اإللزامي

- القضاء الفعي عىل عمل األطفال

- القضاء عىل التمييز يف االستخدام 

واملهنة.

 Declaration on

 fundamental

 principles and rights

at work

 Déclaration relative aux

 principes et droits

 fondamentaux au

travail

العدالة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن 

االجتامعية من أجل عوملة عادلة اعتمد هذا اإلعالن 

يف مؤمتر العمل الدويل، يف دورته 97، بتاريخ 10  

أجل  من  مرجعي  إطار   مبثابة  وهو   .2008 جوان 

تحقيق العدالة 

االجتامعية وتوفري مقومات العمل الالئق يف سياق 

واملبادئ  القيم  عىل  اإلعالن  ويستند  العوملة. 

املكرسة 

قصد  تعزيزها  إىل   ويهدف  املنظمة  دستور  يف 

مجابهة التحديات الراهنة. 

 ILO declaration on

 social justice for a

fair globalization

 Déclaration de l’OIT

 sur la justice sociale

 pour une

 mondialisation

équitable
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 Normes

 internationales du

travail

 International labour

Standards

معايــري العمــل الدوليــة  هــي صكــوك قانونيــة تصدرهــا 

العمــل   مبجــال  وتتعلــق  الدوليــة  العمــل  منظمــة  

وتهــدف أساســا إىل ضــامن حقــوق  العــامل. وتنقســم 

ــات. ــات والتوصي ــني : االتفاقي ــري إىل  صنف ــذه املعاي ه

 Conventions

 internationales du

travail

 International labour

Conventions

اتفاقيــات العمــل الدوليــة هــي صكــوك تتضمــن معايــري 

العمــل  الدوليــة، وهــي قابلــة ألن يقــع التصديــق  

ــة  ــا يف حال ــب  عنه ــاء، وترتت ــدول األعض ــن ال ــا م عليه

ــة التــي صدقــت  ــد  بهــا الدول ــق التزامــات تتقي التصدي

ــة. ــىل االتفاقي ع

 Recommandations

 internationales du

 travail

 International labour

Recommendations

ــة  ــت قابل ــوك ليس ــي صك ــة ه ــل الدولي ــات العم توصي

ألن يقــع  التصديــق عليهــا، فهــي تعــد مبثابــة  معايــري 

إرشــادية أو توجيهيــة غــري  ملزمــة، وتــأيت عــادة لتدعيــم 

مــا تضمنتــه 

ــد  ــة  بح ــون قامئ ــد تك ــام ق ــل، ك ــة للعم ــة دولي اتفاقي

ــا. ــة م ــة باتفاقي ــري مرتبط ــا أي غ ذاته

 Conventions

fondamentales

 Fundamental

Conventions

اتفاقيات العمل األساسية :

والحقــوق  باملبــادئ   املتعلقــة  االتفاقيــات  هــي 

األساســية يف العمــل طبــق مــا  أقــره إعــالن 1998، 

: يف  وتتمثــل 

- الحرية النقابية واملفاوضة الجامعية: 

االتفاقيتان رقم 87 ورقم 98

ــان رقــم 29 ورقــم  - إلغــاء العمــل الجــربي : االتفاقيت

105

- املساواة يف املعاملة وتكافؤ 

الفرص: االتفاقيتان رقم 100 ورقم 111

- عمل األطفال : االتفاقيتان رقم 138 ورقم 182  

 Conventions de

 gouvernance

)prioritaires(

 Governance

 )priority(

Conventions

اتفاقيات اإلدارة السديدة :

تعتــرب هــذه االتفاقيــات صكــوكا ذات أولويــة حيــث 

تضــم  وهــي  والحوكمــة،  التســيري  بحســن  تتعلــق 

املعايــري 

املتعلقة ب :

- سياسة العاملة: االتفاقية رقم 122

- تفتيش العمل : االتفاقيتان رقم 81 ورقم 129

- املشاورات الثالثية : االتفاقية رقم 144
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التصديــق عــىل اتفاقيــات العمــل الدوليــة التصديــق عــىل 

