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 مقدمة:

نعيش اليو  اي ىال  يموج بالمتغيلات والتحوالت، اي ،ااة المجاالت 

الستتتتتتياستتتتتتية واال تيتتتتتتادية واالجتماىية واللقااية والت،نولوجية      

المتغيلات جميعاً ل  تعد بمعزم ى  بعضتتتتتتتضا البعا، بم يتتتتتتتالت 

متالحمة ومتلابمة تلابماً ىضتتوياً، بحيأ    التغيل اي  حد ا ينتقم 

مجاالت األخلى، حتا  يبح م  اليعب    نميز  ي  بالتبعية إلا ال

 بالضبم بد  التغييل، وما  و العامم ال    حدأ التحوم  

اإ ا ن لنا إلا     التحوالت،  د نستتتتتتتام  م ،ا  المحلو لضا  و 

التمول الت،نولوجي الل يب اي مجام االتياالت والمعلومات        

 ت العالمية، وتقليص دولالتوجه نحو اال تيتتتتاد الحل، وتحليل التجال

 الدولة اي العملية اال تيادية ،ا   و المحلو اللئيسي للتغييل  

      التحوالت الستتتتتياستتتتتية ىلا الستتتتتاحة المحلية والدولية، ،ا   و 

 يتتم     التحوالت جميعضا  إال    ما يم،  االتاال ىليه    التحوم 

اة  ،ا نا، اي  نا     بي نا،  تتتتتتتئ عم، ويؤلل ىلي بالا نب حيا ائ   نا جوا ت

اليومية، اي بيوتنا و تتتتتوالىنا ومدالستتتتتنا وميتتتتتانعنا  وايضتتتتتا اي 

 نقاباتنا 

و،ما تغيلت األا،ال واالتجا ات، تغيلت الن   والستتتتياستتتتات، و،ا  

لمجام )العمم النقابي العمالي( النيتتتيب األ،بل م    ا التغييل، حتا 

دالة ة اليتتتتتتال التغييل اي ا،ل القيادات النقابية  و المؤ تتتتتتل والعالم

 والدليم الحي ىلا جو ل التحوالت العالمية وما يتضا 

االقيادات النقابية، تتخ  القلالات وت الو اي ين  األحداأ، وتؤلل 

ب لو اي مئات اآلالف م  االاد المبقة العاملة و، لو اي المجتم   

اضي ب لو األوستت  تاليلاً، و يضتتاً األىمث تاللاً، امجام العمم النقابي 
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لي  و  ،لل المجاالت حستتتتتتتاستتتتتتتية للمتغيلات، التي تحمم اي العما

 مياتضا الياً  ائلة وتحديات  اية اي الخمولت 

م   نتتا يم،     نقوم،    الخلتتم التت   يواجتته بعا نقتتابتتاتنتتا اي 

التعامم م  التحوالت المعايتتتتتتتلت،  و اي الجانب األ،بل منه خلالً 

ا ات التي تالضتتتتتتضمعلاياً، والعجز ال   ييتتتتتتيبنا اي مواجضة التحدي

ىلينا  و  الباً ىجزا متيتتتتتتتم بنقص المعلومات والمعالف النقابية 

وخيتتويتتا المعالف المتيتتلة بالحل،ة النقابية الدولية، ا،يف لنا    

نواجه تحوالت القل  الحاد  والع تتتلي ، ومازام ،ليل م  اىضتتتاة 

التن ي  النقتتابي و يتتاداتتته بعيتتدت ى  المعتتالف الضتتتتتتتلوليتتة  دالت 

نا النقابية  ل لو ،انت  ضتتتية تحديأ الا،ل النقابي،  ضتتتية مؤستتتستتتات

 استلاتيجية اي سيال التعامم م  المتغيلات المعايلت 

م   جم  لو، يسعدني      د      المادت العلمية اي  ،م سلسلة م  

ال،تيبات يتغيلت الحج  لتستضم ىلا القالا المتعجم االمالا الستضم 

ة دليالً تدليبياً لقياداتنا النقابيحستتتتتتتبما يتيستتتتتتتل له م  و ت، ولت،و  

 والتلقياية، اي   ا المجاالت الضامة 

 وتض      السلسلة ال،تيبات التالية:

 الحقوق العمالية ومعايير العمل الدولية: .1

)ويتضتتتتتتم  ىلضتتتتتتا لمضتتتتتتمو  االتاا يات الدولية التي تحما 

 الحقول والحليات النقابية، وآللية الحوال االجتماىي(

 :النقابية والديمقراطية االستقاللية .2

)ويتضتتتتتم  ىلضتتتتتا لمجموىة م  الماا ي  المتيتتتتتلة بقضتتتتتية  

الممالستتتة الديمقلامية اي ادالت  تتتئو  التن ي  النقابي، ومعاييل 

 االستقاللية النقابية( 
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 االسرة النقابية الدولية: .3

تعلياا باالتحادات النقابية الدولية والمن مات العمالية  )يتضتتتم  

  ا( واالسماة المختيلت لض الدولية

 مهارات ضرورية للقائد النقابي: .4

)ويتضم  بعا مضالات العمم النقابي ملم مضالات االتيام،  

مضتتالت ادالت االجتمتتاىتتات، مضتتالت ،تتتابتتة التقتتاليل، مضتتالات 

 المااوضة وت،تي،اتضا( 

 االستراتيجي: عملية التخطيط النقابي .5

الت االستتتتتلاتيجية )ويتضتتتتم  االستتتتلوب العلمي للتخميم وا د 

 ، ،ياية مواجضة األزمات النقابية(SWOTباستخدا  تحليم 

 :االضراب واالغالق .6

)ويتضتتتتم  ىلضتتتتا لحقي االضتتتتلاب واال الل اي ضتتتتوة ما  

نيت ىليه المعاييل الدولية والت ليعات المحلية، و،يف تتعامم 

 النقابات م  ا ضلاب( 

 :االدارة النقابية  .7

)ويتضم  لماضو  وو ائف إدالت المن مات النقابية، ومسئوليات  

  ىضاة التن ي  النقابي و يا،له( 

وإني إ    د  ال ،ل لمؤسسة اليدليش إيبلت ىلا دىمضا ومسا متضا 

االيجتتابيتتة اي  ضول  تت   ال،تيبتتات، الجو    ت،و   تت   ال،تيبتتات 

ا وزمالةنتا اضتتتتتتتتااتتة الا الم،تبتتة العمتتاليتتة و   ت،و  ىونتتا  خواننتت

 النقابيي  والمدلبي  العماليي  

 أحمد محمد مصطفى
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 الباب األول:

 التضامن العمالي الدولي
ن لاً للمبيعة العالمية للم ،الت العمالية التي تتزايد ،لما اتس  التبادم 

التجال  الدولي، وانت ال ال ل،ات المتعددت الجنسية وسيملتضا ىلا 

اال تياد العالمي، والمبيعة المت ابضة لم ،الت العمالة اي جمي  دوم 

العال  ن لاً لمواجضتض  لتحديات م ابضو ل   اختالف البيئات، وم  

ل  ازدياد الحاجة لتبادم الخبلت والتجالب والدى  والمساندت بي  

ت العمالية اي العال ، اإ  ،م     األسباب و يل ا جعلت الحل،ا

الحاجة حتمية للمزيد م  التنسيث بي  تلو الحل،ات العمالية اي العال  

لتوحيد الموا ف حوم القضايا التي تواجضض  جميعاً، وحتمية التضام  

ايما بينض  اي مواجضة ،ااة تلو األزمات واالنتضا،ات التي يتعلضو  

 لضا 

   اائدت م   لو التضام  الدولي بي  الحل،ات العمالية ت،م  ولعم  

اي تاويت الالية ىلا القوى الل سمالية العالمية اي ضلب ىمام 

العال  بعضض  ببعا، م  خالم الضغم ىلا ىمام  حد الدوم 

وإجبال   ىلا التخلي ى  حقو ض  والتنازم ى  ممالبض  مخااة 

ا حيأ  ما،   خلى اي  لوب االستلمالات ولؤوس األموام إل

العال  ت،و  ت،لاة العمالة لديض    م  و  ا م   انه تقوية المل،ز 

التااوضي لعمام العال  ون ل لقااة المعاييل الدولية وبسم م لة 

الت ليعات العمالية العادلة المتسقة م  تلو المعاييل اي جمي  دوم 

   ىمام العال  العال  و و ما يؤد  لتحقيث مبد  "العمم الالئث" لجمي

وحيأ    القيادات النقابية ستتتحتاج ،ليلاً لتناوم موضتتوىات متيتتلة 

بمنّ مات تنتمي إلا المجتم  النقابي الدولي، و الباً ما ي تتال إلا     
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ب  لتتو اي التبتتاو لضتت    المنّ متتات بتتاألحلف االولا اقم، ايتستتتتتتتبتتّ

ات القيادات  ل ا ،ا  م  الضتتتتتتتلول   ،ل نب ت ى          المنّ م

 وتضعضا ضم  سيال يوضح مبيعتضا 

وم  المض ، ، لو، ا  تتتتتتتالت الا من مة العمم الدولية، و ي  يئة 

دوليّة  ات تمليم لاللي تابعة لمن مة األم  المتّحدت، تضّ  مملّلي  ى  

الح،ومات، و يتتتتتتتحاب العمم، والعمام  ن لا ألنضا تق  ىلا ل س 

عال قة المن مات التي تضت  بحقول العمام اي ال ضا يتتتتتتتالت ولي  ، ول

ب،ااة المن مات واالتحادات العمالية والنقابية الدولية ومنضا بالمب  

 من مة العمم العلبية 

 التطور التاريخي

،ما تنب   ّوت  تتل،ات األىمام م  ل ستتمالضا، اإ   ّوت الحل،ة النقابّية 

الدولّية تنب  م  تضتتتتتتتامنضا، وتضتتتتتتتامنضا ي ضل اي مدى استتتتتتتتعداد 

   ل لو ،انت  ،لّض  الدىوت إلا العدالة ىبل التضام  الدولي ىضائضا 

ا ميتتتة  تتت   المن متتتات  و تتت   لمحتتتة ى  التمول التتتتاليخي لضتتت   

 االتحادات التي ت،و  االسلت النقابية الدولية 

 الجــــــــــذور

إّ  األمانات واالتحادات النقابية الدوليّة الستتتتابقة والتي تملم ىيتتتتب 

 األن مة الدوليّة  و ي تتمتّ  بتقاليد مويلة، متميّزت ومتوايلة  

لملت القل  التاس  ى ل ون ات  اتحادات نقابات العمام الدولية ،انت

ستلض  الدى  م  الحل،ات العّماليّة   ّوم ما ن ات اي  ولوبّا  و،انت ت

اال تتتتتلا،يّة التي ن تتتتات بالتزام  معضا  اقد  دلو العّمام ومنّ ماتض  

 اي ملحلة مب،لت الا    مدى ي،و  التعاو  الدولّي مايداً وضلوليّاً  
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 الخطوات أولى

