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املعّرضــة  الُبلــدان  تقريــر 
للخطــر

اإلنســان حقــوق   لجنــة 
 والحقوق النقابّية

تشرين األول/أكتوبر 2019

االتحاد الدولي لنقابات العمال



الغالف: املتظاهرون يواجهون أمطار غزيرة وهم يسيرون ضد مشروع قانون تسليم املجرمين في هونغ كونغ لعام 2019 يوم األحد ، 18 أغسطس ، 2019. 
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مقّدمة

فــي	أنحــاء	كثيــرة	مــن	العالــم	تقــف	النقابــات	علــى	خطــوط	املواجهــة	
فــي	صراعهــا	ونضالهــا	مــن	أجــل	الحصــول	علــى	حقوقهــا	وحرياتهــا	

الديمقراطيــة.	

وعلى	مدار	العام	املا�ضي	رأينا	أسس	الديمقراطية	في	مكان	العمل	
تتعــرض	العتــداء	ونــزاع	مســتمّرين	مــع	تدميــر	األنظمــة	االســتبدادية	
	الديمقراطيــة	والحقــوق	والحريــات	

َ
والحكومــات	اليمينيــة	املســاحة

بمــا	فيهــا	الحريــة	النقابيــة	واملفاوضــة	الجماعيــة	وحــق	اإلضراب.

وُيســتخدم	القمــع	ومنــع	ســبل	تحقيــق	العدالــة	كطريقــة	إلســكات	
والحريــات	 الحقــوق	 فــي	 	

ً
تراجعــا شــهدنا	 وقــد	 الغضــب.	 عصــر	

فــي	 النقابــات	 حقــوق	 علــى	 االعتــداءات	 وتواصلــت	 الديمقراطيــة	
جميــع	أنحــاء	العالــم.	والُبــد	مــن	االعتــراف	بالناشــطين	العّمالييــن	
حــد	 علــى	 ســالم	 وبنــاة	 اإلنســان	 حقــوق	 عــن	 مدافعيــن	 بوصفهــم	

ســواء.

باالتحــاد	 الخــاص	 	2019 لســنة	 للحقــوق	 العالمــي	 ــر	 ِ
ّ
املؤش أظهــر	

أّن: للنقابــات	 الدولــي	

تحقيــق	 إلــى	 املتاحــة	 الســبل	 العّمــال	 تحــرم	 الُبلــدان	 مــن	 	72%
العدالــة.

قانــون	 مــن	 كلهــم	 أو	 العّمــال	 بعــض	 تســتثني	 الُبلــدان	 مــن	 	74%
العمــل،	ويتزايــد	الحرمــان	مــن	الحــق	فــي	تشــكيل	نقابــة	أو	االنضمــام	

إلــى	نقابــة.	

ارتفــع	عــدد	الُبلــدان	التــي	اعُتقــل	فيهــا	عّمــال	وتعّرضــوا	لالحتجــاز	
مــن	59	فــي	عــام	2018	إلــى	64	فــي	عــام	2019.

	عليها.
ً
	ترفض	حرية	التعبير	أو	تفرض	تقييدا

ً
هناك	54	بلدا

	.
ً
يتعّرض	العّمال	إلى	أعمال	عنف	في	52	بلدا

البلدان	املعّرضة	للخطر

تقديــم	 ل	
ّ
ُيشــك املنتســبة،	 النقابــات	 بيــن	 التضامــن	 خــالل	 مــن	

.	وتقــود	لجنــة	
ً
	أساســيا

ً
الدعــم	إلــى	البلــدان	املعّرضــة	للخطــر	عنصــرا

حقــوق	اإلنســان	والحقــوق	النقابّيــة	أعمــال	التضامــن	التــي	ينهــض	
والديمقراطيــة	 الســالم	 أجــل	 مــن	 العالمــي	 النقابــي	 الحــراك	 بهــا	

والحقــوق.

أبــرز	 علــى	 عامــة	 نظــرة	 للخطــر	 املعّرضــة	 البلــدان	 تقريــر	 ُيلقــي	
	
ً
األحــداث	والتحديــات	ومقترحــات	العمــل	فــي	عــام	2020	لـــ	25	بلــدا
إلــى	 التقريــر	 يســتجيب	 ذلــك،	 إلــى	 باإلضافــة	 املناطــق.	 جميــع	 مــن	
قــرارات	الطــوارئ	التــي	اتخــذت	خــالل	املؤتمــر	العالمــي	الــذي	عقــده	

)لــوال(	 البرازيــل	 بشــأن	 	2018 عــام	 فــي	 للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	
وكازاخســتان. وإيــران	 وهنغاريــا	

وقــد	عمــد	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	هــذه	الســنة	إلــى	توســيع	آليــٍة	
الســتجابة	ســريعة	ملجابهــة	أوضــاع	األزمــات	عنــد	تعــّرض	النقابييــن	
	
ً
ومنظماتهم	إلى	خطر	وشيك	أو	كارثة	طبيعية	أو	يتطلبون	تضامنا

.
ً
	عاجــال

ً
عامليــا

إجــراءات	 بعــد	 	2019 عــام	 فــي	 نقابييــن	 أربعــة	 ســراح	 طلــق	
ُ
أ وقــد	

العالمــي. النقابــي	 الحــراك	 اتخذهــا	 تضامنيــة	

نقاش لجنة حقوق اإلنسان والحقوق النقابية لعام 2019

اإلنســان	 حقــوق	 لجنــة	 انعقــاد	 خــالل	 املناقشــات	 تســمح	 ســوف	
تقريــر	 بمراجعــة	 للمشــاركين	 	2019 لعــام	 النقابّيــة	 والحقــوق	
.2020 لعــام	 العمــل	 خطــط	 وتحديــد	 للخطــر	 املعّرضــة	 البلــدان	
فــإن	 ذلــك	 ومــع	 الصناعيــة.	 الــدول	 مــن	 	

ً
كثيــرا التقريــر	 يغطــي	 وال	

	.
ً
أيضــا املتقدمــة	 البلــدان	 فــي	 متزايــد	 العتــداء	 تتعــرض	 الحقــوق	
التعامــل	 كيفيــة	 حــول	 اللجنــة	 فــي	 نقــاٍش	 عقــد	 إلــى	 ذلــك	 ويدعــو	
فــي	االقتصــادات	 مــع	قضايــا	حقــوق	اإلنســان	والحقــوق	النقابيــة	
املتطــورة،	مثــل	الواليــات	املتحــدة	وأســتراليا	وأنحــاء	مختلفــة	مــن	

األوروبــي.	 االتحــاد	

ــر	العالمــي	للحقــوق	لســنة	2019  ِ
ّ
ــر	املؤش

ّ
ولدعــم	مناقشــاتكم،	يوف

الخــاص	باالتحــاد	الدولــي	للنقابــات	وتقريــر	الحّريــات	الصــادر	عــن	
	حــول	حالــة	االحتــرام	

ً
االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	لســنة	2019	تحليــال

لحقــوق	العّمــال	فــي	الُبلــدان	حــول	أنحــاء	العالــم	وُيلقــي	نظــرة	عامــة	
الديمقراطيــة	 املســاحة	 انكمــاُش	 بهــا	 ُيســّهل	 التــي	 الكيفيــة	 علــى	

النــزاَع	ويزيــُد	املخاطــَر	األمنيــة.	

حمــالت	 بشــأن	 للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	 وثيقــة	 حــددت	 لقــد	
صــة	

ّ
امللخ املســّودة	 	2020 لســنة	 األربــع	 العمــل	 وركائــز	 املواجهــة	

بمــا	 للنقابــات	االســتراتيجية	وخططــه،	 الدولــي	 االتحــاد	 ألولويــات	
والحقــوق؛	 والديمقراطيــة	 الســالم	 وهــي	 األربــع	 الركائــز	 يشــمل	
االنتقــاالت	 	- العامليــة	 والتحــوالت	 االقتصاديــة؛	 الطاقــة	 وتنظيــم	
عــد	الركائــز	مــن	األعمــال	األساســية	لالتحــاد	

ُ
العادلــة؛	واملســاواة.	وت

مــع	 التركيــز	 مــن	 مجــاالت	محوريــة	 ركيــزة	 ولــكل	 للنقابــات،	 الدولــي	
إلــى	 بــه	 تقاريرنــا	 ونرفــع	 حــرز	

ُ
امل تقّدمنــا	 مقابلهــا	 نقيــس	 أهــداف	

للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	 عمــل	 وُيعــد	 ســنة.	 كل	 العــام	 املجلــس	
	يحــّل	تحــت	ركيــزة	

ً
	محوريــا

ً
املعنــي	بالبلــدان	املعّرضــة	للخطــر	مجــاال

والحقــوق. والديمقراطيــة	 الســالم	

تقــف	النقابــات	العّماليــة	فــي	خطــوط	املواجهــة	فــي	الصــراع	مــن	أجــل	
الحصول	على	حقوقها	وحرياتها	الديمقراطية.	ونحن	في	حاجٍة	إلى	
عقــٍد	اجتماعــي	جديــد	بيــن	العّمــال	والحكومــات	وأصحــاب	العمــل	
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بالديمقراطيــات.	 النــاس	إليمانهــم	 مــع	فقــدان	 الثقــة	 بنــاء	 إلعــادة	
ومــن	خــالل	مطالبتنــا	بالحــد	األدنــى	مــن	الحمايــة	للعّمــال	والحمايــة	
الذيــن	 للنــاس	 والكرامــة	 الحقــوق	 ســنؤّمن	 للجميــع،	 االجتماعيــة	

لون	األســاس	فــي	تحقيــق	الســالم	واالســتقرار.
ّ
يشــك

شاران	بارو
األمينة	العامة		،	االتحاد	الدولي	للنقابات	

أرســلوا	إلينــا	أفكاركــم	حــول	العمــل:	ُيطلــب	إلــى	النقابــات	املنتســبة	إرســال	تعليقاتهــا	وأفكارهــا	ومقترحاتهــا	بشــأن	عمــل	مشــتَرك	مــن	أجــل	
 tur@ituc-csi.org	إلــى	2020	عــام	فــي	النقابّيــة	والحقــوق	اإلنســان	حقــوق

انضّمــوا	إلــى	النقــاش:	تجتمــع	لجنــة	حقــوق	اإلنســان	والحقــوق	النقابّيــة	يــوم	14	تشــرين	األول/أكتوبــر	مــن	الســاعة	11:00	إلــى	الســاعة	
17:00،	فــي	القاعــة	الدوليــة	لنقابــات	العّمــال،	بروكســل.	