ــاه  ــن مبقتض ــمي تعل ــراء رس ــو إج ــة ه ــل الدولي ــة العم اتفاقي

الــدول  األعضــاء عــن قبولهــا لهــذه االتفاقيــة باعتبارهــا وثيقــة 

ــا.  ــا قانوني ملزمــة له

ويرتتــب عــن هــذا التصديــق أن الدولة تصبــح ملتزمــة باحرتام 

ــذا  ــة يف ه ــون خاضع ــا وتك ــامن تطبيقه ــة وض ــك االتفاقي تل

الشــأن لنظــام اإلرشاف املنتظــم مــن جانــب منظمــة العمــل 

ــة.   الدولي

 Ratification of

  international labour

conventions

 Ratification des

conventions

 internationales du

travail

 مؤمتــر العمــل الــدويل هــو أعــىل ســلطة يف منظمــة العمــل  

الدوليــة، وهــو الــذي يعتمــد املعايــري الدوليــة للعمــل ويضــع 

السياســات العريضــة للمنظمــة، كــام يعتمــد خطــة عمــل 

ــد  ــا. وينعق ــة وميزانيته املنظم

املؤمتــر مــرة واحــدة ســنويا، حيــث تلتقــي فيــه جميــع وفــود 

الــدول األعضــاء، ويتكــون كل وفــد مــن مندوبني عــن الحكومة 

ومنــدوب عــن العــامل ومنــدوب عــن أصحــاب العمــل. ولــكل 

واحــد منهــم صــوت مســاو لآلخريــن يف الجلســات 

العامة.

 International labour

Conference

 Conférence

 internationale du

travail

العمــل   ملنظمــة  التنفيــذي  الجهــاز  هــو  اإلدارة  مجلــس 

الدوليــة، ويضــم 28 عضــوا ميثلــون  الحكومــات و 14 عضــوا 

العمــل.  العــامل و14 عضــوا ميثلــون أصحــاب   ميثلــون  

ملكتــب  العــام  املديــر  تعيــني  اإلدارة  مجلــس  ويتــوىل 

ــر  ــامل املؤمت ــدول أع ــري ج ــك تحض ــدويل،  وكذل ــل ال العم

العــام وتنفيــذ قراراتــه، كــام يقــوم بإعــداد برنامــج وميزانيــة 

املنظمــة، وتحديــد سياســتها املعياريــة وكذلــك سياســتها يف 

ــي. ــاون الفن ــال التع مج

Governing Body
 Conseil

d’administration

مكتــب العمــل الــدويل يتــوىل مهمــة األمانــة العامــة ملنظمــة  

العمــل الدوليــة. ويقــوم بجمــع وتوزيــع  املعلومــات عــن 

جميــع املواضيــع  املتصلــة بنشــاط املنظمــة، وبوجــه  خــاص 

ــة  ــا عــىل املؤمتــر بغي ــزم  عرضه ــي يعت ــع الت بحــث املواضي

إبــرام  اتفاقيــات دوليــة،. ويــرأس مكتــب العمــل  الــدويل 

ــس اإلدارة.     ــه مجل ــام يعين ــر ع مدي

 International labour

Office

 Bureau international du

travail
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 Commission

 d’experts pour

 l’application des

 conventions et

recommandations

 Committee of

 Experts on the

 application of

 conventions and

recommendations

لجنــة الخــرباء   املعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات 

تتكــون هــذه اللجنــة مــن 20 خبــريا يعينهــم  مجلــس اإلدارة. 

وتتــوىل اللجنــة فحــص تقاريــر الحكومــات وبيــان مــدى توافــق  

القوانــني واملامرســات الوطنيــة مــع  االتفاقيــات املصــدق 

عليهــا ومــدى تقيــد الــدول األعضــاء بااللتزامــات التــي يفرضهــا 

عليهــا دســتور املنظمــة بخصــوص املعايــري. وتجتمــع اللجنــة 

كل ســنة يف نوفمــرب- ديســمرب، ويعــرض تقريرهــا عــىل مؤمتــر 

العمــل الــدويل. 

 Commission de

 l’application des

normes

 Committee on the

 application of

standards

ــة تطبيــق املعايــري التابعــة ملؤمتــر العمــل الــدويل هــي  لجن

ــرباء  ــة الخ ــر لجن ــة  تقري ــوىل مناقش ــة، تت ــة دامئ ــة ثالثي لجن

ــا  ــب منه ــن أن تطل ــات، وميك ــلتها الحكوم ــي أرس ــق الت والوثائ

ــراءات  ــام بإج ــا للقي ــة، أو دعوته ــات إضافي ــا مبعلوم موافاته

معينــة قصــد  تحســني قدرتهــا عــىل الوفــاء بالتزاماتهــا املرتتبة 

عــن االتفاقيــات املصــدق عليهــا. وتتــوىل اللجنــة تقديــم تقرير 

يناقــش يف الجلســة العامــة للمؤمتــر.