تعاونت بيتتتدل النقابات العّماليّة الومنيّة من  اللمانينات والتستتتعينات 

الل ا تتتتتلا،ّية م  القل  التاستتتت  ى تتتتل  ىندما اجتم  مملّلو  ى  

بمناستتتتتتبة  1891وبعا االتّحادات النقابيّة اي بلو،ستتتتتتيم اي العا  

"مؤتمل العمم الدولّي"، اتّخ  مندوبي  م  نقابات االخ تتتاب، المعاد  

واأل م ة م  المناسبة اليةً ليتّاقوا ىلا نوا م  التعاو ، ول،نه بدا 

 متواضعاً م  وجضة الن ل المعايلت 

ف م  االتّاا ات الم تتتتتتتتل،ة ،ما  يم ىنضا التاّ،د اي البداية، ،ا  الضد

م   ّ  األىضتتتتتتتاة يتلقّو  معاملة مماللة م  منّ مات نقابّية  جنبّية 

 ودىماً مالياً م تل،اً 

 

 

 

 

م  المليل لال تما  ا  تتالت اي   ا الستتيال إلا  نّه من  مائة ستتنة 

 مضت ،ا  ومازام   ا السؤام مملوحا:

البلدا  المتقدمة يتتتتتناىيّاً باال تما  بتمبيث  لما ا تقو  النقابات اي

ماا ي  اجتماىيّة وستتتتتتتياستتتتتتتيّة ىبل العمم الدولّي م   جم نقابات 

  خلى اي   الي    ّم تمّولاً؟

والوا      االجابة ىلا   ا الستتتؤام  و يتتتلب ن تتتام المن مات 

 العمالية الدولية 
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 زمن التأسيس

مضّمة و ساسيّة ايما  1910و 1890،انت السنوات الع لو  ما بي  

،ا  يتّ  تاستتيستته م   ىداد ،بيلت م  منّ مات دوليّة لنقابات متنّوىة  

، وىّمام المناج  اي العا  1889ااتّحد يانعو األح ية ملالً اي العا  

   1893والخيّامو  اي العا   1890

ه نحو الستتتتتتتاتتة و تتد ،تتا  لمع   تلتتو االتّحتتادات  األولا اتّجتتا  موجتتّ

ا تلا،يّة  و اجتماىيّة ديمقلاميّة، ول،ّ   ن متضا األساسيّة ،انت  ات 

ماب  تمبيقّي  ،لل من  البداية: ،تبادم المعلومات ب تتتتتتتا   وضتتتتتتتاا 

العمم، الدااا ى   ناستتتتضا م  المحاوالت التي يقو  بضا  لباب العمم 

ات  ىندما  خ ت الحل،ة الستتتتتتتبدالض  بعّمام خخلي  خالم ا ضتتتتتتلاب

النقابيّة تنمو اي البلدا  اليتتناىيّة،  يتتبحت تت تتالو  ،لل اي  مول 

م تتتتتتل،ة  املال اي المؤتمل الدولّي اللالأ لعّمام المعاد  اي باليس 

 ، تضّم  جدوم األىمام مواضي  ملم:1900ىا  

  المساىدت التن يميّة 

 ،ااحة استتتتبدام التدابيل المعا،ستتتة )ملم تامي   موام الدى ، وم

الموّ اي  بعّمام خخلي  خالم ا ضتتتتتلاب( لمعالضتتتتتة  لباب 

 العمم ال ي  ،انوا يعملو  خالج الحدود الومنيّة 

   العمم ىلا الحاا  ىلا  وضاا ىمم ىادلة ومماللة للجمي 

   تدليب ال باب والدااا ىنض 

   التعليف بممالسات تجاليّة  يل ىادلة 

ساىة وتملم ن اما مل،زيّاً وال تزام     المواضي  م  مو  اضي  ال

اي  ن تتتتتتتمة االتّحادات النقابيّة الدوليّة  وايما  تتتتتتتّ،لت  ولوبّا مل،ز 
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التحّوم اليتتتناىي ومل،ز الحل،ة النقابيّة خن او، ان مت نقابات  ليلة 

ام المنتتاج  اي  ميل،تتا  م  ختتالج القتتالت االولبيتتة، ملتتم اتّحتتاد ىمتتّ

(UMWAال   انضتتتتتتّ  إلا االتّحاد ال )  دولي لعّمام المناج  اي العا

1904  

 

 بين الحرب واألزمات 1945إلى العام  1914من العام 

ّية 1914اي ىا   لدول ّمة ا عا نات ال نه  ول،ّ   33، بلل ىدد األما ما  

ّية  قاب عالمّية األولا وضتتتتتتت  حّداً لنمّو االتّحادات الن ندالا الحلب ال ا

 النقابيّة الدوليّة تو ّات  الدوليّة  ل لو ااّ   ن مة مع   االتّحادات 

بعد الحلب  م،  إحياة االتّيتتتتتتتاالت القديمة، ول،ّ  البداية الجديدت 

يتتالت اي  ّم  وضتتاا متغيّلت  اايتتبحت لند ،  مستتتلدا  وجنيف 

غات  المقّلات الجديدت لألمانات العاّمة   و،انت المعلاة المحدودت للّ

  االت الدوليّة م     ي،واألجنبيّة بي   ادت العمم األوائم تمن  االتّيت

 لضا األلل بمليقة  سلا  

ات التتتدم  اي بتتتدايتتتة  اي خموت  ولا، تّ  القيتتتا  بعتتتدد م  ىمليتتتّ

الع تتتتتتتلينات  ااختات نقابات ،ليلت  و اقدت دول ا و دلو النقابيّو  

 ْ  بتتإم،تتانض  زيتتادت  ّوتض  اي التاتتاوا ىبل االتّحتتاد، ممتتا  ّدى إلا 

 قابيّة الدوليّة  انخااا ىدد االتّحادات الن

، منبلاً لم تتتال،ة 1919و،ا  تاستتتيس منّ مة العمم الدولية اي ىا  

مملّلي العّمام اي يتتتتتتتيا ة معاييل و يتتتتتتتوم ىمم دولّية بحّد  دنا 

)المعا دات والتويتتتتتتتيات الدولّية(  وانتضز ىدد م  النقابات العالميّة 

( ال   ITFالاليتتتتتة مبا تتتتتلت، ال ستتتتتيّما اتّحاد ىّمام النقم الدولّي )

، تّ  إن تتتتتتتاة لجنة 1921انضتتتتتتتّ  إليضا اي ملحلة مب،لت  ومن  العا  
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المالّحي  الم تل،ة، واحتلّت القواني  ب ا   ماا النقم، اي السنوات 

 التالية، جزةا مضّماً م   لالات منّ مة العمم الدوليّة 

إّ  انقسا  الحل،ة م  حل،ة  ملت مجمم توحيد اال داف النقابية إلا 

جناحي  مختلاي ، جناح اجتماىّي ديمقلامّي وجناح  تتيوىّي، ل  ي،  

لضما معنا خخل  يل االنقستتتتتا  المستتتتتتمّل اي الحل،ة النقابيّة الدوليّة   

، تّ  تتتتاستتتتتتتيس اتّحتتتاد النقتتتابتتتات الموالي للتتتدوم 1921ااي العتتتا  

ة  ، لو بد ت النقابات المسيحيّة تتّحد اي اتّحاد دولّي  ول،ّ  اال تلا،ي

 تلو المنّ متي  ،لتيضما دخلتا اي منااسة  ديدت م  االتّحاد الدولي 

للنقتتابتتات الحّلت  اضتت   االتّحتتادات تمّ،نتتت م  من  دخوم المنّ متتات 

 يمقلاميّاً دالمتالّلت بال يوىيّة مالما انضا ل  ت،  ىلا استعداد للتعاو  

 

لانية اي ىا   عالمّية ال ندالا الحلب ال  د  ّدى مجّدداً  1939و،ا  ا

إلا تو ّف المنّ مات العّماليّة الدوليّة، ال ستتتيّما بعد    احتّم االحتالم 

األلمانّي م،اتَب بعا األمانات العاّمة  واضتتتتتتتمّل ىدد م  الم،اتب 

 إلا االنضما  معاً موام مّدت الحلب 
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 ردة ونهاية االستعمارالحرب البا

، بعد حوالي ستتتتتتتّت ستتتتتتتنوات م  الحلب، تحّممت 1945اي ىا  

الملا،ز القديمة للحل،ة النقابّية الدولّية اي  ولوّبا، ول،  بعد نضاية 

الحلب مبا تتتتتتتلت، ستتتتتتتيمل اتجا  ىاّ  ول بة اي االنمالل م  جديد 

ة متّحتدت    وبتالتتالي ت  حتّم اال ة دوليتّ تّحتاد وإىتادت بنتاة حل،تة نقتابيتّ

وتّ  تاستتتتتتتيس اتّحاد النقابات العالمّي  1945النقابّي الدولّي اي ىا  

(WFTU ّما المنّ مات المستتتتتتتتقلة األستتتتتتتاستتتتتتتّية ا،انت مؤتمل   )

(، واالتّحاد النقابّي البليمانّي CIOالمنّ مات اليتتتتناىيّة األميل،يّة )

(TUC والمنّ مة الومنيّة السوايتيّة للنقابات ) 

 لبتت اآللاة المتعالضتتتتتة ب تتتتتا  دول النقابات اي ول،  ستتتتتليعاً ما 

المجتم  بانّضا ىائث للتعاو  بي    ّ  ال تتتتتتتل،اة اي المنّ مة المتّحدت  

امن  البداية، تل،زت النزاىات حوم مستتائم ،ليلت   ّمضا مستتالة دول 

بات  قا حاد الن ضا  ولاا جناح اتّ ّية وو يات لدول ّية ا قاب حادات الن االتّ

بالستتتتواييت األمانات العاّمة النقابيّة المستتتتتقلّة ومالب العالمي المتالّل 

 بإدماجضا دمجاً ،امالً 

ة  لتتو محتتاولتتةً  نضتتاة وجود تتا  ة التتدوليتتّ اتتاىتبلت االتّحتتادات النقتتابيتتّ