التقريــر	املرفــوع	إلــى	املجلــس	العــام	لالتحــاد	الدولــي	للنقابــات:	بعــد	اجتمــاع	لجنــة	حقــوق	اإلنســان	والحقــوق	النقابّيــة،	يرفــع	بالميــن	
ديميتــروف،	رئيــس	لجنــة	حقــوق	اإلنســان	والحقــوق	النقابّيــة	تقريــره	إلــى	املجلــس	العــام.	
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البلدان	املعّرضة	للخطر	-	منطقة	الُبلدان	األوروبية	

كازاخستان

أبرز األحداث:

إطــالق	ســراح	إيــرالن	بالتابــاي،	رئيــس	نقابــة	عمــال	النفــط		 
عــن	 صــادر	 خــاص	 مرســوم	 بموجــب	 املســتقلة،	 والطاقــة	

عامليــة.	 نقابيــة	 حملــة	 أعقــاب	 فــي	 الجديــد،	 الرئيــس	
في	عام	2019،	خّصت	لجنة	تطبيق	املعايير	التابعة	ملنظمة		 

التحديــد	 وجــه	 علــى	 كازاخســتان	 بالذكــر	 الدوليــة	 العمــل	
بســبب	ارتكابهــا	انتهــاكات	خطيــرة	ومســتمرة	لحقــوق	النقابــات	

فــي	»فقــرة	خاصــة«.

فــي		  خارجــي	 طــرف	 بصفــة	 للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	 ــل	
ّ
تدخ

املحكمــة. إلــى	 املرفوعــة	 خاركوفــا	 الريســا	 قضيــة	

دعا	االتحاد	الدولي	للنقابات	الفرقة	العاملة	في	كازاخستان		 
إلــى	 امليــدان	االقتصــادي	 فــي	 التعــاون	والتنميــة	 لــدى	منظمــة	

التحذيــر	مــن	االســتثمار.

قّدم	االتحاد	الدولي	للنقابات	تقريره	حول	االستعراض		  	
كازاخســتان	 امتثــال	 بشــأن	 املتحــدة	 لألمــم	 الشــامل	 الــدوري	

اإلنســان.	 لحقــوق	 الدولــي	 القانــون	 بموجــب	 اللتزاماتهــا	

التحديات:

اإلدانــات	والقمــع	املرتكــب	فــي	حــق	قــادة	النقابــات	املســتقلة،		 
ونوربــك	 إليوســينوف،	 وأميــن	 خاركوفــا،	 الريســا	 مثــل	
كوشــكباييف.		فقــد	تعّرضــوا	للمعاقبــة	واالضطهــاد	مــن	خــالل	
املحاكــم	بتهــم	ملّفقــة.	وتعــّرض	دميتــري	سنيافســكي	للضــرب	

املبــرح.

فق	على	تنفيذ	خريطة	طريق	منظمة	العمل	الدولية	خالل		 
ُ
ات

	،2018 لعــام	 املســتوى	 الرفيعــة	 األطــراف	 الثالثيــة	 البعثــة	
بنقابــات	 املعنــي	 القانــون	 إصــالح	 الخصــوص	 وجــه	 وعلــى	

مســتقلة. عّمــال	 نقابــات	 بتأســيس	 للســماح	 العّمــال	

كازاخســتان؛		  فــي	 املســتقلة	 العّمــال	 نقابــات	 تســجيل	 رفــُض	
ــل	الدولــة	فــي	قيــادة	اتحــاد	نقابــات	العّمــال	فــي	جمهوريــة	

ّ
وتدخ

كازاخســتان.	

إجراءات ممكنة:

للنقابــات		  	
ً
دعمــا الدوليــة	 العمــال	 نقابــات	 بعثــة	 إرســال	

والقــادة	 املســجونين	 للقــادة	 زيــارات	 وتشــمل	 املســتقلة،	
الجبريــة. اإلقامــة	 تحــت	 املوضوعيــن	

طالبــة	باحتــرام		 
ُ
الضغــط	علــى	الحكومــات	لدعــم	الدعــوة	امل

الشــامل. الــدوري	 االســتعراض	 جلســة	 فــي	 النقابيــة	 الحريــة	

إقامــة	عمــل	ُمشــترك	بيــن	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	واالتحــاد		 
 األوروبــي	للنقابــات	مقابــل	اتفاقيــة	تعزيــز	الشــراكة	والتعــاون.

إقامــة	عمــل	ُمشــترك	بيــن	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	واللجنــة		 
فــي	 العاملــة	 الفرقــة	 يســتهدف	 للنقابــات	 االستشــارية	
امليــدان	 فــي	 والتنميــة	 التعــاون	 ملنظمــة	 التابعــة	 كازاخســتان	

االقتصــادي.

تركيا 

أبرز األحداث:

ُرفعت	حالة	الطوارئ	التي	كانت	مفروضة	في	البالد	في	النهاية.
قــت	بعثــة	تحقيــق	قانونيــة	مــن	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات		 

ّ
	وث

انتهــاكات	 مــن	 وغيــره	 العّمــال	 الحتجاجــات	 العنيــف	 القمــع	
الحقــوق	التــي	جــرت	خــالل	إنشــاء	مطــار	إســطنبول	الجديــد	

بذلــك. 	
ً
تقريــرا ونشــرت	

زارت	بعثــة	مشــتَركة	مــن	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	واالتحــاد		 
الدولــي	لعمــال	البنــاء	واألشــغال	الخشــبية	موقــع	اإلنشــاءات	

وبــإدارة	املطــار. املنتســبة	 بالنقابــات	 والتقــت	

فــي	عــام	2019،	ناقشــت	اللجنــة	املعنّيــة	بتطبيــق	املعاييــر	فــي		 
تركيــا	 فــي	 النقابيــة	 الحريــة	 انتهــاكات	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	

حــرز.
ُ
امل بالتقــّدم	 تقاريرهــا	 لرفــع	 الحكومــة	 ودعــت	

التحديات:

يتواصــل	قمــع	االحتجاجــات	واالعتقــاالت	والترهيــب	فــي	حــق		 
النقابييــن.

توجيه	اتهامات	جنائية	خطيرة			ومالحقة	قضائية	للنقابيين،		 
بَمــن	فــي	ذلــك			القــادة،	لوقوفهــم	فــي	وجــه	الحكومــة	والشــركات	

االستغاللية.	

مــن				  ُســّرحوا	 الذيــن	 والنقابييــن	 العّمــال	 مــن	 اآلالف	 هنــاك	
	مــن	أنشــطتهم	النقابيــة	ولــم	

ً
العمــل	بموجــب	مرســوم	انتقامــا

التق�ّضــي.	 لجنــة	 بواســطة	 أوضاعهــم	 يســتعيدوا	

إجراءات ممكنة:

التنسيق	ملراقبة	املحاكمات	بهدف	تعرية	املالحقة	القضائية		 
غيــر	العادلــة	للنقابات.	

دعــم	القضايــا	القانونيــة	لصالــح	النقابييــن	الذيــن	ُرفضــت		 
التماســاتهم	باســتعادة	أوضاعهــم	مــن	لجنــة	التق�ضــي،	وذلــك	
	/ للنقابــات	 األوروبــي	 االتحــاد	 بيــن	 تضامنــي	 صنــدوق	 عبــر	

للنقابــات. الدولــي	 االتحــاد	
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الســالمة		  بشــأن	 الدوليــة	 العمــل	 لــدى	منظمــة	 رفــع	شــكوى	
والصحــة	املهنيتيــن	ودعــم	التقا�ضــي	ذي	الصلــة	علــى	املســتوى	

الوطنــي.	

التعاون	مع	االتحاد	األوروبي	للنقابات	ملتابعة	اإلجراءات	مع		 
مجلــس	أوروبا.	