 Etude d’ensemble de

 la commission

d’experts

 General surveys of

 the Committee of

experts

الدراســة االســتقصائية العامــة للجنــة الخــرباء تفحــص اللجنــة 

ــة   ــة املتصل ــري العمــل الدولي ــق معاي يف هــذه الدراســة تطبي

ــات،  ــات والتوصي مبوضــوع معــني يشــمله عــدد مــن  االتفاقي

وذلــك انطالقــا 

مــن املعلومــات التــي تقدمهــا الحكومــات ومنظــامت العــامل 

ومنظــامت أصحــاب العمــل. وتتــوىل اللجنــة يف هــذه الدراســة 

البحــث حــول وضــع القوانــني واملامرســات الوطنيــة املتعلقــة  

ــة  ــري الدولي ــع املعاي ــا م ــدى تالؤمه ــة، وم ــوع الدراس مبوض

هــذه  تطبيــق  بشــأن  العامــة  التوجهــات  وإبــراز  للعمــل، 

املعايــري. 
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مالحظات هي نوع من التعليقات التي تبديها لجنة  الخرباء تعقيبا عىل 

مسائل أساسية تثار بشأن تطبيق اتفاقية مصدق عليها من طرف دولة 

عضو.

وتستخدم املالحظات بصورة عامة يف الحاالت األشد خطورة أو حاالت 

التخلف عن الوفاء بااللتزامات منذ مدة طويلة. 

وتنرش املالحظات يف التقرير السنوي للجنة الخرباء.

ObservationsObservations

طلبات مبارشة هي نوع من التعليقات التي تبديها لجنة  الخرباء 

وتتعلق باستفسارات ذات طابع تقني أو طلب املزيد من املعلومات أو 

التوضيحات. وترسل الطلبات املبارشة للحكومة املعنية،  وال تنرش يف 

تقرير لجنة الخرباء.

Direct requestsDemandes directes

احتجاج هو إجراء تقوم به إحدى منظامت العامل أو أصحاب العمل، 

استنادا ألحكام املادتني 24 و 25 من دستور املنظمة، حيث تتوجه إىل 

مكتب العمل الدويل قصد إثارة دعوى ضد دولة عضو تكون قد قرت 

يف تأمني التطبيق السليم ألي اتفاقية هي طرف 

فيها. ويجوز ملجلس اإلدارة أن يشكل لجنة ثالثية األطراف لبحث 

االحتجاج ورد الحكومة عليه. و إثر ذلك تقدم اللجنة تقريرا إىل مجلس 

اإلدارة يتضمن استنتاجاتها بشأن موضوع االحتجاج وتوصياتها فيام 

يتعلق بالقرارات التي يتعني عىل املجلس اتخاذها.  وإذا كان موضوع 

االحتجاج  يتعلق بالحقوق النقابية، تقع إحالته إىل لجنة الحرية النقابية 

التابعة ملجلس اإلدارة لتتوىل النظر فيه.  

            

RepresentationRéclamation
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Plainte Complaint

شــكوى  هــي إجــراء يقــع تقدميــه ملكتــب العمــل الــدويل، اســتنادا ألحــكام املــادة 

26 مــن دســتور املنظمــة، مــن قبــل دولــة مــن الــدول األعضــاء قصــد إثــارة دعــوى 

ضــد 

دولــة عضــو أخــرى لعــدم امتثالهــا التفاقيــة صدقــت عليهــا كلتاهــام. ويجــوز  

ــر بشــأنها.  ــم تقري ــق لدراســة الشــكوى وتقدي ــة تحقي ملجلــس اإلدارة تشــكيل لجن

ــة وتوصياتهــا. ويف صــورة عــدم قبــول هــذه  ــر اســتنتاجات اللجن ويتضمــن التقري

التوصيــات مــن الحكومــة التــي قدمــت ضدهــا الشــكوى، يتعــني عليهــا أن تعلــم 

املديــر العــام ملكتــب العمــل الــدويل عــام إذا كانــت ترغــب يف أن تحــال الشــكوى 