ة م  نتتاحيتتة، واىتتتداًة ىلا المبتتادا التي تملّلضتتا  ،منّ متتات مستتتتتتتتقلتتّ

 واستتتتتتتتمّلتالحل،ة النقابّية الدولّية م  ناحية لانّية، ا،ااحت  لو  

تعمم ،منّ مات مستقلّة ادىمتضا اتّحادات ومنيّة ،ليلت لنقابات  لبيّة 

 واميل،يّة    

عالمّي ) بات ال قا ّ،و اتّحاد الن (  و ّدت محاولة المنّ مات WFTUتا

المنتسبة السوايتيّة اي السيملت ىلا  لو االتّحاد إلا خالاات داخليّة  

مخّمم متتتال تتتتتتتتتام وداعتتتت الخالاتتتات حوم مو ف النقتتتابتتتات م  

(Marshall Plan ببلوغ األزمتتة  وجضتتا  اتلو مع   اتّحتتادات )
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 1949النقابات الومنّية م  الغلب اتّحاد النقابات العالمّي اي العا  

س االتّحاد الدولي للنقابات الحّلت ) ( ،ضيئة خلات اتّحاد ICFTUو ستتتّ

بّية ومن   لو الحي ،  خ ت م  جديد األ ل-(ICTUالنقابات الدولّي )

 الساحقة لالتّحادات النقابيّة الدوليّة تتعاو  م      الضيئة 

عالمّي  بات ال قا حاد الن خدا   ىضتتتتتتتتاة اتّ اي الاتلت الالحقة، تّ  استتتتتتتت

(WFTU ة ب تتتتتتت،تتم ة التتتابعتتة لل،تلتتة الغلبيتتّ ( م  المنّ متتات النقتتابيتتّ

 ستتتتتاستتتتتّي  با ضتتتتتااة إلا  لو، تمّ،    ا االتّحاد م  ج ب ىدد م  

بلدا  العال  اللالأ والنقابات العّماليّة بتوجيه  تتيوىّي م   النقابات م 

البلدا  اليتتتتتتتناىّية   ّما العدد المقابم لالتّحادات النقابّية الدولّية اي 

( ا،ا  األ ستتتتا  النقابيّة الدوليّة التي WFTUاتّحاد النقابات العالمّي )

ة ) حتتتتادات التتنتتقتتتتابتتيتتتتّ ً بتتتتاالتتتّ يتتتتت الحتتقتتتتا  Trade Unionستتتتتتتتمتتّ

Federations بات قا لت جزةاً ال يتجّز  م  اتّحاد الن (  و د  تتتتتتتّ،

 العالمّي ال   تولا  دالت ىملضا إلا حّد ،بيل 

،ا  لتناال األن مة والنضتتام اي ستتبيم القّوت ونمال التاليل اي بداية  

الحلب البالدت  لل ،بيل ومضّ  ىلا ىمم االتّحادات الدوليّة  اايبحت 

ىدت اي خستتتيا و اليقيا، و يضتتتاً دوم وال ستتتيّما الدوم المستتتتقلّة اليتتتا

 ميل،ا الالتينيّة وجزل ال،اليبي ومنّ ماتضا النقابيّة ستتتتتتتاحة للخالاات 

والمواجضة ا يديولوجيّة  وىلا  لو،  يتتتتتبح االتّحاد الّدولي للنقابات 

 الحّلت وجضاً مدااعاً ى  الديمقلاميّات الغلبيّة 

ّية الدولّية    تقو  ، حاولت الحل،ة النقابّية المستتتتتتتيح1968اي ىا  

( ال   WCLببداية جديدت  اتغيّلت لتيتتتتتبح االتّحاد العالمي للعمم )

س ىدداً م  االتّحادات النقابيّة الدوليّة ) (، ليستتتيل ىلا نض  ITFs ستتتّ

ّية ) لدول ّية ا قاب حادات الن لو Global Unionsاالتّ (  ول،ّ  مع   ت

تاليل ال يتخمّ   ا الحدود ا  ليمّية االتّحادات بقي منّ مات معزولة ب
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و د انتقم مؤّخلاً بعا م  منّ ماتضا المنتستتتتتتتبة إليضا إلا االتّحادات 

 ( GUFالنقابيّة الدوليّة )

ستتتتت  اليقيا  يئة ت تتتتمم منّ مات القاّلت ،لّضا   م  ناحية  خلى،  ستتتتّ

( ول،نّضا بقيت نسبيّاً  يل OATUU-)منّ مة وحدت النقابات ا اليقيّة

 ناجحة 

 

 قريبالماضي ال

و د حملت الستتتنوات الع تتتلو  األخيلت م  القل  الماضتتتي تحّديات 

ّية  ام  انضيال  ّية الدول ،ليلت  ّدت إلا تغيّلات مضّمة للمنّ مات النقاب

( ،منااس  WFTUالن ا  الستتتوايتّي، اختاا اتّحاد النقابات العالمّي )

اقد  يتتتتتتتبح االتّحاد الدولّي للنقابات الحّلت بما ال يقبم ال تتتتتتتّو  و 

المنّ مة األىلا مستتتتتوى اي العال   جم ، ىلا الّل   م   ّ   حداً ل  

 ينَس مو اه المعالا السابث واتّجا اته المنايلت للغلب  

 

 الوضع حالياً 

ستتتات دوليّة لنقابات ليستتتت االتّحادات النقابيّة الدوليّة     األيّا   مؤستتتّ

م  ،ّم  نحاة العال  احستتتتتب، بم  ي  يضتتتتتاً منّ مات ىالميّة تيتتتتتم 

  ن متضا القاّلات ،لّضا وتتخّما الحدود الومنيّة ، لو 

إّ  تزايد  يمنة ال ل،ات العابلت للحدود القوميات يجبل النقابات ىلا 

ي ا الستتتعي إلا    تّمبّث خاليتتتات االتّاا ات ىلا اليتتتعيد العالميّ 

ملم تلو ال تتل،ات  حيأ ت تتّ،م ستتياستتة الدم  ىبل الحدود الومنيّة، 

ونتائ  تقد  الت،نولوجّيا الجديدت، وحقول ا نستتتتتتتا  وتد ول البيئة، 
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والتمييز ضتتتتتتتّد المل ت، وىمالة األماام والبمالة مجاالًت لن تتتتتتتام 

 االتّحادات النقابيّة الدوليّة 

( و ICFTUنقابية الدولية )ل ا اقد ل ت  لني  م   ،بل االتحادات ال

(WCL ) االندماج معاً م   جم توحيد الجضود وتنستتتتتيث الموا ف اي

مواجضات     التحديات ال،بيلت التي تواجه الحل،ة العمالية اي جمي  

عال ، ل لو ت  ا ىال  ى  إن تتتتتتتاة االتحاد الدولي للنقابات   نحاة ال

ية  مال مة وبلام   2006اي نوامبل  ITUCالع يدم   ن تتتتتتت ل    وا

  WCLو ICFTUومقللات مجلسي ،م م  

و د ،ا    ا االتحاد ضتتتتتلولياً م   جم تقوية يتتتتتوت النقابات  ما  

ال،يانات اال تيتتتتتتتادية ال،بيلت  اقد واجضت االتّحادات النقابّية الدولّية 

 تت   التحتتّديتتات منتت  البتتدايتتة  وىملتتت ىلا االستتتتتتتتاتتادت بتتالالص 

 م،انيّات التي تقّدمضا ت،نولوجيا االتّيتتاالت العيتتليّة واستتتعملتضا وا

لتزويد  ىضتتتتتتتائضا بالمعلومات 

وتتتبتتتتادم التتمتتعتتلتتومتتتتات بتتيتت  

المنّ مات  ، لو استتتتتتتتخدمت 

 تتب،ة ا نتلنت و م،نضا تبادم 

اللسائم والمعلومات بسلىة 

ل   و،تتتتّم  لتتتتو  لعتتتتا ىبل ا

ي مجام التضتتتتام   ضتتتتاف داعاً للنقابات نحو التقد  اي اداة دول ا ا

 الدولي 

اتإ  حتدأ اليو     خلجتت ح،ومتة  و لّب ىمتم م   ّ  م،تا  اي 

العتتال  ى  جو ل معتتاييل العمتتم،  و خلل  ّ  منضمتتا  واىتتد العمتتم 

المتّاث ىليضا، يم،  لض   االتحادات الدولّية    تملب اي  ضتتتتتتتو  

ستتتتتتاىات  ليلة م  النقابات األخلى    تمّد ا بدى  تضتتتتتتامنّي  و    

وّجه  ،اوى واىتلاضات إلا الضيئات الدوليّة، و   تملث م ا لات ت
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احتجاج و   تعل  اىضتتتتتائضا ما  و متيتتتتتم بخلل القانو  والمعاييل 

 الدولية 

ويم،  اي الو ت ناسه تنسيث األىمام الم تل،ة بمليقة  ،لل اعاليّة 

ىبل استتتتتتتتعمام     الت،نولوجّيا  و خيلاً وليس خخلاً، تستتتتتتتاىد تلو 

لوجيّا اي ال، تتتتتتف ى  ىدد متزايد م  االىتداةات ىلا حقول الت،نو

ّسايّة ايم،  بالتالي ، اضا للناس اي إمال  سا  ىبل ممالسات تع ا ن

 الحمالت النقابية التي تقو  بضا 
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 الثاني:الباب 

 االتحادات النقابيّة الدوليّة
ّية التي تت،ّو   لدول ئات ا ىدداً ،بيلاً م  الضي لدولي  يضتتتتتتتّ  المجتم  ا

ىضتتتتويّتضا م  االتحادات النقابيّة الومنيّة،    التن يمات التي تجتم  

 اي إمال ا نقابات بلد معيّ    

حاد تاي ىدد ،بيل م  البلدا ، يقتيتتتل ىدد االتحادات الومنيّة ىلا ا

قابي،  لدا   ،لل م  اتحاد ن قابي واحد، اي حي  يوجد اي بعا الب ن

وتنتستتب النقابات إلا اتحاد ما ىلا  ستتاس التقستتي  الو ياي،  و ىلا 

  ساس  ّ  تقسي  خخل  

تستمي  االتحادات النقابيّة الومنيّة    تنتسب إلا منّ مة  و  ،لل م  

 ا:المنّ مات النقابية الدولية، والتي م    مض

 ( االتّحاد الدولي للنقابات الحّلتICFTU)ت  دمجه( ) 

 ( االتحاد العالمي للعممWCL)ت  دمجه( ) 