      

 أوكرانيا        

أبرز األحداث:

الدولــي		  االتحــاد	 مــن	 مؤلفــة	 حقائــق،	 تق�ضــي	 بعثــة	 التقــت	
واالتحــاد	 األوروبيــة	 للُبلــدان	 اإلقليمــي	 املجلــس	 	/ للنقابــات	
اإلنســان	 حقــوق	 بانتهــاكات	 ومعنّيــة	 للنقابــات،	 األوروبــي	
بالنقابــات	 القســرية،	 والهجــرة	 والفقــر	 النقابّيــة	 والحقــوق	
فــي	 قــة	 حّقِ

ُ
وامل الدولــي	 النقــد	 وصنــدوق	 األوروبــي	 واالتحــاد	

الــوزراء. رئيــس	 ونائــب	 للهجــرة	 الدوليــة	 واملنظمــة	 الشــكاوى	

االتفاقيــات		  بتطبيــق	 عنّيــة	
َ
امل الخبــراء	 لجنــة	 وضعــت	

قويــة	 تعليقــات	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	 لــدى	 والتوصيــات	
و176. و95	 و87،	 	،81 االتفاقيــات	 حــول	

ــر	مركز	املشــورة	القانونية	لدى	االتحاد	الدولي	للنقابات		  يسَّ
بشــأن	 العماليــة	 للنقابــات	 املختلفــة	 املواقــف	 توحيــد	
اإلصالحــات	 يحلــل	 	

ً
تقريــرا ووَضــع	 العمــل	 قانــون	 إصالحــات	

لحشــد	 	
ً
أساســا بوصفــه	 الدوليــة	 املعاييــر	 مقابــل	 الحكوميــة	

البرملانــي.	 التأييــد	

الدولــي		  النقــد	 قــروض	صنــدوق	 علــى	شــروط	 اعتــراٌض	 ُرفــع	
باملعاشــات	 املتعلقــة	 واإلصالحــات	 بالخصخصــة	 يتصــل	 بمــا	

الصحيــة. والرعايــة	 التقاعديــة	

التحديات:

ل	السلطات	في	شؤون	نقابات	العّمال. تدخُّ

	الجماعيــة	لفئــة		 
َ
ســبب	متأخــرات	األجــور	والبطالــة	الهجــرة

ُ
ت

فــي	ســّن	العمــل. الســكان	

الخطــر	 مــع	 االنتخابــات	 بعــد	 ملــا	 للتنبــؤ	 قابــل	 غيــر	 ســياق	 وجــود	
	. 	 مســتعجلة	 إصالحــات	 مجموعــة	 الجديــد	 الرئيــس	 بطــرح	

إجراءات ممكنة:

اإلعــداد	الجتمــاع	رفيــع	املســتوى	مــع	مســؤولين	مــن	االتحــاد		 
بمشــاركة	 جديــد(،	 وبرملــان	 جديــدة	 )مفوضيــة	 األوروبــي	

األوكرانيــة. النقابــات	

دعــوة	النقابــات	املنتســبة	مــن	االتحــاد	األوروبــي	إلــى	االجتمــاع		 

بحكوماتهــا	وبســفارات	أوكرانيــا	فــي	بلدانهــا.	

األوروبــي		  االتحــاد	 ملشــروع	 املتاحــة	 اإلمكانــات	 استكشــاف	
بشــأن	التوأمــة	مــع	النقابــات	فــي	الُبلــدان	املجــاورة	علــى	وجــه	

الخصــوص
.

املنظمــة		  مشــاركة	 مــع	 للحــدود،	 عابــرة	 مشــتَركة	 أنشــطة	
الدوليــة	للهجــرة	ومنظمــة	العمــل	الدوليــة	لتعزيــز	الشــراكات	
واإلغــراق	 والتمييــز	 التهريــب	 عمليــات	 دون	 تحــول	 التــي	

االجتماعــي.	

مشــاركة	موّســعة	لنقابــات	االتحــاد	األوروبــي	فــي	عمــل	منصــة		 
واملجموعــة	 األوروبي-أوكرانيــا	 لالتحــاد	 املدنــي	 املجتمــع	
ومنطقــة	 االرتبــاط	 اتفاقــات	 بموجــب	 املحليــة	 االستشــارية	

والشــاملة. العميقــة	 الحــرة	 التجــارة	

استكشــاف	اإلجــراءات	التــي	يتخذهــا	الجهــاز	الرقابــي	لــدى		 
الدوليــة. العمــل	 منظمــة	

دعم	حملة	األجور	لدى	النقابات	املنتسبة.	 

بيالروس    

أبرز األحداث:

دعــت	االتحــادات	العامليــة	إلــى	إعــادة	تحديــد	موقــع	األلعــاب		 
األوروبية	لعام	2019	في	مينسك	في	ضوء	االنتهاكات	املرتكبة	

ضــد	حقــوق	اإلنســان	والحقــوق	النقابّيــة	فــي	بيــالروس.

للشــؤون		  األوروبيــة	 الدائــرة	 العامليــة	 االتحــادات	 دعــت	
فــي	 األولويــة	 النقابيــة	 الحقــوق	 احتــرام	 إيــالء	 الخارجيــة	
مفاوضــات	اتفاقيــة	الشــراكة	بيــن	االتحــاد	األوروبــي	وبيالروس		

.

طت	لجنــة	تطبيــق	املعاييــر	لــدى	منظمــة		 
ّ
فــي	عــام	2019،	ســل

التعســفي	 اإلجبــاري	 العمــل	 علــى	 الضــوء	 الدوليــة	 العمــل	
بيــالروس. فــي	 العقــاب	 صنــوف	 أحــد	 بمثابــة	

فــي	عــام	2019،	خضــع	قانــون	العمــل	للتغييــر	مــع	فرض	مزيد		 
مــن	التقييــد	علــى	حقــوق	العّمــال.

التحديات:

البيالرو�ضــي		  املؤتمــر	 ضــد	 الحكوميــة	 الحملــة	 تتواصــل	
تتمكــن	 ال	 لهــا.	 املنتســبة	 والهيئــات	 الديمقراطيــة	 للنقابــات	
قانونــي،	 اعتــراف	 علــى	 الحصــول	 مــن	 املســتقلة	 النقابــات	
نظــام	 خــالل	 مــن	 للنقابــات	 املناهــض	 للتمييــز	 وتتعــرض	

األمــد. القصيــر	 العقــود	

ال	تتمكن	النقابات	من	استالم	دعم	مالي	دولي.	 

العمــل		  التابعــة	ملنظمــة	 التحقيــق	 لجنــة	 تــزال	توصيــات	 ال	
تجاهــل.			 موضــع	 	2014 لســنة	 الدوليــة	
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ُيواجه	قائدان	من	النقابات	املنتسبة	إلى	املؤتمر	البيالرو�ضي		 
للنقابــات	الديمقراطيــة	محاكمــات	مسّيســة		.

إجراءات ممكنة:

للنقابــات		  البيالرو�ضــي	 للمؤتمــر	 املباشــر	 الدعــم	 مواصلــة	
الديمقراطيــة.	

فــي		  التحقيــق	 لجنــة	 تنفيــذ	توصيــات	 ملــف	ملراجعــة	 تقديــم	
النقابيــة.	 الحريــة	 حــول	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	

هنغاريا   

أبرز األحداث:

اجتمــاع	املجلــس	اإلقليمــي	للُبلــدان	األوروبيــة	مــا	قبــل	مؤتمــر		 
	
ً
دعمــا تضامنــي	 إجــراء	 واتخــاذ	 بودابســت	 فــي	 الدولــي	 العمــل	

الهنغاريــة.		 للنقابــات	

مدرســة	املجلــس	اإلقليمــي	للُبلــدان	األوروبيــة	الصيفيــة	فــي		 
بودابســت.

	فــي	اســطنبول.	كان	يتظاهــر	لدعــم	العمــال	الذيــن	تــم	اعتقالهــم	فــي	وقــت	ســابق	بســبب	احتجاجهــم	
ً
	عجــوزا

ً
الشــرطة	التركيــة	تعتقــل	رجــال

علــى	ظــروف	العمــل	فــي	مطــار	اســطنبول	الجديــد.	

	علــى	تعديــل	القانــون		 
ً
وضــع	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	تعقيبــا

القانــون	 حيــث	 مــن	 قصــوره	 أوجــه	 عــن	 للكشــف	 األسا�ضــي	
العمــل. ومعاييــر	 اإلنســان	 لحقــوق	 الدولــي	

التحديات:

	لحمايــة	العّمال	في		 
ً
ل	تهديــدا

ّ
	ويشــك

ً
يظــل	قانــون	العمــل	نافــذا

كامــل	املنطقــة.

تقييدات	عامة	على	املجتمع	املدني	وسيادة	القانون.	 

إجراءات ممكنة:

واالتحــاد		  للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	 بيــن	 املشــترك	 العمــل	
األوروبــي	للنقابــات	حــول	وقــت	العمــل	املعقــول	فــي	إطــار	الحــد	

العّمــال. مــن	حمايــة	 األدنــى	

اإلعــالن	عــن	أي	مؤسســة	ت�ضــيء	اســتغالل	قانــون	مكافحــة		 
وتعريتهــا. االســترقاقي«	 »العمــل	
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البلدان	املعّرضة	للخطر	-	منطقة	آسيا	واملحيط	الهادئ

بنغالديش 

أبرز األحداث:

العمــل		  منظمــة	 إلــى	 شــكوى	 للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	 ــع	
َ
رف

بنغالديــش. حــول	 التق�ّضــي	 لجنــة	 بشــأن	 الدوليــة	

شكوى	االتحاد	الدولي	للنقابات	لدى	أمين	املظالم	األوروبي		 
فــي	 تحقيــٍق	 تحفيــز	 فــي	 األوروبيــة	 املفوضيــة	 إخفــاق	 بشــأن	

املعّمــم. األفضلّيــات	 نظــام	 بموجــب	 العمــل	 معاييــر	

إلــى		  واإلنســان	 العّمــال	 حقــوق	 حالــة	 حــول	 التقريــر	 حيــَل	
ُ
أ

بشــأن	 العامليــة	 التجــارة	 ملنظمــة	 الُقطــري	 االســتعراض	
يــش. بنغالد

الدوليــة		  العمــل	 منظمــة	 فــي	 النقابيــة	 الحريــة	 لجنــة	 دعــت	
الحكومــة	إلــى	محاســبة	املســؤولين	عــن	أعمــال	العنــف	املرتكبــة	
ضــد	العّمــال	املحتّجيــن	مــن	خــالل	طــرح	تحقيــق	مســتقل	فــي	

للنقابــات. الدولــي	 مــن	االتحــاد	 أعقــاب	شــكوى	مرفوعــة	

التحديات:

عوائــق		  تواجــه	 النقابــات	 مــن	 الواســعة	 األغلبيــة	 تــزال	 ال	
رئيســية	فــي	إجــراءات	تســجيلها،	ممــا	يمنعهــا	مــن	العمــل	بحّريــة	

جماعيــة. مفاوضــات	 فــي	 الدخــول	 ومــن	

االحتجاجــات،		  فــي	 بعنــف	 والعصابــات	 الشــرطة	 تتدخــل	
وترهيبهــم.	 العّمــال	 إصابــة	 فــي	 وتتســبب	

الجماعــي		  	 	 والتســريح	 للنقابــات	 ناهــض	
ُ
امل التمييــز	 يحظــى	

ــي	األجــور	باإلفــالت	مــن	
ّ
للعّمــال	املشــاركين	فــي	اإلضــراب	لتدن

وتحّيزهــا.	 القضائيــة	 املؤسســات	 لفســاد	 	
ً
نظــرا العقــاب	

إلــى		  العّمــال	 ويفتقــر	 مرعــب	 نحــو	 علــى	 منخفضــة	 األجــور	
االجتماعيــة. الحمايــة	

إجراءات ممكنة:

إقامــة	حملــة	لطلــب	الدعــم	مــن	الحكومــة	وأربــاب	العمــل	مــن		 
أجــل	تأســيس	لجنــة	تق�ّضــي	لــدى	منظمــة	العمــل	الدوليــة.