ــة. أمــا يف صــورة  ــي تكــون قراراتهــا ملزمــة ونهائي ــة الت إىل محكمــة العــدل الدولي

عــدم تنفيــذ الحكومــة لتوصيــات اللجنــة أو قــرارات املحكمــة، فإنــه يجــوز ملجلس 

ــراه مناســبا.        اإلدارة أن يــويص املؤمتــر باإلجــراء الــذي ي

 Comité de la

 liberté

syndicale

 Committee on

 freedom of

association

ــن 9  ــون م ــس اإلدارة وتتك ــة ملجل ــة تابع ــة ثالثي ــي هيئ ــة ه ــة النقابي ــة الحري لجن

أعضــاء قاريــن و 9 أعضــاء مناوبــني ميثلــون بصفــة متســاوية مجموعــات الحكومــات 

ــة  ــس اإلدارة، باإلضاف وأصحــاب العمــل والعــامل يف مجل

لرئيــس مســتقل. وتختــص اللجنــة بالنظــر يف الشــكاوى املتعلقــة بوجــود انتهــاكات 

بشــأن الحقــوق النقابيــة مــن طــرف أي دولــة عضــو، ســواء كانــت قــد صدقــت أم 

مل تصــدق عــىل االتفاقيــات ذات الصلــة. وتتــوىل اللجنــة النظــر يف مــدى تــالؤم 

الترشيعــات واملامرســات الوطنيــة يف الدولــة املعنيــة مــع مبــادئ الحريــة النقابيــة 

وحــق املفاوضــة الجامعيــة. وميكــن للجنــة أن تقــرتح عــىل مجلــس 

اإلدارة دعوة الحكومة املعنية إىل أن تتخذ خالل مدة معينة اإلجراءات 

الالزمة، كام ميكن أن تويص بإحالة 

املوضوع عىل لجنة التوفيق وتقيص 

الحقائق.       

لجنة التوفيق وتقيص الحقائق بشأن الحرية النقابية تتكون هذه اللجنة من 9 أشخاص 

مستقلني يعينهم مجلس اإلدارة. وتنظر اللجنة يف الشكاوى املتعلقة بانتهاكات 

ــكاوى  ــذه الش ــق ه ــد تتعل ــس اإلدارة. وق ــا مجل ــا إليه ــي يحيله ــة، الت ــة النقابي الحري

ــة، أو بــدول مل تصــدق عــىل  ــة النقابي بــدول صدقــت عــىل االتفاقيــات بشــأن الحري

هــذه االتفاقيــات. وبعــد اســتكامل النظــر يف موضــوع الشــكوى، تقــوم اللجنــة 

بإعــداد تقريــر يتضمــن النتائــج التــي اســتخلصتها والتوصيــات التــي ميكــن أن تقرتحهــا 

بشــأن التدابــري الروريــة إلزالــة أســباب الشــكوى، مــع تحديــد مهلــة للحكومــة قصــد 

ــر  ــالغ تقري ــدويل إب ــب العمــل ال ــر العــام ملكت ــوىل املدي ــري. ويت اتخــاذ هــذه التداب

ــة. ــس اإلدارة للمتابع ــة إىل مجل اللجن

Fact-
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 conciliation

 commission on
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 Commission

 d’investigation

 et de
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امللحق رقم 4 :

مصادر معلومات بشأن املعايري الدولية للعمل

1 - الوثائق األساسية املتصلة باتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية

- دستور منظمة العمل الدولية والنظام األسايس ملؤمتر العمل الدويل، مكتب العمل الدويل ، 2012

-  تقرير لجنة الخرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات. ويتكون التقرير السنوي للجنة من :

- التقرير العام )التقرير الثالث )الجزء 1 ألف( ،

- املالحظات ) التقرير الثالث ) الجزء 1 ألف(،

- الدراسة االستقصائية العامة )التقرير الثالث الجزء  1 باء(.

- وثيقة معلومات عن التصديقات واألنشطة املتعلقة باملعايري ) التقرير الثالث )الجزء 2(.

- تقرير اللجنة املعنية بتطبيق املعايري، مقتطفات من محارض أعامل مؤمتر العمل الدويل. منشورة منذ عام 2007

- تقريــر لجنــة الحريــة النقابيــة، وينــرش ثــالث مــرات يف الســنة كوثيقــة مــن وثائــق مجلــس اإلدارة، كــام ينــرش يف النــرشة الرســمية 
)السلســلة بــاء( ملكتــب العمــل الــدويل.