 ( االتحتتاد التتدولي للنقتتابتتات العمتتاليتتةITUC)  و انتتدمتتاج 

ICFTU وWCL 

 ( االتّحاد الدولي للتلبيةEI ) 

 ( االتّحاد الدولي لعّمام البناة والخ بIFBWW ) 

  االتّحاد الدولي لعّمام(  ال،يمياة، الما ة، المناجICEM ) 

 (  االّتحاد الدولي لليحاايّيIFJ ) 

 (  االتّحاد الدولي لعّمام المعادIMF ) 
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 االتّحاد الدولي للخدمات العاّمة (PSI ) 

 ( االتّحاد الدولي لعّمام األ م ة، اللياب والجلدITGLWF ) 

 ( االتّحاد الدولي لعّمام النقمITF ) 

 ّمام اي مجام األ  ية، الزلاىة، الانادل، االتّحاد الدولي للع

 ( IUFالمماى ، التبل والسل  اللمينة )

 ( االتّحاد العالمي لل ب،ة النقابيّةUNI ) 

  اللجنة النقابيّة لالستتتتت تتتتالت اي منّ مة التعاو  والتنمية ىلا

 OECD (TUAC)اليعيد اال تياد  

 

وسوف نتناول بعض هذه المنظمات بشيء من 

 التفصيل:

 :(ICFTUاالتحاد الدولي للنقابات الحّرة )

بات الحّلت  قا لدولي للن ،ا  يضتتتتتتتّ  االتحاد ا

ة  ة: المنّ متتة ا  ليميتتّ لالأ منّ متتات إ ليميتتّ

لالتحتتتاد التتتدولي للنقتتتابتتتات الحّلت لمنمقتتتة 

األميل،يتي ؛ المنّ مة ا  ليمّية لالتحاد الدولي للنقابات الحّلت لمنمقة 

ة لالتحتتاد التتدولي للنقتتابتتات الحّلت خستتتتتتتيتتا والضتتادا؛ المنّ متتة  ا  ليميتتّ

لمنمقة  اليقيا  وال يض  االتحاد الدولي للنقابات الحّلت منّ مة إ ليميّة 

ة بمنمقة  ولوبا، ألّ  الملا،ز الومنيّة األولوبيّة المنتستتبة إلا  خايتتّ

ة  ي االتحتتاد النقتتابي األولوبي  االتحتتاد تنتمي إلا  يئتتة مستتتتتتتتقلتتّ

(ETUC  ) 
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 مانة م      األمانات  يئة ديمقلامّية مستتتتتتتتقّلة، تت،ّو   تعتبل ،مّ 

ضا م  النقابات القماىّية العاملة اي بلدا  مختلاة  تلتبم  ىضتتتتتتتويّت

ة بتتاالتحتتاد التتدولي للنقتتابتتات الحّلت، بموجتتب  ة التتدوليتتّ األمتتانتتة النقتتابيتتّ

اتاا يّات لستتتتتميّة للعمم الم تتتتتتلو  يجتم  األمناة العاّمو  لألمانات 

ة الدوليّة، بيتتتتتتتولت لستتتتتتتميّة، اي مؤتمل ىا  ينعقد مّلتي  اي النقابيّ 

الستتتتتتتنة، ويدىا االتحاد الدولي للنقابات الحّلت إلا الم تتتتتتتال،ة ايه  

ويملب م  األمانات النقابيّة الدوليّة بدول ا تستتتتتمية مندوبي  يملاّلنضا 

 اي المجلس التناي   لالتحاد ولجانه المختلاة  

 

 (:WCLاالتحاد العالمي للعمل )

 و اتحاد ديمقلامّي مستتتيحي  اي بعا 

البلدا  التي تضتتتتتتّ  نقابة ومنيّة  و اتحاد 

ومني يضتتتتتت  ائة ديمقلاميّة مستتتتتتيحيّة، 

و    الائة  ي التي يم،     تنتسب إلا 

  االتحاد العالمي للعمم 

اي بعا البلدا ، تقو  ىال ة ىمم بي  

وتلو  للنقابات الحّلت، النقابات/ االتحادات المنتسبة إلا االتحاد الدولي

المنتستتتتتبة إلا االتحاد العالمي للعمم، اي حي  تستتتتتود بينضا منااستتتتتة 

ماتوحة اي بلدا   خلى  ىلا اليتتتتتتعيد الدولي، يقو  االتحاد الدولي 

للنقابات الحّلت واالتحاد العالمي للعمم بتن ي  حمالت م تل،ة، وىقد 

لمو ف ب ا  مؤتملات يحايّة م تل،ة، واتخا  موا ف م تل،ة؛ ،ا

ضتتتتتتلولت دا  منّ مة التجالت الدوليّة إلا إ امة التبام لستتتتتتمي بي  

  معاييل التجالت ومعاييل العمم 
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 ITUC العماليةاالتحاد الدولي للنقابات 
 

 

 

 

 

يعد حالياً  و  ،بل اتحاد نقابي دولي  

 2006نوامبل  1و د ت  تاسيسه اي 

،نتيجة لالندماج ما بي  االتحاد الدولي 

وبي   ICFTUلنقابات العمام الحلت 

  و د ت  WCLاالتحاد العالمي للعمام 

م  اي ايينا  ITUCإ امة اجتماا الـ 

خالم ض  ،م م  اجتماىي الـ 

ICFTU  والـWCL  

 ICFTUم  انضما  المن مات التابعة ل،م م  الـتتتت  ITUCويت ،م 

با ضتتااة للمانية من مات نقابية ومنية ستتوف تنضتت   WCLوالـتتتتتتتت 

ألوم ملت اي ،يا  ىالمي  وستتتوف ي م   ا االتحاد الدولي مستتتتقالً 

 .ى  النقابات الومنية األىضاة ايه
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عاون  مة الت لدن منّظ ّية  قاب اللجنة االستتتتتتتتشتتتتتتتتارّية الن

 (:TUACاالقتصادي والتنمية )

تجم  منّ متتة التعتتاو  اال تيتتتتتتتتتاد  

والتنمية البلدا  التستتتتتتتعة والع تتتتتتتلي  

ناىية ال،بلى )،ندا، والواليات  اليتتتتتتت

المتّحتتتتدت األملي،يتتتتة، والم،ستتتتتتتيتتتتو؛ 

واليابا ، و،وليا الجنوبيّة، و ستتتتلاليّا، ونيوزيلندا؛ والني  وى تتتلي  

ث  ستتتتتتتياستتتتتتتاتضا اليتتتتتتتناىيّة، والماليّة، بلداً  ولوبياً( اي إمال ينستتتتتتتّ

واالجتماىيّة، والتجاليّة  تتالّف ىضتتتويّة اللجنة االستتتت تتتاليّة النقابّية 

بة إلا االتحاد الدولي للنقابات الحّلت،  ّية المنتستتتتتتت م  الملا،ز الومن

واالتحاد العالمي للعمم، م  البلدا  التستتتتتعة والع تتتتتلي ، وتعمم اي 

 قابيّة الدوليّة  ّم تعاو  وليث م  األمانات الن

 

 (:WFTUاالتحاد العالمي للنقابات العّماليّة )

،ا    ا االتحاد الضيئة التي تضتتتّ  النقابات 

اي ال،تلة الستتتواييتيّة الستتتابقة، ،ما تضتتتّ  

ملا،ز ومنّية اي  جزاة  خلى م  العال  

ت ضل ح،ومتتاتضتتا تعتتاماتتاً م  الميتتتتتتتتالح 

والقي  الستتتتتتواييتيّة  ،ا  االتحاد يحيتتتتتتم 

تمويم م  الح،ومات والنقابات اي ال،تلة الستتتواييتيّة، و د ىانا ىلا 

م  خستتتائل ماليّة ضتتتخمة، وخستتتل  ىداداً ،بيلت م   ىضتتتائه ىقب 

  و د يقوم ال،ليلو   ّ  1989انضيال االتحاد الستتتتتتتواييتي اي العا  

 تت ا االتحتتاد ،تتا  يعتتاني إلا حتتّد ،بيل  بتتم تلتتو الاتلت، ونتتادلاً متتا 

 بضا االتحاد الدولي للنقابات الحلت م  احتلا   استحو  ىلا ما ح ي
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يتالّف   ا االتحاد م   ستتتتتتتلت م  النقابات العّمالّية الدولّية، تعنا ،ّم 

نقابة بقماا، واقاً لخموم م تتتتتتتابضة لخموم ىمم األمانات النقابّية 

الدوليّة   يل  نّضا ،انت بملابة   سا  تخض  لتوجيه مبا ل م  االتحاد 

 بات العّماليّة  العالمي للنقا

 

 (:OATUUمنّظمة الوحدة النقابيّة األفريقيّة )

يحمم استتتتتت      المنّ مة تعبيلاً ،ااياً ى   ويتضا  و د حلّت المنّ مة 

التن يمات الومنيّة المنتستتتتتتبة إليضا ىلا ىد  االنضتتتتتتما  إلا الحلب 

البتتالدت التي انتتدلعتتت بي  االتحتتاد التتدولي للنقتتابتتات الحّلت واالتحتتاد 

المي للنقابات العّماليّة   يل  ّ  ىدداً ،بيلاً م   ىضائضا تحّدى   ا الع

التوّجه، وانتستتتتتتتب إلا االتحاد الدولي للنقابات الحّلت  ال تتمتّ      

المنّ متتة بناو   و اىتلاف يتت ،ل ختتالج منمقتتة  اليقيتتا، وحتّا اي 

حية ا اليقيا، تبقا   ّم  تتتتتتتاناً م  االتحاد الدولي للنقابات الحّلت م  ن

 الياّة التمليليّة وما تح ا به م  احتلا  

 

 (: ACFTUاالتحاد الصيني لنقابات العّمال )

ال يبدو  ّ      المنّ مة ليست منّ مةً نقابيّة 

دوليّة   يل  ّ  خيتتتويتتتيّة حج  اليتتتي ، 

وىد  الستتتتتتتماح ألّ  منّ مات نقابّية  خلى 

اي اليتتتتتتتي ، يعني  ّ    ا االتحاد  الباً ما 

ضتتتتتتت   بوم اي المنتديات الدوليّة  ي،و  مو

م  المبيعي  الّ ينايتتتتتتتتم   ا االتحاد ى  

اه، م   ّ  الاتلت  ّية بموا  الح،ومة اليتتتتتتتين
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ستتتات  ون لا  األخيلت  تتتضدت م تتتا،م ب تتتا  دول الدولة اي المؤستتتّ