	مفوضيــة	االتحــاد	األوروبــي	علــى	تحفيــز	إجــراء	تحقيــق		 
ّ
حــث

النقابيــة	مــن	خــالل	عمليــة	 مــع	إمكانيــة	ســحب	التفضيــالت	
مرحليــة،	بمــا	فــي	ذلــك	مــن	خــالل	اتفــاق	اســتدامة.

توثيق	انتهاكات	حقوق	العّمال	في	كامل	القطاعات	املختلفة		 
بالتعــاون	مــع²	االتحــادات	النقابيــة	العامليــة.

كمبوديا

أبرز األحداث:

أعلن	االتحاد	األوروبي	عن	إجراء	تقييم	للحقوق	السياسية		 
وحقــوق	العّمــال	وحقــوق	اإلنســان	بموجــب	الترتيــب	التجــاري	

’أي	�ضــيء	مــا	عــدا	األســلحة‘.

اقترحــت	الحكومــة	عشــرة	تعديــالت	علــى	قانــون	النقابــات،		 
ضــد	 النظــر	 قيــد	 واملدنيــة	 الجنائيــة	 القضايــا	 وســّرعت	
النقابييــن	العّمالييــن.	أخلــت	املحكمــة	ســبيل	قــادة	النقابــات	
العــام	 تنظيــم	اإلضــراب	 بســبب	 املحتجزيــن	 الســتة	 الوطنيــة	

 .2013 ســنة	

أعلنــت	الحكومــة	عــن	تمديــد	األجــر	األدنــى	إلــى	قطــاع	ثاٍن	عدا		 
قطــاع	امللبوســات،	وتغطيــة	الحمايــة	االجتماعيــة	للقطــاع	غيــر	

الرســمي،	ولكــن	مــن	دون	خــط	زمنــي	محــدد.

التحديات:

التقييدات	على	إضرابات	العّمال،	تسجيل	نقابات	العّمال؛		 
النظامييــن؛	 غيــر	 للعّمــال	 النقابيــة	 االتحــادات	 تمثيــل	

الحكومــة. مــن	 والتدخــل	 التهديــدات	

ــف	التفــاوض	علــى	صفقــة	جماعيــة	قطاعيــة	فــي	قطــاع		 
ّ
توق

امللبوســات	تحــت	التهديــد	باالنســحاب	مــن	الترتيــب	التجــاري	
’أي	�ضــيء	مــا	عــدا	األســلحة‘.

ل		 
ّ
يشــك النقابييــن	 ضــد	 التمييــز	 علــى	 العقوبــة	 مــن	 اإلفــالت	

التنظيــم. أمــام	 	
ً
عائقــا

واالســتثمارات		  القــروض	 علــى	 االقتصــادي	 االعتمــاد	 زيــادة	
	باإلفــالت	مــن	العقوبــة	علــى	انتهــاك	الحقــوق	

ً
الصينيــة	مقترنــا

العمــل	الصينييــن. أربــاب	 يــد	 علــى	

إجراءات ممكنة:

وقانــون		  النقابيــة	 القوانيــن	 فــي	وضــع	 العّمــال	 نقابــات	 دعــم	
.87 التفاقيــة	 يمتثــل	 بمــا	 العمــل	

منظمــة	 عــن	 الصــادرة	 الخاصــة	 باإلجــراءات	 الفّعالــة	 االســتعانة	
املتحــدة	لحقــوق	اإلنســان	لخلــق	 الدوليــة	ومحلــس	األمــم	 العمــل	

للنقابــات. محابيــة	 بيئــة	

دعــم	مبــادرات	نقابــات	العّمــال	فــي	التنظيــم	ومناصرة	الدعوة		 
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إلــى	فــرض	حــد	أدنــى	مــن	األجــور	وتوفيــر	الحمايــة	االجتماعيــة.

مواصلة	رصد	االستثمارات	الصينية	في	كمبوديا.		 

فيجي

أبرز األحداث:

نّسق	االتحاد	الدولي	للنقابات	وفرع	االتحاد	الدولي	للنقابات		 
	
ً
	دوليــا

ً
	تضامنيــا

ً
فــي	منطقــة	آســيا	واملحيــط	الهــادئ	احتجاجــا

ضــد	االعتقــال	غيــر	القانونــي	لقــادة	مؤتمــر	فيجــي	للنقابــات،	
إطــالق	 إلــى	 أدى	 ممــا	 أنطونــي،	 فيلكــس	 العــام	 األميــن	 ومنهــم	

ســراحهم.

صــت	لجنــة	تطبيــق	املعاييــر	فــي	عــام	2019	إلــى	أنــه	ينبغــي		 
ُ
خل

إلــى	فيجــي. إرســال	بعثــة	اتصــال	مباشــر	

ُمنــح	فيلكــس	أنطونــي	جلســة	اســتماع	فــي	إطــار	االســتعراض		 
الــدوري	الشــامل	أمــام	األمــم	املتحــدة.

التحديات:

ال	تزال	التهم	القانونية	في	حق	فيلكس	أنطوني	قائمة.	 

ل	الحكومة	في	شؤون	االتحادات	النقابية.	 
ّ
تدخ

قمع	متواصل	لناشطي	النقابات.	 

تحليل	املجلس	االستشاري	لعالقات	التوظيف.	 

إجراءات ممكنة:

مساعدة	مؤتمر	فيجي	للنقابات	في	االستعداد	لبعثة	منظمة		 
العمــل	الدوليــة	ومخاطبتهــا.	

الضغــط	علــى	الحكومــات	لدعــم	التوصيــات	النقابيــة	حــول		 
الشــامل	 الــدوري	 االســتعراض	 جلســة	 فــي	 النقابيــة	 الحريــة	

فيجــي. بشــأن	 الخاصــة	

فيجــي	ضمــن		  احتســاب	 إعــادة	 فــي	 للطعــن	 القضيــة	 تجميــع	
الكومنولــث.

 الفلبين       

أبرز األحداث:

نظرت	لجنة	تطبيق	املعايير	في	تطبيق	اتفاقية	87	في	الفلبين		 
ودعــت	الحكومــة	إلــى	قبــول	البعثــة	الثالثيــة	األطــراف	الرفيعــة	

املستوى.	

لحقــوق		  املتحــدة	 األمــم	 مجلــس	 تبّنــى	 تموز/يوليــو	 	11 فــي	

تقريــر	 تحضيــر	 إلــى	 الســامي	 املفــّوض	 يدعــو	 	
ً
قــرارا اإلنســان	

الفلبيــن. فــي	 اإلنســان	 حقــوق	 أوضــاع	 حــول	 شــامل	 ــي	
ّ
خط

زارت	بعثــة	مــن	مجلــس	النقابــات	العامليــة	الفلبيــن	فــي	شــهر		 
ــت	الدعــوات	وزيــر	العمــل	

ّ
تموز/يوليــو	لتوحيــد	املواقــف.	حث

علــى	احتــرام	حقــوق	العّمــال	فــي	البــالد.

إلــى		  	2019 لســنة	 الدوليــة	 سفينســون	 آرثــر	 جائــزة	 ُمنحــت	
كاســترو. فرانــس	 النقابــي	

التحديات:

النقابييــن،		  ضــد	 عنــف	 وأعمــال	 	، 	 متعمــدة	 قتــل	 عمليــات	
العقــاب. مــن	 وإفــالت	

الحكومــة		  مالحقــة	 مندنــاو؛	 فــي	 العســكري	 القانــون	 تمديــد	
والجيــش	للنقابــات	ومنظمــات	املجتمــع	املدنــي	باتهامهــا	بميــول	

)شــيوعية(. حمــراء	

واســع		  القانونــي	 غيــر	 بالوكالــة	 العمــل	 اســتخدام	 يــزال	 ال	
النقابــي. التنظيــم	 وتقويــض	 األجــور	 لخفــض	 االنتشــار	

الثالثيــة		  البعثــة	 اســتقبال	 اآلن	 حتــى	 الحكومــة	 رفضــت	
الدوليــة.	 العمــل	 ملنظمــة	 التابعــة	 املســتوى	 الرفيعــة	 األطــراف	

إجراءات ممكنة:

األطــراف		  الثالثيــة	 البعثــة	 لقبــول	 الحكومــة	 علــى	 الضغــط	
الدوليــة. العمــل	 ملنظمــة	 التابعــة	 املســتوى	 الرفيعــة	

ُيرافــق	مركــز	املشــورة	القانونيــة	النقابــات	املنتســبة	الوطنيــة		 
فــي	اســتعداداتها	الســتقبال	البعثــة	الثالثيــة	األطــراف	الرفيعــة	

املســتوى	التابعــة	ملنظمــة	العمــل	الدوليــة.