- النــرشة الرســمية ملكتــب العمــل الــدويل )منشــورة منــذ عــام 1919 (. تتضمــن السلســلة » ألــف « نصــوص الصكــوك املعتمــدة 
واملعلومــات املتعلقــة بالتصديقــات عــىل االتفاقيــات ونقضهــا، وملخصــات مقــررات مجلــس اإلدارة، وقــرارات مؤمتــر العمــل 
ــة  ــات الثالثي ــتنتاجات االجتامع ــر واس ــا املؤمت ــي اعتمده ــات الت ــري االتفاقي ــة وتفاس ــات اإلقليمي ــه واالجتامع ــدويل ومقررات ال

ــة النقابيــة. ــر لجنــة الحري ــاء« تقاري واجتامعــات الخــرباء. وتتضمــن السلســلة » ب

2 - منشورات مختارة ملكتب العمل الدويل 

- قواعد اللعبة : مقدمة موجزة عن معايري العمل الدولية، طبعة منقحة، 2009.

ــدويل، الطبعــة الخامســة  ــب العمــل ال ــس إدارة مكت ــة التابعــة ملجل ــة النقابي ــة الحري ــادئ لجن ــة، مجموعــة مب ــة النقابي - الحري
ــة، 2009 املنقح

 

3 - األقراص املدمجة املستخدمة لذاكرة القراءة

- املكتبــة اإللكرتونيــة ملعايــري العمــل الدوليــة ) ILSE CD-ROM(  . وتحتــوي هــذه املكتبــة عــىل االتفاقيــات والتوصيــات وغــري 
ذلــك مــن الوثائــق األساســية باإلنكليزيــة والفرنســية واإلســبانية ووثائــق مختــارة بلغــات أخــرى. وتنــرش ســنويا.

ــة  ــر للجن ــة آلخــر تقري ــر العــام والتعليقــات الفردي ــوي عــىل التقري ــة )ANITA CD-ROM( . وتحت ــري العمــل الدولي ــق معاي - تطبي
الخــرباء والتعليقــات التــي ال تــزال قيــد النظــر واملناقشــات املتعلقــة باملالحظــات التــي تــّم اختيارهــا لــي تبحثهــا لجنــة املؤمتــر 

املعنيــة بتطبيــق املعايــري يف مؤمتــر العمــل الــدويل. وتنــرش ســنويا.

- املكتبة اإللكرتونية للحرية النقابية واملفاوضة الجامعية، وتنرش سنويا.
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4 - مــــوارد األنرتنــــت

ــل املعلومــات عــن التصديقــات  ــة ) مث ــري العمــل الدولي ــدة تجمــع املعلومــات عــن معاي ــات جدي NORMLEX هــي قاعــدة بيان
ــة  ــات الوطني ــن الترشيع ــخ.( وع ــة، إل ــل الدولي ــة العم ــات اإلرشاف يف منظم ــات هيئ ــر وتعليق ــم م التقاري ــرتاطات تقدي واش
ــهلة  ــة وس ــات كامل ــدم معلوم ــث تق ــات NORMLEX بحي ــدة البيان ــت قاع ــد صمم ــي. وق ــامن االجتامع ــل والض ــة بالعم الخاص
االســتخدام بشــأن هــذه املواضيــع، وهــي تشــمل قاعــدة البيانــات NATLEX ، باإلضافــة إىل املعلومــات التــي كانــت موجــودة مــن 

LIBSYND و ILOLEX و APPLIS ــات ــد البيان ــل يف قواع قب

ــان ذات  ــوق اإلنس ــي وحق ــامن االجتامع ــل والض ــة بالعم ــة املتعلق ــني الوطني ــة للقوان ــات ببليوغرافي ــدة بيان ــي قاع  NATLEX ه
ــة. ــا الكامل ــني بنصوصه ــد مــن القوان ــوي عــىل العدي ــة. وتحت الصل

www. : وتتوفــر بقواعــد البيانــات املذكــورة أعــاله عــىل موقــع معايــري العمــل الدوليــة عــىل شــبكة اإلنرتنــات عــىل العنــوان التــايل
ilo.org/normes
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