لدخوم ال ل،ات العابلت للحدود القوميّة الا اليي ، دا  االتحاد إلا 

 اة ى   مو  الح،ومة اليينيّة اتخا  موا ف تع،س  موماً مختل

اي ىدد م  مجاالت ىمم اللجنة االستتت تتاليّة النقابيّة،  الباً ما تدىا 

ة إلا تستتتتلّ  داّة التحّلو،    الحلوم  األمانة النقابيّة الدوليّة المختيتتتتّ

 محّم اللجنة، اي تحقيث   داف الن ام المعني  

 

 وطنيّة(األمانات النقابيّة الدوليّة )التي تضّم نقابات 

 تتضد ىدد األمانات النقابيّة الدوليّة تغيّلات خالم الستتنوات الماضتتية  

وخيتتتتتويتتتتتا ىندما اختل ت التغيّلات الت،نولوجيّة والعولمة الحدود 

بي  القمتتتاىتتتات، والحلف، والمض  القتتتديمتتتة  واىتبتتتالاً م  العتتتا  

 ، ،انت األمانات التالية إّما موجودت  و  ضلت إلا الوجود 1999

  

 (: EIاالتحاد الدولي للتربية )

ينّ    تت ا االتحتتاد  متتاا التلبيتتة  ويعمتتم 

مع    ىضتتائه اي القماا العا ، و الباً ما 

ي،و  ىلا ىال تتة وليقتتة بتتاالتحتتاد التتدولي 

للخدمات العاّمة، ب ا  سلسلة  ضايا تمّت 

عا   و د  ّدت      ماا ال لة إلا الق بيتتتتتتت

عاو  بي  ا اال ت ّمة العال ة إلا تو ي  ات عا لدولي للخدمات ال التحاد ا

واالتحاد الدولي للتلبية، ستتتتتتتمح باتح م،اتب م تتتتتتتتل،ة )اي توجو 

وماليزيا(، وتبادم توجيه الدىوات للتن يمات المنتستتتبة إلا االتحادي  

ة، والمؤتملات، إلت؛ وتن ي  حمالت  لحضتتتتتتتول التتدولات التتتدليبيتتّ
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جتماىات ون تتتتتامات م تتتتتتل،ة؛ وتمليم  حد االتحادي  اآلخل اي اال

الدوليّة، و يل ا م  المنتديات  يعتبل االتحاد الدولي للتلبية ىضتتتتتواً 

مدىواً اي اليث العمم المختص بالقماا العا ، التاب  لالتحاد الدولي 

 للخدمات العاّمة 

 

ال الليميتتاء  والطتتاقتتة   االتحتتاد التتدولي لنقتتابتتات عمتتّ

  (:ICEMوالفحم  وغيرهم )

يعبّل استتتتتتت    ا االتحاد ى  مجام ىمله  

ّمة  عا لدولي للخدمات ال ما  ّ  االتحاد ا وب

ي متتلااتتث ،تتتتالتتمتتيتتتتا ، والتتمتتتتا تتتتة،  يتتغتتمتتّ

والناايات، تستتتتود منااستتتتة بي  االتحادي  

ة  قابيتّ نة الن لدا ، لجضة األما اي بعا الب

الدوليّة ال   يجب    تنتستتتتتتب إليضا نقابة ما  وتتمّول     المنااستتتتتتة 

ً إل ام  حيتتتانتتتا ا نزاا ماتوح  ويعتبل االتحتتتاد التتتدولي لنقتتتابتتتات ىمتتتّ

ة التي  ة التتدوليتتّ ال،يميتتاة، والمتتا تتة والاح ، و يل  ، األمتتانتتة النقتتابيتتّ

 يلبمضا باالتحاد الدولي للخدمات العاّمة العال ة األ م ا يجابيّة  

 

  (:IFBWWاالتحاد الدولي للخشب والبناء )

إّ  استتتتتتت   تت ا االتحتتاد ،ايتتم بتتالتعبيل ى  

مجام ىمله  يضتتتّ  االتحاد الدولي للخ تتتب 

والبناة تن يمات تنتستتتب، اي الو ت ناستتته 

إلا االتحاد الدولي للخدمات العاّمة، بما  ّ  

ىدداً ،بيلاً م  دوائل األ تتتغام العاّمة التي 
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اً  عتعنا ببناة الملل والجسول، يل ب اي االنتساب إلا االتحادي  م

يعمم االتحاد الدولي للخدمات العاّمة بتعاو  وليث م  االتحاد الدولي 

للخ تتب والبناة ب تتا  ىدد م  القضتتايا، ،ستتياستتات العلا العا  اي 

 البنو الدولي  

 

  (:IFJاالتحاد الدولي للصحافييّن )

يعبّل استتتت    ا االتحاد ى  مضتتتتمونه  ال تقي  

ىال تتتة مع   االتحتتتاد التتتدوليتتتة االخلى  ّ  

مميّزت م  االتحتتتاد التتتدولي لليتتتتتتتحتتتاايّي ؛ 

باستتلناة القضتايا التي تتعلّث بالحقول النقابيّة، 

يا  ات  وحلّية التعبيل، و يل ا م  القضتتتتتتتتا

اليتتلة، التي ت تتّ،م موضتتوا ا تما  م تتتلو 

 بي  االتحادي  

 

  (:IMFاالتحاد الدولي ألعمال التعدين )

 

مه، م  يعبّل استت    ا االتحاد ى  مبيعة ن تتا

ه ينّ   ىتتدداً ،بيلاً م  العتتاملي  اي مجتتام   نتتّ

ة، ختتالج إمتتال  متتاا  اليتتتتتتتنتتاىتتة التحويليتتّ

 المعاد   
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  (:ITFاالتحاد الدولي لعّمال النقل )

ام النقتتتم، بح،   يعتبل ىتتتدد ،بيل م  ىمتتتّ

تعلياض ، ىّماالً اي القماا العا   ل ا، يضتتتّ  

االتحاد الدولي لعّمام النقم تن يمات تنتسب، 

اي الو تتتت ناستتتتتتتتته، إلا االتحتتتاد التتتدولي 

ّمة   و د ىمم االتحادا  معاً  للخدمات العا

اي  ّم تعاو  وليث ب تتتتتتا   ضتتتتتتايا تتعلّث 

والميلا  المتتدني   بتتالنقتتم العتتا  اي المتتد ،

وتؤّد  الميتتتالح الم تتتتل،ة إلا    ي،و  االتحاد الدولي لعّمام النقم 

ىضتتواً مدىّواً اي اليث العمم المختص بالقماا العا ، التاب  لالتحاد 

 الدولي للخدمات العاّمة         

 

  (:ITGLWFاالتحاد الدولي لعّمال النسيج والجلود )

    مجام ن تتتامهيعبّل استتت    ا االتحاد ى  

ون لا ال  يتتتتناىة النستتتتي  ت تتتتّ،م  ماىاً 

بالزاً اي مجام استتتتتتتتغالم ىمم األماام، 

ل لو اا  مع   االتحادات المضنية االخلى 

تعمم  الباً م  االتحاد الدولي لعّمام النستتي  

 الجلود، ب ا   ضايا تتعلّث بعمم األماام  
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ات العتتاملين في قطتتاع  التغتتذيتتة  االتحتتاد التتدولي لجمعيتتّ

والزراعتتة  والفنتتادق  والمطتتاعم  والمالهي  والتب   

 (:IUFوغيرهم )

يعبل استتتتت    ا االتحاد ى  مبيعة ىمله  و د 

استتتتتتتتعانت مع   االتحادات المضنية االخلى 

بتجلبة   ا االتحاد اي التعامم م  ال تتل،ات 

العابلت للحدود القومّية، بضدف الو وف ىلا 

ة التحّ،  بضتت ا النو ا م  العمتتم، خالم ،يايتتّ

 السنوات األخيلت 

  (:PSIاالتحاد الدولي للخدمات العاّمة )

م نقتتابتتات م    و االتحتتاد التتدولي التت   يملتتّ

بلتتداً منت تتتتتتتلت اي  141القمتتاا العتتا  اي 

مختلف  نحتتتاة العتتتال   يبلل ىتتتدد النقتتتابتتتات 

نقتتابتتةً، تغّمي حوالي  542المنتستتتتتتتبتتة إليتته 

 ى تتتتتتتلي  مليو  ىضتتتتتتتو م  ىّمام القماا

العا ، يعملو  اي المجاالت التالية: موّ اي  

ّية )ىمام  ّية، وا  ليمّية، والمحل يعملو  اي إمال الستتتتتتتلمات الومن

المحليات واال تتتغام العامة(؛ الضيئات التي تعنا بإنتاج وتامي  الغاز، 

ضا،  عالجت يات، وم اا اات والن مات لا  المخل خد يا ؛  باة، والم وال،ضل

حيّة، وبيئيّة، واجتماىيّة؛ خدمات تلبويّة وإىادت تينيعضا؛ خدمات ي

ولقاايّة؛ خدمات إن تتتتتتاة المباني والملل ويتتتتتتيانتضا؛ إضتتتتتتااةً إلا 

ميتتالح  خلى ت،م  و ياتضا اي تامي  الخدمات للجمضول  ،ما ينّ   

ستت ىبل تجّم  الدوم  االتحاد موّ اي  اي المنّ مات الدوليّة التي تاستّ

  و السلمات الح،وميّة( 
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 (:UNIعالمي للشبلة النقابية )اتحاد ال

لعتتتتا   ، تقّلل دم   لب  1999اي ا

بالاً م   وم  ّية، اىت ّية دول قاب نات ن ما  

، لت تتتتتتّ،م اتحاد ال تتتتتتب،ة 2000ينايل 

ية:   تال نات ال تالّف م  األما ّية، وت لدول ا

جاليّي ، والم،تبيّي ، والمضنيّي ، والتقنيّي ،  ّمام الت لدولي للع حاد ا االت

ة وختتدمتتات التتتامي ، والموّ اي  و،تتا  يغّمي  الختتدمتتات الميتتتتتتتلايتتّ

المضنيّي  وا داليّي ، وخدمات المل،يّة، و يل ا م  الخدمات الخاّية 

الوا عة اي مع مضا اي إمال القماا الخاص؛ االتحاد الدولي للحلف 

التخميمّية، و،ا  يغّمي مض  المباىة والحلف التخميمّية؛ االتحاد 

  ماا البليد واالتياالت   الدولي لالتيام، ويغّمي

ية، م   ّ  العضتتتتتتتوية  ناً نزاىات بي  االتحادات المضن وتن تتتتتتتتا  حيا

الم تتتتل،ة اي بعا البلدا ،  يل  ّ  النزاىات  الباً ما تستتتوى ىلا 

نحو إيجابي  وم  المتو ّ     تعمم االتحادات المضنية معا وال ستتتتتيّما 

 القوميّة ب ا   ضيّة التعامم م  ال ل،ات العابلت للحدود 

 