التعامــل	مــع	مكتــب	املفــّوض	الســامي	لألمــم	املتحــدة	لحقــوق		 
اإلنســان	لتحضير	التقرير	املرفوع	إلى	اجتماع	مجلس	حقوق	

اإلنســان	الـــ	44.

العمل	مع	االتحاد	األوروبي	للنقابات	لوضع	ضمانات	أقوى		 
للعّمــال	فــي	االتفاقيــة	التجاريــة	بيــن	االتحــاد	األوروبــي	والفلبيــن.

مواصلة	رصد	االستثمارات	الصينية	في	الفلبين.	 

إقامــة	يــوم	نقابــي	عالمــي	للعمــل	فــي	10	كانــون	األول/ديســمبر		 
يدعــو	إلــى	وقــف	أعمــال	القتــل	الخارجــة	عــن	القانــون،	ودعــم	
طلــب	النقابــات	فــي	التحقيــق	فــي	عمليــات	القتــل	هــذه	مــن	خــالل	
مجلــس	الرصــد	اإلقليمــي	لــدى	مجلــس	الســالم	الوطنــي	الثالثــي	

األطــراف	للمهــن	الصناعيــة.
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الهند 

أبرز األحداث:

لفضــح		  عامليــة	 إجــراءات	 للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	 نّســق	
مــن	 مــودي	 إدارة	 ترتكبهــا	 التــي	 للعّمــال	 املناهضــة	 املمارســات	
خــالل	إقامــة	فعاليــات	خــارج	الســفارات	وحملــة	علــى	وســائل	
 .#ModiMustGo الوســم	 تحــت	 االجتماعــي	 التواصــل	
للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	 فــي	 املنتســبة	 النقابــات	 تشــاركت	
االنتخابــات	 خــالل	 حملتهــا	 إلطــالق	 موحــدة	 عمــل	 	

َ
منصــة

الوطنيــة.

قيــم	مركــز	مشــورة	قانونيــة	فــي	شــهر	نيســان/أبريل	لتوحيــد		 
ُ
أ

عــرض	نقابــي	مشــتَرك	حــول	إصــالح	قانــون	العمــل.

نظرت	لجنة	تطبيق	املعايير	في	طلب	بإجراء	تفتيش	بموجب		 
اتفاقيــة	تفتيــش	العمــل	81،	ودعــت	الحكومــة	إلــى	قبــول	بعثــة	

حــرز.
ُ
االتصــال	املباشــر	لترفــع	تقاريرهــا	عــن	التقــّدم	امل

التحديات:
عيــد	انتخــاب	الســيد	مــودي	فــي	شــهر	أيار/مايــو.	مــن	املتوقــع		 
ُ
أ

واإلصالحــات	 والخصخصــة	 التجــارة	 تحريــر	 يتواصــل	 أن	
للعّمــال. املناهضــة	

استبعاد	النقابات	في	إصالح	قانون	العمل.		 

رفضــت	الحكومــة	الهنديــة	حتــى	اآلن	قبــول	االســتنتاج	الــذي		 
تفتيــش	 اتفاقيــة	 بشــأن	 املعاييــر	 إليــه	لجنــة	تطبيــق	 صــت	

ُ
خل

81	وبعثــة	االتصــال	املباشــر. العمــل	

	بالســجن	مــدى	الحيــاة	فــي		 
ً
لمــا

ُ
	ظ
ً
ُحكــم	علــى	ثالثــة	عشــر	عامــال

قضيــة	ماروتــي	ســوزوكي	عــام	2017	وال	يزالــون	فــي	الســجن.

إجراءات ممكنة:

الضغط	على	الحكومة	لقبول	بعثة	االتصال	املباشر.	 

دعم	النقابات	املنتسبة	في	معارضة	إصالح	قانون	العمل.	 

مساعدة	النقابات	املنتسبة	في	التحضيرات	لبعثة	االتصال		 
املباشــر.

فــي		  النقابيــة	 بالحريــة	 املعنّيــة	 اللجنــة	 إلــى	 شــكوى	 تقديــم	
لإلشــراف	 املتحــدة	 األمــم	 وهيئــات	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	
علــى	املعاهــدات	بمــا	يتعلــق	بقضيــة	ماروتــي	ســوزوكي	وإصــالح	

العمــل. قانــون	

اإلنســان		  حقــوق	 مؤسســة	 لــدى	 الشــكاوى	 تقديــم	 دعــم	
. لوطنيــة ا

دعــم	النقابــات	املنتســبة	فــي	العمــل	مــع	املعارضــة	السياســية		 
والتشــريع	علــى	مســتوى	الدولــة	لوقــف	إصــالح	قانــون	العمــل	

اإلشــكالي.	

هونغ كونغ )الصين - املنطقة اإلدارية الخاصة(

أبرز األحداث:

خرج	املاليين	من	الناس	في	سلسلة	من	التجمعات	الحاشدة		 
منــذ	شــهر	حزيران/يونيــو	ضــد	مشــروع	قــرار	مقتــرح	بترحيــل	
الفاّريــن	مــن	الصيــن،	وهــو	مشــروع	قــرار	مــن	شــأنه	أن	يهــدد	
الحريــات	األساســية	لشــعب	هونــغ	كونــغ	وَمــن	يعيشــون	فيهــا.

تطــورت	الحركــة	التــي	قادهــا	الشــباب	لتصبــح	أكبــر	الحشــود		 
	فــي	تاريــخ	هونــغ	كونــغ	-	عبــر	جميــع	القطاعــات	

ً
وأوســعها	شــموال

	لتطبيــٍق	صحيــٍح	ملبــدأ	’بلــد	واحــد	ونظامــان‘	
ً
واألجيــال	-	طلبــا

وحــق	االقتــراع	العــام.	

والحــركات		  التجــارة	 ــرف	
ُ
وغ الدوليــة	 الحكومــات	 دعمــت	

كونــغ.	 هونــغ	 شــعب	 بهــا	 يطالــب	 التــي	 الدعــوات	 التقدميــة	

التحديات:

تتعــرض	الحريــات	األساســية	إلــى	التهديــد	املتمثــل	فــي	تصعيــد		 
السياســية	 القــوة	واملالحقــات	 اســتعمال	 إلــى	 الشــرطة	 لجــوء	
واملحتّجيــن	 املنشــقين	 ضــد	 القســوة	 الشــديدة	 والتشــريعات	

والصحفييــن. اإلنترنــت	 عبــر	 النشــطاء	 واملواطنيــن	

بالتجمــع		  املتعلقــة	 الدوليــة	 للمعاهــدات	 صارخــة	 انتهــاكات	
القانــون	 إنفــاذ	 أفــراد	 واســتعمال	 والتعذيــب،	 الســلمي،	

الناريــة. لألســلحة	

عــام		  اقتــراٍع	 فــي	 نتخــب	
ُ
ت لــم	 التــي	 الحكومــة	 واصــل	

ُ
ت ســوف	

الشــعب.	 طالــب	
َ
مل تجاهلهــا	

الرقابــة		  مــع	 مســتقر	 غيــر	 ونظامــان‘	 واحــد	 ’بلــد	 مبــدأ	 ُيعــد	
الصيــن.		 تفرضهــا	 التــي	 الشــديدة	

إجراءات ممكنة:

انتهــاكات		  فــي	 مســتقل	 مدنــي	 تحقيــق	 إلجــراء	 الدعــوة	 دعــم	
شــهر	 منــذ	 الجماهيــري	 الحشــد	 ضمــن	 الســلمي	 التجمــع	
حزيران/يونيــو،	وفــي	مطالبــات	أخــرى	رفعهــا	اتحــاد	هونــغ	كونــغ	

للنقابــات.

إجراء	جولة	خطابية	التحاد	هونغ	كونغ	للنقابات	وناشطين		 
شــباب	فــي	أوروبــا	والواليــات	املتحــدة	وآســيا	مــن	أجــل	الضغــط	

وبنــاء	التضامــن.

مراقبة	االنتخابات	السياسية	في	عامي	2019	و2020.	 

والطريــق‘		  ’الحــزام	 مبــادرة	 فــي	 كونــغ	 هونــغ	 دور	 كشــف	
منــه. واالســتفادة	



13|38 تقرير حقوق اإلنسان والنقابات 2019

إيران 

أبرز األحداث: 

حملة	تحالف	الرياضة	والحقوق	إلنهاء	الحظر	على	حضور		 
النســاء	مباريــات	كــرة	القــدم.

عمل	منّسق	لالحتجاج	على	سجن	القادة	النقابيين.	 

كانــت	هنــاك	بعثتــان	مــن	منظمــة	العمــل	الدوليــة	فــي	البــالد		 
للمشــاركة. املناســبة	 والظــروف	 الوضــع	 لتقييــم	

رفــع	ورقــة	مشــتركة	بيــن	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	واالتحــاد		 
الشــامل	 الــدوري	 االســتعراض	 جلســة	 إلــى	 العالمــي	 النقابــي	

إيــران. حــول	

التحديات:

بعثــات		  بوجــود	 حتــى	 النقابيــة	 الحقــوق	 انتهــاكات	 تتواصــل	
البــالد. فــي	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	

الوصول	إلى	جماعات	النقابات	في	البالد.	 