  :منظمة العمل العربية

و ي من مة تضتتتتتتت  اي ىضتتتتتتتويتضا جمي  

دو  ستتتتتتتتتائل  –التتتدوم العلبيتتتة  وتنالد 

بتمبيث  –المن مات العلبية المتخيتتتيتتتة 

ن ا  التمليم اللاللي ال   يقو  ىلا  ستتتاس 

ا تتتتتتتتلاو الح،ومات و يتتتتتتتحاب األىمام 

والعمام اي ،م ن تتتتامات المن مة و جضزتضا الدستتتتتولية والن امية، 
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اي الوم  العلبي، واىتلاااً با   ،ضلولت لت،اتف  مـتتتتتلاف ا نتاج

التعاو  اي ميدا  العمم  و  اضتتتم ضتتتما  لحقول ا نستتتا  العلبي 

اي حيات حلت ،ليمة،  ستتتاستتتضا العدالة االجتماىية، وستتتبيلضا التعاو  

 الاعام لتمويل المجتم  العلبي وتنميته ىلا  سس متينة وسليمة 

 وتهدف منظمة العمل العربية إلى تحقيق ما يلي:   

: تنسيث الجضود اي ميدا  العمم والعمام ىلا المستويي  العلبي أوال

 والدولي 

 ً  : تنمية وييانة الحقول والحليات النقابية ثانيا

 ً : تقدي  المعونة الانية اي ميادي  العمم إلا  ملاف ا نتاج اللاللة ثالثا

 اي الدوم األىضاة 

 ً لعمم ىلا : تمويل ت تتتتتتتليعات العمم اي الدوم األىضتتتتتتتاة وارابعا

 توحيد ا 

 ً : تحستتتتي   لوف و تتتتلوم العمم اي الدوم األىضتتتتاة بما خامستتتتا

 يحقث:

  تامي  وستتائم الستتالمة واليتتحة المضنية وضتتما  بيئة ىمم

 مالئمة  

  توسي   اىدت التامينات االجتماىية لت مم الائات العمالية اي

مختلف األن تتتمة اال تيتتتادية و تتتموم ،ااة الوا التامينات 

 لضما  االجتماىي ال امم للويوم إلا ا

  توايل الخدمات االجتماىية للعمام وتحسي  مستوا ا 

   تقني  الحد األدنا لألجول وضتتتما   جل للعامم يتناستتتب م

  المتغيلات اال تيادية واالجتماىية 

  تنمية ىال ات العمم 
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  توايل الحماية الالزمة للمل ت العاملة واألحداأ 

 ً العلبية لالستتتاادت م  ما اتضا ال،املة : تنمية الموالد الب تتلية ستتادستتا

 اي التنمية اال تيادية واالجتماىية، و لو م  خالم:

 تخميم القوى العاملة 

  تمويل االستخدا  وم،ااحة البمالة بجمي    ،الضا 

  تضيئة الص العمم للمل ت بما يتناسب و دلاتضا و لواضا 

   ية داخم الوم عاملة العلب قم القوى ال ، العلبيتيستتتتتتتيل تن

ومساواتضا بالعمام الومنيي  اي الحقول والواجبات، والعمم 

 ىلا إحاللضا محم االيد  العاملة األجنبية 

   اال تما  باوضتتتتتتتاا العمام العلب المضاجلي ، والدااا ى

حقو ض ، والحاتتا  ىلا  ويتض  اللقتتاايتتة وانتمتتائض  القومي، 

ة ا موالعمم ىلا تحايز   للعودت إلا الوم  العلبي للمستتتتتت

 اي التنمية والبناة 

 ً : تنمية القوى العاملة العلبية ولا  ،ااةتضا ا نتاجية و لو ى  ستتابعا

 مليث:

  تمويل إدالات العمتتتتم، ودى   جضزت من متتتتات العمتتتتام

 و يحاب األىمام 

  توسي   اىدت التدليب المضني، وتمويل  ساليبه وبلامجه 

  المجتم  ن تتتتتتتل اللقااة العمالية المستتتتتتتتمدت م  خيتتتتتتتائص

 العلبي 

   التا يم المضني للمعا ي ، و،االة الص العمم المناسبة لض 

 ً  : إىداد دليم، ووض   سس التينيف والتوييف المضني ثامنا

 ً  : تعليب ميملحات العمم والتدليب المضني تاسعا
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 الثالث:الباب 

 منظّمة العمل الدوليّة

 

تملّم منّ مة العمم الدولّية محول وموضتتتتتتتوا ا تما  بالنستتتتتتتبة إلا 

 الحل،ة النقابيّة الدوليّة، و لو لألسباب اللاللة:

  ضا المنّ مة التابعة لألم  المتّحدت، التي تضتتتتتتت  معاييل ىمم إنّ

 معتلف بضا دولياً، وتغّمي مختلف ملاحم الحيات العملّية )،ما

تغّمي حقول العّمام ال ي   حيلوا ىلا التقاىد(، إضتتتتتتتااةً إلا 

 الحقول النقابيّة العائدت إلا العّمام ،ااةً 

  ت تلف وتحاوم تمبيث     المعاييل، وال ستيّما الحقول النقابيّة

 العائدت إلا العّمام ،ااةً 

  ،تنّ   ستتتتلستتتتلة واستتتتعة م  االجتماىات، والدولات التدليبّية

نيّة؛ إّما بغية تعزيز اعاليّة الن تتتامي  الوالدي  والن تتتامات التق

ا بضتدف تعزيز  تدلت  ة، إمتّ  ىال  وتوستتتتتتتي  نمتال  ت   الاعتاليتّ

اة م  مملّلي  ى  الح،ومات، والعّمام،  الضيئات اللاللّية، المؤلّ

و يتتتتتتتحاب العمم، اتتمّ،  م   داة دول ا اي م،ا  العمم، 

متتتاىتتتات وىلا المستتتتتتتتوى الومني والتتتدولي  إّ  مع   اجت

ة بالملااث العاّمة، التي  المنّ مة، بما ايضا االجتماىات الخايتتتتتّ

عة  ّمة،  ي  ات مبي عا مات ال خد لدولي لل حاد ا ضا االت ّلم اي يتم
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ة بالخدمة العاّمة التي تتّخ   لاللية، ما ىدا االجتماىات الخايتتتتتّ

 مبيعة لنائيّة، إ  تضّ  مملّلي  ى  الح،ومات والعّمام اقم  

مد  حدت التي تعت مة الوحيدت اي األم  المتّ مة العمم  ي المنّ  إّ  منّ 

بنية لالليّة، اتتّستتتتت  با ميّة بالغة بالنستتتتتبة إلا العّمام  ويتمتّ  االتحاد 

الدولي للنقابات الحّلت بيتتتاة استتتت تتتاليّة لدى منّ مة العمم الدوليّة، 

ّمام العوم  المبيعي    يلعب  لو دولاً اي تحديد ت تتتتت،يلة مجموىة 

 اي مجلس إدالت المنّ مة، واي الضي،ليّات والعمليّات األخلى   

 

 نبذة عن منظمة العمل الدولية

تستتتتمد من مة العمم الدولية مابعضا الاليد وخيتتتويتتتيتضا م  ،ونضا 

المن متتة العتتالميتتة الوحيتتدت التي تلت،ز ىلا ت،وي  لاللي األملاف 

 يجم  الح،ومات والعمام و يحاب األىمام  

 ي تعمم ىلا تلوي  العدالة االجتماىية و لوف معي تتتتية ومضنية و

  اضم اي ،ااة  نحاة العال ، تؤدى الا إلساة سال   امم ودائ   

ولقد ن تتتتات من مة العمم الدولية ىلا  ستتتتاس االىتلاف بضتتتتلولت 

حماية الحقول األستتاستتية لجمي  العمام وبناة مجتم  إنستتاني، وتجنب 

 دامة بي  الدوم  ،ااة   ،ام المنااسة الض

 ن ات من مة العمم الدولية وتاليخضا

دستتتول من مة العمم الدولية  و اي األيتتم الجزة اللالأ ى تتل م  

، و د  دخلت تعديالت الحقة ىليه  يحدد 1919معا دت الستتتا  لعا  

الدستتتتتتتتول بنية المن مة و  دااضا و اياتضا، وإجلاةاتضا، و و يجيز 

 بو ائاضا  إن اة  جضزت تتولا االضمالا 
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ويل،ز دستول من مة العمم الدولية ىلا    حقول ا نسا  األساسية 

ال تتحقث إال اي وجود سال  ىالمي دائ  مبنا ىلا  ساس م  العدالة 

االجتماىية و  ا ما دىا إليه اي ديباجة  اقد دىا الدستتتتول  يضتتتا الا 

تحستتتتتتي   تتتتتتلوم و لوف العمم حتا ال يتعلا الستتتتتتال  والوئا  

 للخمل 

،ما دىا م  بي  األمول     الا االستتتتتتتخدا  ال،امم وم،ااحة البمالة 

وتا،يد مبد  ت،ااؤ األجل لدى ت،ااؤ العمم  وتا،يد مبد  الحلية النقابية 

وتن ي  العمتتتم الحلاي والمضني و يل  لتتتو م  األمول التي تعزز 

 الحقول األساسية للعمام 

لي تا،يد  وتحديد  جدد مؤتمل العمم الدو 1944واا ايالدلايا ىا  

أل تداف و تايتات المن متة اي نص ىلف " بتإىال  ايالدلايتا" و تد 

 دم  بعد ىامي  بدستتتتتتتتول من مة العمم الدولية و،ا   لو بتاليت 

10/5/1944  

 

واإلعالن يؤلد على المبادئ األساسية للمنظمة وبصفة 

 خاصة:

   إ  العمم ليس سلعة 

  إ  حليتتة الل   وحليتتة ت،وي  الجمعيتتات  ملا  أل نا ىنضتتا

 لتحقيث التقد  المستمل  

    إ  الاقل  ينما وجد ي ،م خملا ىلا اللخاة اي ،م م،ا 

  بغا الن ل ى  العلل  و المعتقد  و  –لجمي   الاد الب تتتتتتتل

قدمض   –الجنس  ماد  وت الحث اي الستتتتتتتعي م   جم لاا   ال
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وال،لامة واألم  اال تيتتتتتاد   اللوحي اي  لوف م  الحلية