القــدم		  كــرة	 مباريــات	 النســاء	 علــى	حضــور	 الحظــر	 يــزال	 ال	
.
ً
ســاريا

إجراءات ممكنة:

حجــب	مشــاركة	منظمــة	العمــل	الدوليــة	فــي	غياب	الضمانات		 
باملصداقيــة	 املتمتــع	 وااللتــزام	 املســتمرة	 االنتهــاكات	 بإنهــاء	

والسياســة. القانــون	 بتحســين	

تطويــر	خطــة	عمــل	مجلــس	النقابــات	العامليــة	بغــرض	رفــع		 
مــن	 وغيرهــا	 العّمــال	 لحقــوق	 التــام	 االحتــرام	 مــع	 العقوبــات	

اإلنســان. حقــوق	

	منهــا	علــى		 
ً
الدعــوة	إلــى	رفــع	العقوبــات	وتشــديد	الضغــط	بــدال

ســجل	إيــران	فــي	حقــوق	اإلنســان.

مواصلــة	الحملــة	مــن	أجــل	رفــع	الحظــر	علــى	حضــور	النســاء		 
مباريــات	كــرة	القــدم.

عمال املالبس في بنغالدش يتجمعون للمطالبة بزيادة رواتبهم 
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البلدان	املعّرضة	للخطر	-	أفريقيا	

زمبابوي 

أبرز األحداث:  

نّسق	االتحاد	الدولي	للنقابات،	واملنظمة	اإلقليمية	األفريقية		 
للجنــوب	 التنســيقي	 واملجلــس	 للنقابــات،	 الدولــي	 لالتحــاد	
	علــى	اعتقــال	قيــادة	مؤتمــر	

ً
	دوليــا

ً
	تضامنيــا

ً
األفريقــي	احتجاجــا

زمبابــوي	للنقابــات	بطريقــة	غيــر	قانونيــة؛	وأســفر	هــذا	العمــل	
عــن	إطــالق	ســراح	بيتــر	موتاســا	وجافــت	مويــو.

في	عام	2019،	طلبت	لجنة	تطبيق	املعايير	أن	تقبل	الحكومة		 
حضــور	بعثــة	اتصــال	مباشــر	إلــى	البــالد	لتقييــم	وضــع	حقــوق	

العّمال.

	عــن	منظمــة		 
ً
	صــادرا

ً
نّســق	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	تقريــرا

زمبابــوي. حــول	 العامليــة	 التجــارة	

األفريقيــة		  اإلقليميــة	 املنظمــة	 مــن	 تضامنيــة	 بعثــة	 مــت	
ّ
ظ
ُ
ن

للنقابــات. زمبابــوي	 مؤتمــر	 مــع	 للنقابــات	 الدولــي	 لالتحــاد	

شــعبة		  لــدى	 شــكاوى	 عــّدة	 للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	 رفــع	
املتحــدة. األمــم	 فــي	 الخاصــة	 اإلجــراءات	

الخــاص		  املقــرر	 فــول،	 نياليتسو�ضــي	 كليمنــت	 الســيد	 ــد	
ّ
أك

لألمــم	املتحــدة	حــول	الحــق	فــي	حريــة	التجمــع	الســلمي	والحريــة	
النقابيــة،	تعهــده	بإجــراء	زيــارة	رســمية	إلــى	زمبابــوي	فــي	أيلــول/

.2019 ســبتمبر	

التحديات: 

تتواصــل	محاكمــة	قائــَدي	مؤتمــر	زمبابــوي	للنقابــات،	بيتــر		 
تــزال	االتهامــات	الجنائيــة	قائمــة	 موتاســا	وجافــت	مويــو،	وال	

مشــروعة.	 نقابيــة	 بأنشــطة	 القيــام	 بســبب	 بحقهمــا	

تتعّرض	املعارضة	السياسية	للعنف	والخطف	والتعذيب.	 

األطــراف		  ثالثــي	 وطنــي	 مجلــس	 وتأســيس	 املصالحــة	 عمليــة	
فّعالــة. بطريقــة	 يعمــل	

إجراءات ممكنة:

قانــون		  إلصــالح	 للنقابــات	 زمبابــوي	 مؤتمــر	 دعــم	 مواصلــة	
العمل؛	ومواءمة	قانون	الخدمة	العامة	مع	دســتور	زمبابوي؛	
ودمــج	معاييــر	العمــل	الدوليــة	ومالحظــات	الهيئــات	اإلشــرافية	

الصلــة. ذات	

ــى	لجنــة	الحقوقييــن	الدوليــة	ونقابــات	املحاميــن	مراقبــة		 
ّ
تتول

املحاكمــة	لتحديــد	مــدى	اســتقاللية	ومرونــة	الهيئــة	القضائيــة	
فــي	القضايــا	املتعلقــة	بقــادة	نقابــات	العّمــال.

التحدي	الدستوري	للحقوق	األساسية.	 

مواصلــة	التعامــل	مــع	املقــرر	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	حــول		 
الحــق	فــي	حريــة	التجمــع	الســلمي	والحريــة	النقابيــة	والدفــع	مــن	

أجــل	تنفيــذ	التوصيــات.

رفــع	شــكوى	لــدى	املفوضيــة	األفريقيــة	والضغــط	مــن	أجــل		 
زمبابــوي.	 بشــأن	 قــرار	 إصــدار	

 	 2020 عــام	 فــي	 الكومنولــث	 رؤســاء	حكومــات	دول	 اجتمــاع	
رابطــة	 إلــى	 العــودة	 علــى	 شــروط	 فــرض	 أجــل	 مــن	 للضغــط	

الكومنولــث.

إلقنــاع		  األفريقــي	 للجنــوب	 التنســيقي	 املجلــس	 مــع	 العمــل	
الجماعــة	اإلنمائيــة	للجنــوب	األفريقــي	بممارســة	ضغــط	علــى	

زمبابــوي.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

أبرز األحداث:

دعــم	املنظمــة	اإلقليميــة	األفريقيــة	لالتحــاد	الدولــي	للنقابات		 
النقابــات	املنتســبة	بشــأن	إمكانــات	تقديــم	بالغــات	إلــى	منظمــة	
العمــل	الدوليــة	والتوعيــة	بحقــوق	اإلنســان	والحقــوق	النقابيــة

  .
التحديات:

تأثيرهــا		  	2018 بعــد	انتخابــات	عــام	 واصــل	أعمــال	العنــف	
ُ
ت

الجماعــي. والتفــاُوض	 النقابيــة	 الحريــة	 علــى	 	
ً
ســلبا

تظّل	عمالة	األطفال	في	قطاع	التعدين	تحت	طائل	 

	إهمــاٍل	كبيــر	مــن	ِقبــل	الحكومــة،	ومــن	ِقبــل	شــركات	متعــددة		 
جمهوريــة	 فــي	 تعمــل	 صينيــة	 شــركات	 فيهــا	 بمــا	 الجنســيات،	

الديمقراطيــة.	 الكونغــو	

يســتحق	العّمــال	مبالــغ	كبيــرة	عــن	رواتبهــم	غيــر	املدفوعــة	التي		 
	.
ً
تعــادل	أجــور	50	شــهرا
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إجراءات ممكنة:

دعــم	النقابــات	املنتســبة	فــي	تطبيــق	قانــون	التعديــن	والعمــل		 
مــع	اتحــاد	الصناعــات	العالمــي	بشــأن	توخــي	العنايــة	الواجبــة	

فــي	قطــاع	التعديــن.

دعم	الجهود	التنظيمية	في	الشركات	الصينية	في	قطاع	التعدين.
دعم	النقابات	املنتسبة	في	حملتها	للمصادقة	على	بروتوكول		 

اتفاقيــة	 بشــأن	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	 عــن	 الصــادر	 	29
الجبــري. العمــل	

إسواتيني

أبرز األحداث:

الدولــي		  لالتحــاد	 األفريقيــة	 اإلقليميــة	 املنظمــة	 اجتمــاع	
الثالــث.		 مســواتي	 امللــك	 مــع	 للنقابــات	

التحديات:

ال	تزال	أعمال	العنف	التي	يمارسها	أفراد	الشرطة	واملضايقة		 
والترهيب	في	حق	املحتّجين	وقادة	النقابات	شائعة.

إجراءات ممكنة:

والحقــوق		  اإلنســان	 لحقــوق	 املتواصلــة	 االنتهــاكات	 توثيــق	
بّيــة. النقا

رفــع	ورقــة	مــن	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	/	مجموعــة	نقابــات		 
الكومنولــث	إلــى	اجتمــاع	رؤســاء	حكومــات	الكومنولــث	لســنة	

 .2020 روانــدا،	حزيران/يونيــو	 كيغالــي،	 	،2020

والفــرص		  النمــو	 لقانــون	 	
ً
تبعــا جديــدة	 أهليــة	 عريضــة	 رفــع	

أفريقيــا. فــي	 املتاحــة	

الحــوار		  بتحســين	 امللــك	 التــي	قطعهــا	 الوعــود	 ملتابعــة	 بعثــة	
الصناعيــة. العالقــات	 فــي	 العالقــة	 القضايــا	 وحــّل	 االجتماعــي	

الصومال

أبرز األحداث:

أعيد	التفاوض	على	قانون	العمل	وجرت	املصادقة	الشاملة		 
علــى	النســخة	النهائيــة	مــن	مشــروع	قانــون	العمــل	الصومالــي	
بواســطة	الشــركاء	مــن	األطــراف	الثالثــة	فــي	20	شــباط/فبراير	
فــي	تأســيس	 عــد	هــذه	الخطــوة	هاّمــة	

ُ
47	ســنة.	وت 2019	بعــد	

العالقــات	الثالثيــة	الطــرف	والحــوار	االجتماعــي.

ــّدم	مشــروع	قانــون	موظفــي		 
ُ
فــي	26	حزيران/يونيــو	2019،	ق

الخدمــة	املدنيــة	)قانــون	رقــم	11(،	الــذي	يتعلــق	بالعامليــن	فــي	
القطــاع	العــام	إلــى	البرملــان.