 وت،ااؤ الالص  

،ما    ا ىال  ي تتتيل الا الت تتتغيم ال،امم ولا  مستتتتوى المعي تتتة 

ويدىو الا المااوضتتة الجماىية، وتحستتي  ا نتاج وضتتما  االجتماا 

 وتحديد حد  دنا لألجول 

:    

  من مة العمم الدولية م   وم و  د  المن مات الدولية، حيأ

ه اىلا  ضول من مة األم  المتحدت  اتضا   نه يستتتتتبث  ن تتتتتائ

 حيأ ان ئت اي  م ىيبة االم  المتحدت 

   بموجب معا دت الستا  للستال  التي  1919اقد  ن تئت ىا

لبمت بي  األم  الستتتتتتياستتتتتتي واألم  االجتماىي  اي حي  

  1945ان ئت االم  المتحدت ىا  

   ساب  م  معا دات السا ودستول المن مة ملحث بالقس  ال

بإضتتااة بعا ما جاة بإىال  ايالدلايا  1946لمعدم ىا  وا

ال    يتتتدل  مؤتمل العمم الدولي الستتتادس والع تتتلي  ىا  

1944  

 

 أجهزة منظمة العمل الدولية

 )مؤتمل العمم الدولي )الجمعية العمومية للمن مة 

 )مجلس ا دالت )الجضة التناي ية 

 )م،تب العمم الدولي )األمانة العامة 
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  تابعة: جضزت  خلى 

 الم،اتب ا  ليمية -

 م،اتب االتيام والمتابعة -

 اللجا  المتخيية -

 البحلية -

 مو اي الح،ومة -

 :من مات است الية )بعا االتحادات العمالية الدولية( ملم 

 ( ICFTUاتحاد الدولي لنقابات العمام الحلت ) -

 من مة الوحدت النقابية ا اليقية  -

 مبدأ الثالثية

 يفي مؤتمر العمل الدول: 

 يت،و  واد ،م دولة م   لبعة مندوبي :

 يمللو  الح،ومة  2 -

 يملم  يحاب األىمام  1 -

 يملم العمام  1 -

 :في مجلس اإلدارة 

 ىضو: 56يت،و  م  

 ىضو م  ممللي الح،ومات  28 -

 ىضو م  ممللي العمام  14 -

 ىضو م  ممللي  يحاب األىمام  14 -
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ام يتعلث باىمويعد مبد  )الت تتاول اللاللي(  و مبد  لاستتت اي ،م ما 
 الواود، واا تمبيث معاييل العمم الدولية  

 

 معايير العمل الدولية

يعتبل يتتتتتيا ة معاييل العمم الدولية والتعاو  الاني م   جم تمبيقضا 

  و جو ل ىمم من مة العمم الدولية  و ي ىبالت ى :

 و ي معتتا تتدات دوليتتة ملزمتتة ل،تتااتتة التتدوم االتفتتاقيتتات :

الحث اي التيتتتتتتتتديث  و ىتتد  الميتتتتتتتتد تتة ىليضتتا )وللتتدوم 

 التيديث( 

 و ي مبادا مل تتتتتتدت و يل ملزمة، م،ملة  و التوصتتتتتتيات :

مستتتتتتقلة ى  االتاا يات لتوجيه الستتتتتياستتتتتات والممالستتتتتات 

 الداخلية ل،م دولة 

 و ي نيائح وإل ادات ىملية اي  ضايا معينة التوجيهات :

تيتتتتدل ى   حد  يئات المن مة لتوضتتتتيح اللؤية وإل تتتتاد 

 تمبيث المعاييل  الدوم  لناة

 

 وتتسم معايير العمل الدولية بالخصائص التالية:

  ات ماب  ىالمي موحد  

  ىلا دلجة ىالية م  الملونة 

  تحقث التآلف والتوااث بي  األملاف اللاللة لعال ة العمم 

  تلاىا الالول والتباينات اللقااية بي  ال عوب 

 ت الدولية تن   القواىد الحا،مة لتن ي  العمم اي التعامال 
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  تحقث تبادم الخبلات الانية والت ليعية 

  تحقث التعتتاو  التتدولي اي مواجضتتة ال،والأ وإدالت األزمتتات

 التي تضل بالعمالة 

  توال خلية للدا الدوم التي تنتضو حقول العمام 

 

 آلية المراقبة بمنظمة العمل الدولية

  تم،نضا م ا امت من مة العمم الدولية خلية لأل لاف والمتابعة 

ملا بتتة المليقتتة التي تقو  بضتتا الح،ومتتات بتمبيث االتاتتا يتتات 

 التي  امت بإ لال ا 

  وتلتز  الح،ومات بالستتتتتتتام تقاليل الا من مة العمم الدولية

بيتتتتتتتاة منت مة لتملعضا ىلا المليقة التي يت  بضا تمبيث تلو 

 االتاا يات  

 ات ،ما تلستتتتتتتم نستتتتتتتخة م      التقاليل الا اتحادات النقاب

العمالية وايتتتتتتتحاب االىمام اي     الدوم حتا يتستتتتتتتنا لض  

 االدالة بآلائض   

  با ضااة الا   ا يم،     تقو  النقابات العمالية بياة مستقلة

بالستتتتتتام مالح اتضا الا من مة العمم الدولية اي حالة  ضول 

 م ا،م اي تمبيث    م  االتاا يات التي ت  الموااقة ىليضا 

 لتتو المعلومتتات لجنتتة خبلاة تمبيث االتاتتا يتتات يقو  بتتاختبتتال ت

والتوييات التابعة لمن مة العمم الدولية والتي تجتم  ملت ،م 

ىا   وتت،و      اللجنة م  خبلاة لستتتتتتميي  ومعلواي  ىلا 

 المستوى الدولي  
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  وتقو      اللجنة بإ لال تقليل مايتتتتتتتم يتناوم تقييمضا ل،ياية

اا  ضا ويعلا   ا التزا  الح،ومات بتمبيث االت يات التي ا لت

التقليل اي المؤتمل الستتتتتتتنو  لمن مة العمم الدولية ال   يعقد 

اي يونيو م  ،م ىا  حيأ تقو  بمنا  تتتتتتتة التقليل لجنة لاللية 

مضمتضتتا انتقتتاد الح،ومتتات التي تنتضتتو تلتتو االتاتتا يتتات وتقو  

 بالتويية ب ا  ما يجب اتخا   لتيحيح االوضاا 

 لولية لتحقيث ما تستتعا اليه جضود من مة إ  خلية الملا بة ضتت

العمم الدولية اللامية الا تحستتتتتتتي  اوضتتتتتتتاا و لوف العمم 

والتتتا،تتد ىلا حقول العمتتام اي العتتال   لتت ا ،تتا  م  المض  ا  

تستتتتتتتا   النقابات العمالية اي  لو  ا  البتت التجالب     ناو 

  ميتتتة ،بيلت يوليضتتتا الخبلاة للمعلومتتتات التي تلد إليض  م  

 نقابات العمالية ال

  إ  استتتتتغالم اآلليات ليس املا يتتتتعبا  اعلا النقابات العمالية

التي تعتقد ا   ناو  انونا او ممالستتات تجلى اي بالد   ىلا 

ماتض   ضا ح،و قت ىلي يات التي واا اا  ما ولد اي االت  –ى،س 

ية  ىليض  بالستتتتتتتام خماب الا مديل ىا  من مة العمم الدول

 ف يلونه يملم انتضا،ا لالتاا ية  موضحي  مبيعة الوض  و،ي

  يجب    يتضتتتتتتتم  الخماب ما ينص يتتتتتتتلاحة ىلا ىلا

الموضتتتتوا ىلا اللجنة اللاللية ىلا ا  ي،و   ناو مستتتتتندات 

 تلبت و وا ملم     االنتضا،ات 
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  مة تا ية ا  ت،و  ىلا معلاة  بات العمال قا   ا ويجب ىلا الن

 باملي : 

 تتتتتتتضول  بم  التي  د تستتتتتتتتمل لعدت –بمة االجلاةات  -

 الويوم لعد  نتائ  

ىد  وجود ا  ىقوبات يم،  الضتتتتتتضا ىلا الح،ومات  -

التي تنتضو االتاا يات وانما تقو  اقم بمحاوالت لأل ناا 

 والضغم المعنو  

   ما    ،ليلا م لة، ، عا ضا ادات ا تت ان قد الب لو ا بالل   م   

النقابات العمالية  د استتتتتتتتغلت ما تمنحه     االليات م  الص 

 ستغالال جيدا ا

  وإ ا ،ا  لدى النقابات العمالية    تستتتتاؤالت ايما يتعلث ب،ياية

،تتتا  ت،  اي حتتتاجتتتة لمعلومتتتات حوم  –ىمتتتم  تتت ا الن تتتا  

ضا  ضا ح،ومة بالد    و محتويات يات التي ا لت اا  ض  اعلي –االت

 ملب المساىدت م  المن مة الدولية 

  اليث ىمم  14و د  امت من مة العمم الدولية باىداد حوالي

متعدد الجنستتتتتتتيات اي منامث متال ة م  العال  مضمتضا توايل 

النيتح واالل تاد للنقابات العمالية ويوجد ب،م منضا متخيتص 

اي  تئو  العمام ت،و  مضمته معاونة النقابات العمالية اي ملم 

     االمول 

  وىلا النقابات    تعمم ىلا التعلف ىلا  لو المستتتتتتتئوم او

 ة الحاجة اليه االتيام به اي حال
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 لجنة الحرية النقابية

 (   ية ل اا  مدى ا مية ات ية  لدول ( 87الح ت من مة العمم ا

( بعد ا لال ما  ا،ا  مبيعيا ا  يت  ان تتاة اليات خايتتة 98و)

 لتقو  بالملا بة الاعالة 

   بت ،يم لجنة الحلية النقابية و ي  1951و ، ا  امت اي ىا

بة  ية الملا  ضا ال تحم محم خل ضا  –التي ت  اال تتتتتتتتالت الي ول،ن

تعما للنقابات العمالية مزيدا م  الالص للدااا ى  حقو ض  

 ون ل ا م  خالم من مة العمم الدولية 

  وم          المالمح الخايتتتتتتتة بعمم لجنة الحليات النقابية

حقضا اي احص ال ،اوى المقدمة ى  االنتضا،ات التي تقو  بضا 

ضات ما يتعلث ب لالح،ومات اي اا يتي  حتا وا  ل  ت،  ت و ي  االت

 الح،ومات  د  امت بالتيديث ىليضا  

   وتعد     مضمة مختلاة ىما تقو  به لجنة الملا بة ا  تعنا ىد

الستتتتماح للح،ومات بالتضلب م  انتقادات من مة العمم بمجلد 

 لاضض  الموااقة ىلا االتاا يات 

 قابية  ي لجنة لاللية تضتتتتتتت   ىضتتتتتتتت اة م  ولجنة الحلية الن

 ىضتتتتاة م  ،م مجموىة( 3مجموىات من مة العمم الدولية )

وتجتم  لالأ ملات ستتتتتتتنويا، و ي لجنة تابعة لمجلس االدالت 

 وال   يقو  بالموااقة ىلا  لالتضا 

  وتقو  لجنة الحلية النقابية باحص ال تتتتتتت،اوى المتعلقة بانتضاو

ما ت،و  موجضه ضتتتتتتتتد  با  ية و ي  ال مال بات الع قا حقول الن

ات بالل   م  مستتتئولية االالاد ى      االنتضا،ات اي الح،وم
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بعا االو ات اال ا  المستتتتتتئولية تق  ىلا الح،ومة بيتتتتتتاتضا 

 المسئولة ى  احتلا  اتاا يات من مة العمم الدولية  

  حاب االىمام او ية او من مات ايتتتتتتت مال بات الع قا ويم،  للن

مالية عالح،ومات تقدي  ال ،اوى  ول،  اي حالة  يا  النقابات ال

بتقدي  ال تت،وى تقتضتتي اللجنة بعا القواىد الخايتتة باستتتال  

     ال ،اوى و ي:

حادات القومية  - بات او االت قا قديمضا احدى الن    يقو  بت

 مم  له ىال ة مبا لت بالقضية موضوا ال ،وى 

ضا  - ية التي ل لدول ية ا مال بات الع قا  و ا  م  من مات الن

دولية )،االتحاد ىال ات استتتتت تتتتالية م  من مة العمم ال

 الدولي لنقابات العمام الحلت      الت( 

إ ا ،ا   حد  – و احدى الستتتتتتت،لتاليات النقابية الدولية  -

 اىضائضا موضوا ال ،وى 

و تتد تتقتتد   ،لل م  جضتتة بتقتتدي  ال تتتتتتت،وى إ ا ،تتانتتت  -

 ال ،وى تتعلث با،لل م  جضة   

  ،تقدي  ال تتتتتتت،اوى الا لجنة الحلية النقابية ليس املا يتتتتتتتعبا

اال تتتت،وى ت،و  ىلا  يئة خماب موجه الا مديل ىا  من مة 

العمم الدولية ومنيتتتتوص ايه يتتتتلاحة انضا  تتتت،وى للعلا 

ىلا لجنة الحلية النقابية، مدىمة بمعلومات واضتتتتحة ومحددت 

 ى  حقيقة الوض  

  و د يتملب  لو االدالة ببيانات مايتتتتتتلة تتضتتتتتتم  االستتتتتتماة

ا      الم تتتا،م ىلا والتواليت واالجلاةات الا ت  اتخا  ا تج

 وتقدي  سلد لألحداأ التي و عت   –المستوى المحلا 
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   و  ا يعنا ا  ىلا النقابات العمالية التلو   بم الستتتتتتتام ا

 تتتت،وى والن ل بعناية اي ،م ما يتعلث بانتضاو حقول النقابات 

العمالية  اليس ،م ما تقابله النقابات العمالية م  م تتتتتا،م مضما 

 ولت انتضا،ا لحقو ضا ،ا  حجمضا  و بالضل

  ل  تقو  اللجنة بالن ل اي ا  مستتتائلة حوم -ىلا ستتتبيم الملام

 لوف العمم السيئة او االجول المنخاضة او م ا،م التامينات 

االجتماىية اال إ ا استماىت النقابات لبم     القضايا بان مة 

 النقابات العمالية 

 تتتتتتت،وى    ا وتقو  من مة العمم الدولية اول تستتتتتتتلمضا ألية 

بملاسلة الجضة المقدمة لل ،وى واىمائضا اتلت لاللي  يوما يت  

 خاللضا السام    مستندات  خلى متعلقة بموضوا ال ،وى 

   ويعد   ا اليتتتتتتة جيدت لتلو الجضات ألضتتتتتتااه    نقام ل  يت

 ،ل ا اي ال ،وى االولا و، لو تقدي  توضيح لبعا االمول 

  الجضة المقدمة التي ل  توضتتتتتح ب تتتتت،م جيد  و، لو تستتتتتتمي

لل ،وى السام ما  د يستجد ىلا الموضوا محم ال ،وى بعد 

 اتلت اللاللي  يوما 

  لو تقو  اللجنة دائما بالستتتتتتتام ال تتتتتتت،اوى الا الح،ومات ،

الموجضة ضد ا حتا تتاح لضا الية للدااا ى  ناسضا واالدالة 

بوجضتتة ن ل تتا، يت  احص ال تتتتتتت،تتاوى لحي  تستتتتتتتلي  لد م  

ول،  اي حالة ا تتتم الح،ومة اي تقدي  لد اي  الح،ومة المعنية

تقو  اللجنة بالمضتتتي اي احص ال تتت،اوى  –الو ت المحدد لضا 

 بدو  انت ال لللد 

  وىلا الل   م     اجتماىات     اللجنة ستتتلية اا  م  حقضا

 االستماا الا  ضود ول،نضا ىمليا ال تقو  ب لو 
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   وتقو  اللجنة بإيتتدال مالح اتضا وتويتتياتضا باألجماا، ل  يت

لاعضا الا مجلس ادالت المن مة وال   يقو  بدول  بالتيتتتتتديث 

 ىليه  

  اي بعا االحيا  تقو  اللجنة بإيتتتتدال تقليل ا ى  ال تتتت،وى

 المقدمة بعد الاحص االوم واا     الحالة تعد القضية منتضية  

 بإيتتتتدال مالح ات وتويتتتتيات  واا احيا  اخلى تقو  اللجنة

مؤ تة لحي  تقدي  الجضة مقدمة ال تتتتت،وى او الح،ومة مزيد م  

 التااييم واا     الحالة ت م القضية معلقة 

  خايتتتتتتتتة ية الستتتتتتتتام ا  تمولات  مال بات الع قا وم  حث الن

بموضتوا ال ت،وى ىلا ا  ي،ونوا ىلا ىل  بما  د يتستبب ايه 

متتتة لللد ىلا  لتتتو م  تتتتاخيل ا  يجتتتب اىمتتتاة مضلتتتة للح،و

 المعلومات الجديدت 

 

 والتوصيات االتفاقيات بتطبيق الخبراء المعنية لجنة

 انو  لجام م  وتت،و  ١٩٢٦ ىا  اي الخبلاة لجنة  سست  

 ا دالت  مجلس يعينض  مستقلي 

  تقني احص بإجلاة تقليل ا الستتتنو  خالم م  اللجنة وتقو 

ييل، وبيتتتتا  لتمبيث نزيتتتته معتتتتا ل ني  توااث متتتتدى ا قوا ل  ا

الميتتد ة،  االتاا يات م  الدوم م  دولة ،م اي والممالستتات

 من مة دستتتتتتول ىليضا بما يالضتتتتته الدوم ومدى التزا     

 للمعاييل  بالنسبة الدولية العمم
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 لاللي اي إمال للمنا  تتة اللجنة  بم المقد  م  يملح التقليل 

 التتتدولي و لتتتو اي إمتتتال م  االحتلا  العمتتتم مؤتمل خالم

 المسؤولية بي  الجضتي   ولوح والتعاو  المتبادم

  الت ليعية النيوص جمي  تلسم    الح،ومات ىلا ويتعي 

 لاحيتتتتضا الضتتتتلولية والولائث وا حيتتتتاةات اليتتتتلة  ات

 ً   امالً  احيا

 

 :أخرنآليات 

  اوى لمن مة العمم  توجد  ناو مليقتا  اخلتا، لتقدي   تتتتتتت

الدولية ضتتتتتتتد الح،ومات التي ال تلتز  باحتلا  االتاا يات التي 

  امت بإ لال ا:

  و د  –الخاية بالتمليم  24تت  م  خالم الاقلت  وسيلةاوم

 ملث ىليضا   ا االس  ألنضا منيوص ىليضا اي الاقلت ل   

 م  ميلال من مة العمم الدولية  24

  حيأ يم،     يت  تمليم النقابات العمالية او من مات ايتتحاب

االىمام او الح،ومات مما  د يتبعه  يا  مجلس ادالت المن مة 

 بإ امة لجنة لاللية لاحص االدىاةات وتقدي  تقليل ا  

  و    االلية اي الوا   ال تتدخم اي مضمة لجنة الحلية النقابية 

 الخايتتتة بالتمليم  26الاقلت   ما الوستتتيلة اللانية اضي م  خالم

ية  و     لدول مم ا حيأ يم،  أل  مبعوأ لمؤتمل من مة الع

م  الح،ومات استتتخدامضا ضتتد ح،ومة دولة  خلى بستتبب ىد  

 اتباىضا التاا يات التي   ل ا الملاا   
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  و د يلجا مجلس ادالت المن مة الا ت ،يم لجنة تقيا الحقائث

ملم   ا التيتتتتتتتلف اال اي لتحلى االدىاةات وال يت  اللجوة ل

 الموا ف الخميلت اقم  

  ويلج  الستتتتتتتبب اي   ا الا ا  ت تتتتتتت،يم ملم     اللجا  يعد

 اجلاة اي  اية الجدية ويت،لف مبالل ،بيلت 

  وم  الناحية العملية ل  يت  اللجوة الا ملم     اللجا  اال اي

 حاالت نادلت 

 

 الخـــــالصـــة

 قا ية للن لدول مة توال من مة العمم ا ية اليتتتتتتتتا  ا مال بات الع

ومحتتددت للتتداتتاا ى  حقو ضتتا ولعتتم م   بلز تتا اليتتة الملا بتتة 

 ولجنة الحلية النقابية  

  وبالل   م  انضما يقوما  اقم بالضتتتتغوم المعنوية اال ا  لضما

 تاليلا ،بيلا 

  ا  من متتة العمتتم التتدوليتتة ال تستتتتتتتتمي  تقتتدي  الحلوم ل،تتااتتة

لعمالية ول ا ليس م  الميتتتتتتتاىب التي تتعلا لضا النقابات ا

الح،مة االىتماد ىليضا اىتمادا ،ليا، ول،  يجب استخدا  الياتضا 

 ،جزة م  جضود اخلى تب م اي   ا المجام 
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