لت	اللجنــة	االستشــارية		 
ّ
ألول	مــّرة	فــي	تاريــخ	الصومــال،	تشــك

تموز/يوليــو	 	21 فــي	 الصوماليــة	 الوطنيــة	 األطــراف	 الثالثيــة	
2019،	ويحظــى	فيهــا	اتحــاد	نقابــات	العّمــال	الصوماليــة	بثالثــة	
ممثليــن.	ســوف	تتعامــل	اللجنــة	االستشــارية	الثالثيــة	األطــراف	
الوطنيــة	الصوماليــة	مــع	جميــع	قضايــا	التوظيــف	والعمــل.

التحديات:

يجــب	أن	يقــّر	مجلــس	الشــيوخ	ومجلــس	النــواب	فــي	البرملــان		 
العمــل. قانــون	

النقابييــن		  ضــد	 املمــارس	 والترهيــب	 التهديــدات	 منــاخ	 يظــّل	
.
ً
قائمــا والصحفييــن	

ال	يحمــي	مشــروع	قانــون	موظفــي	الخدمــة	املدنيــة	الحريــة	النقابيــة	
والتفــاُوض	الجماعــي	للعامليــن	فــي	القطــاع	العــام.

إجراءات ممكنة:

القــوى		  علــى	 ضغــوط	 ملمارســة	 املنتســبة	 النقابــات	 حشــد	
العمــل.	 لقانــون	 ســريع	 اعتمــاد	 أجــل	 مــن	 البــالد	 فــي	 السياســية	

دعم	اتحاد	نقابات	العّمال	الصومالية	في	مناهضة	الحمالت		 
السياســية	ضد	نقابات	العّمال.

وحقــوق		  اإلنســان	 لحقــوق	 واالنتهــاكات	 اإلســاءات	 فضــح	
العّمــال.

قامــت	شــرطة	مكافحــة	الشــغب	بفــض	احتجاجــات	النقابــات	العماليــة	علــى	األجــور	
Gianluigi	Guercia	/	AFP	:الصــورة	مصــدر	ســواتيني.	إي	فــي	بعنــف	املنخفضــة
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البلدان	املعّرضة	للخطر	-	املنطقة	العربية

الجزائر 

أبرز األحداث:

فــي		  املــدن	 اجتاحــت	 التــي	 الحاشــدة	 املظاهــرات	 أســفرت	
ــح	الرئيــس	العليــل	عبــد	العزيــز	

ّ
عمــوم	أنحــاء	البــالد	ضــد	ترش

تفليقــة			 بــو	 تنحيــة	 عــن	 خامســة	 رئاســية	 لفتــرة	 تفليقــة	 بــو	
جديــدة.	 انتقاليــة	 حكومــة	 وتشــكيل	

إلــى		  توصيــات	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	 بعثــة	 تقريــر	 يشــمل	
الحكومة	الســتعجال	تســجيل	االتحاد	العام	املســتقل	للعّمال	

فــي	الجزائــر	وإعــادة	دمــج	النقابييــن	املفصوليــن.

التحديات:

وقمــع		  الشــرطة	 قــوات	 تمارســه	 الــذي	 العنــف	 اســتمرار	
النقابيــة. األنشــطة	

ص	إليها	الكونفدرالية		 
ُ
ذ	تسجيل	االستنتاجات	التي	خل لم	ُينفَّ

العامــة	املســتقلة	للعّمــال	فــي	الجزائــر			ولجنــة	تطبيــق	املعاييــر	
لــدى	منظمــة	العمــل	الدوليــة	وتوصيــات	تقريــر	بعثــة	منظمــة	

العمــل	الدوليــة.	

ة.			 
ّ
استنساخ	الحكومة	لنقابات	موازية	للنقابات	املستقل

ال	يــزال	قانــون	العمــل	فــي	مرحلــة	الصياغــة	منــذ	عــام	2011 	 
ولــم	ُيعتمــد	بعــد.	

إجراءات ممكنة:

العامــة		  الكونفدراليــة	 بتســجيل	 للتعهــد	 الدعــم	 مواصلــة	
املســتقلة	للعّمال	في	الجزائر				،	وتســليم	الشــكاوى	إلى	الجهاز	
الرقابــي	لــدى	منظمــة	العمــل	الدوليــة،	مــع	تحديــث	الشــكوى			

النقابيــة. اللجنــة	املعنّيــة	بالحريــة	 لــدى	 املودعــة	

بعثــة	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	واالتحــادات	النقابيــة	العامليــة	إلــى	
الجزائــر.

مراقبة	تنفيذ	توصيات	بعثة	منظمة	العمل	الدولية	لسنة	2019.

األردن 

أبرز األحداث:

ضــد	 احتجاجيــة	 أنشــطة	 للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	 نّســق	
التعديــالت	علــى	قانــون	العمــل	التــي	وصفــت	بالخطيــرة	علــى	الحريــة	

البــالد.		 فــي	 التنظيــم	 وحــق	 النقابيــة	

أضاف	االتحاد	الدولي	للنقابات	األردن	إلى	قائمة	استشاري		 
توظيــف	العّمــال	املهاجريــن،	وتألفــت	لجنــة	نقابيــة	جديــدة	مــن	

عّمــال	مهاجريــن	كانــت	قــد	تأسســت	فــي	آذار/مــارس	2019.

	للتعديــالت		 
ً
	وانتقــادا

ً
أرســل	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	تحليــال

ــه	علــى	ســحب	التعديــالت.
ّ
إلــى	البرملــان	مــع	حث

التحديات:

يفرض	قانون	العمل	وقانون	النقابات	عقوبات	شديدة	على		 
الحريــة	النقابيــة	والتعدديــة	ويحتــاج	إلــى	تعديــل.

فــي		  العوائــق	 مواجهــة	 املســتقلة	 العّمــال	 نقابــات	 واصــل	
ُ
ت

والتنظيــم. التســجيل	

املهاجريــن		  للعّمــال	 املتاحــة	 العدالــة	 تحقيــق	 ُســبل	 تظــل	
محــدودة. املهاجــرات	 املنزليــات	 والعامــالت	

إجراءات ممكنة:

دعم	اتحاد	النقابات	العّمالية	املستقلة	األردني			في	تحديث		 
شــكواها	املرفوعــة	إلــى	اللجنــة	املعنّيــة	بالحريــة	النقابيــة	ودعــم	

جهــود	تســجيلها.

دعــم	قــدرة	القانونييــن			النقابييــن	علــى	رفــع	دعــاوى	لصالــح				 
املهاجــرات.	 املنزليــات	 والعامــالت	 املهاجريــن	 العّمــال	

دعم	قدرة	مركز	موارد	املهاجرين	في	معالجة	قضايا	العّمال		 
املهاجريــن.

فلسطين

أبرز األحداث: 

إلــى		  بعثــة	 للنقابــات	 الدولــي	 العامــة	لالتحــاد	 مــت	األمانــة	
ّ
نظ

فلســطين	وإســرائيل	فــي	تموز/يوليــو	2019	لاللتقــاء	بالنقابــات	
يعمــل	 التــي	 الظــروف	 ملراجعــة	 والحكومــة	 العمــل	 وأربــاب	
واملســتوطنات	 إســرائيل	 فــي	 الفلســطينيون	 العّمــال	 تحتهــا	

اإلســرائيلية.

املناِصــر		  العمــل	 إلــى	 للنقابــات	دعمــه	 الدولــي	 االتحــاد	 قــّدم	
إلــى	 	

ً
داعيــا املتحــدة،	 األمــم	 فــي	 الحكوميــة	 غيــر	 للمنظمــات	

أعمالهــا	 تديــر	 التــي	 للشــركات	 بالشــفافية	 ســجل	 تأســيس	
اإلســرائيلية. املســتوطنات	 داخــل	
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التحديات:

املســتوطنات		  فــي	 الفلســطينيين	 العّمــال	 اســتغالل	 تنامــي	
العمــل. تصاريــح	 فــي	 السمســرة	 وممارســة	 اإلســرائيلية	

	مفــّوض	األمــم	املتحــدة		 
ً
فــي	آذار/مــارس	2019،	أّجــل	مجــددا

بالشــركات	 بيانــات	 قاعــدة	 نشــر	 اإلنســان	 لحقــوق	 الســامي	
فــي	الضفــة	الغربيــة	 فــي	املســتوطنات	غيــر	املشــروعة	 العاملــة	

ــة.
ّ
املحتل

صعوبات	مستمرة	في	تطبيق	قانون	الضمان	االجتماعي.	 

أزمــة	تمويــل	وكالــة	األمــم	املتحــدة	إلغاثــة	وتشــغيل	الالجئيــن		 
األونــروا. 	- األدنــى	 الشــرق	 فــي	 الفلســطينيين	

إجراءات ممكنة:

دعــم	الجهــود	التنظيميــة	التــي	يبذلهــا	االتحــاد	العــام	لنقابــات		 
عمــال	فلســطين	فــي	القطاعــات	املســتهدفة.

دعــم	االتحــاد	العــام	لنقابــات	عمــال	فلســطين	فــي	انخراطــه		 
الضمــان	االجتماعــي	 قانــون	 بشــأن	 العمــل	 قانــون	 فــي	إصــالح	

العمــل. قانــون	 مشــروع	 علــى	 والتعديــالت	

االقتطاعــات				  فــي	 تدقيــق	 إجــراء	 إمكانيــة	 مــدى	 استكشــاف	
التــي	أقّرهــا			أربــاب	العمــل	اإلســرائيليون	علــى	رواتــب	العّمــال	

لفلســطينيين. ا

دعوة	للتمويل	املالئم	لألونروا.

حملة	من	أجل	الحق	في	العمل	لالجئين	الفلسطينيين.	 

الدعوة	إلى	تنفيذ	قرار	األمم	املتحدة	ونشر	القائمة	بأسماء		 
الشــركات	الـــ	206	التــي	تديــر	أعمالهــا	فــي	املناطــق	الفلســطينية	

ــة،	بمــا	يشــمل	القــدس	الشــرقية.
ّ
املحتل

تجمــع	صحفيــون	ومحامــون	فــي	الجزائــر	للمطالبــة	بإطــالق	ســراح	الصحفيــة	املســجونة	عدليــن	مــالح	خــالل	أســبوعه	الثالــث	مــن	اإلضــراب	
عــن	الطعــام.

االئتمان:	بالل	بنسالم	/	نور	فوتو	/	وكالة	الصحافة	الفرنسية
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البلدان	املعّرضة	للخطر	-	األمريكتان			

كولومبيا        

أبرز األحداث: 

دعم	االتحاد	الدولي	للنقابات	»املنتدى	الدولي	حول	السالم		 
وحقــوق	العّمــال«	الــذي	ُعقــد	فــي	بوغوتــا	فــي	8	أيار/مايــو	والــذي	
والدوليــة	 الكولومبيــة	 للنقابــات	 متجــدد	 التــزام	 عــن	 أســفر	

	عــن	الديمقراطيــة	فــي	البــالد.	
ً
	دفاعــا

ً
باالتحــاد	معــا

فــي		  الدولــي	 العمــل	 مؤتمــر	 خــالل	 حزيران/يونيــو،	 	13 فــي	
ــم	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	فعاليــة	جانبيــة	حــول	

ّ
جنيــف،	نظ

مــع	 بالتنســيق	 كولومبيــا«،	 فــي	 بالســالم	 املحدقــة	 »األخطــار	
اســتراتيجية	 حــددت	 التــي	 الكولومبيــة،	 املنتســبة	 النقابــات	
مــع	 للتضامــن	 الدولــي	 النقابــي	 الحــراك	 ِقبــل	 مــن	 مشــتركة	

الكولومبييــن. العّمــال	

التحديات:

حــوادث		  فــي	 	
ً
كبيــرا 	

ً
ارتفاعــا و2019	 	2018 العامــان	 ســّجَل	

نقابــات	 وقــادة	 اإلنســان	 حقــوق	 عــن	 املدافعيــن	 اغتيــال	
العّمــال. حقــوق	 انتهــاك	 حــاالت	 ارتفعــت	 كمــا	 العّمــال؛	

اتخــذت	حكومــة	اليميــن	األق�ضــى	خطــوات	لتقويض	اتفاقية		 
الســالم	ممــا	جعــل	انحــالل	الصفقــة	إمكانيــة	واقعــة.

إجراءات ممكنة:

مواصلــة	شــجب	اغتيــال	قــادة	املجتمــع	فــي	كولومبيــا،	مــع	دفــع		 
الحكومــة	إلــى	مواصلــة	عمليــة	الســالم.

فــي		  القــرار	 وصّنــاع	 السياســات	 واضعــي	 بيــن	 التوعيــة	 نشــر	
فــي	امليــدان	االقتصــادي	ومنظمــة	 منظمــة	التعــاون	والتنميــة	
العمــل	الدوليــة	حــول	زيــادة	التعــدي	علــى	الحقــوق	فــي	كولومبيــا	
وتقويــض	الحكومــة	الحاليــة	لعمليــة	الســالم	بنــاًء	علــى	التقريــر	

حــول	»األخطــار	املحدقــة	بالســالم«.

دعــوة	املقــرر	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	حــول	الحــق	فــي	حريــة		 
البــالد	 إلــى	 مهمــة	 إلــى	 النقابيــة	 والحريــة	 الســلمي	 التجمــع	
حقــوق	 عــن	 واملدافعيــن	 النقابييــن	 القــادة	 مــع	 لالنخــراط	

اإلنســان.

البرازيل 

أبرز األحداث:

نوقشــت	قضيــة	البرازيــل	فــي	لجنــة	تطبيــق	املعاييــر	مّرتيــن	علــى		 
التوالــي.	أّدى	إدراج	القضيــة	فــي	القائمــة	املختصــرة	الصــادرة	
مســاعدة	 إلــى	 	2019 عــام	 فــي	 املعاييــر	 تطبيــق	 لجنــة	 عــن	
بشــأن	 النقاشــات	 إحيــاء	 فــي	 البرازيــل	 فــي	 العماليــة	 النقابــات	
إصالح	املعايير	الخاصة	بالعّمال	مع	التركيز	على	االستشارات	

النقابــات. مــع	 الالزمــة	

وقــد	تســّربت	أحاديــث	بيــن	القا�ضــي	البرازيلــي	واالدعــاء	العــام		 
الــذي	ســجن	لــوال	وكشــفت	عــن	تعــاون	محظــور	وشــكوك	حــول	
ــة.	وقــد	أدت	الفضيحــة	إلــى	ارتفــاع	الُفــرص	بإطــالق	ســراح	

ّ
األدل
لوال.

التحديات:

تعمــل	حكومــة	بولســونارو	الفاســدة	والعنيفــة	علــى	مواجهــة		 
	لحكمهــا	بالقبضــة	الحديديــة،	وعلــى	وجــه	الخصــوص	 أي	تحــّدٍ

التحــدي	القــادم	مــن	حــركات	اجتماعيــة	مثــل	النقابــات.

والجيــش		  الحكومــة	 بيــن	 الرســمي	 غيــر	 الترابــط	 يــزال	 وال	
	مــن	أجــل	إبقــاء	

ً
والســلطات	القضائيــة	وشــركات	اإلعــالم	قويــا

الســجن. فــي	 لــوال	

إجراءات ممكنة:

بتســليط		  البرازيــل	 فــي	 العّمــال	 نقابــات	 إلــى	 الدعــم	 تقديــم	
الضــوء	علــى	انتهــاكات	حقــوق	النقابــات	علــى	املســتوى	الدولــي	
الدوليــة،	 العمــل	 منظمــة	 علــى	مســتوى	 املثــال،	 ســبيل	 )علــى	
ومنظمــة	التعــاون	والتنميــة	فــي	امليــدان	االقتصــادي،	والبرملــان	
األوروبــي،	ومجموعــة	العشــرين	ومجموعــة	نقابــات	العّمــال	فــي	

.))G20/L20( العشــرين	 مجموعــة	

مواصلــة	حملــة	الحريــة	مــن	أجــل	لــوال،	بمــا	يشــمل	دفــع	حملة		 
التمويــل	الجماهيــري	ملســاعدة	فريــق	الدفــاع	عــن	لــوال.
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 األرجنتين       

أبرز األحداث:

لكشــف		  عامليــة	 نشــاطات	 للنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	 نّســق	
املتعلقــة	 االنتخابيــة	 التزاماتــه	 تنفيــذ	 فــي	 	 	 ماكــري	 إخفــاق	
العالمــي	 اليــوم	 حمــالت	 خــالل	 مــن	 وذلــك	 العّمــال،	 بحقــوق	
فــي	 	MacriMustGo	 #FueraMacri# وســم	 تحــت	 للعمــل	

األول/أكتوبــر. وتشــرين	 أيلول/ســبتمبر	

التحديات:

عيــد	انتخــاب		 
ُ
يعتمــد	التقــدم	علــى	نتيجــة	االنتخابــات؛	فــإذا	أ

علــى	 االعتــداءات	 مــن	 	
ً
مزيــدا العّمــال	 نقابــات	 تتوقــع	 ماكــري	

العّمــال. حقــوق	

إجراءات ممكنة:

	مواصلة	دعم	النقابات	األرجنتينية	في	التصدي	للتراجعات		 
بسياســات	 املتعلقــة	 الحاليــة	 الحكومــة	 خطــة	 فــي	 املســجلة	

العمــل
.

غواتيماال

أبرز األحداث:

تعزيز	لجنة	العمل	الثالثية	األطراف	والحرية	النقابية.	 

بيــن	جميــع	املنظمــات	النقابيــة	)االتحــادات		  توحيــد	العمــل	
الوطنيــة(.	 واملراكــز	 القطاعيــة	

التحديات:

 		
ً
تغيير	الحكومة	في	شهر	أيلول/سبتمبر	قد	يحمل	معه	تغييرا
االلتــزام	 حــول	 الغمــوض	 مــن	 	

ً
مزيــدا وبالتالــي	 	

ً
جديــدا 	

ً
وزاريــا

العّمــال.		 بحقــوق	

إخفاقــات	خطيــرة	فــي	تنفيــذ	خريطــة	الطريــق:	تدابيــر	ملواجهــة		 
العمــل	 قانــون	 وإصــالح	 النقابييــن،	 حــق	 فــي	 املرتكــب	 العنــف	
األحــكام	 إنفــاذ	 إلــى	 واالفتقــار	 	،C87 التفاقيــة	 لالمتثــال	

القضائيــة.

إجراءات ممكنة:

إلــى	مجلــس		  	
ً
يتعّيــن	علــى	الحكومــة	أن	ترفــع	تقريرهــا	ســنويا

الطريــق	 تنفيــذ	خريطــة	 الدوليــة	حــول	 العمــل	 إدارة	منظمــة	
الســنة(،	 هــذه	 مــن	 ابتــداًء	 الثاني/نوفمبــر	 تشــرين	 شــهر	 )كل	
فــي	 العاملــة	الفرصــة	ملناقشــة	اإلخفاقــات	 ممــا	يمنــح	الفرقــة	

جديــد. مــن	 الحكومــة	 امتثــال	

لألمريكيتيــن		  النقابــات	 اتحــاد	 مــع	 غواتيمــاال	 فــي	 االجتمــاع	
النقابيــة	 االتحــادات	 مــع	 غواتيمــاال	 فــي	 اإلجــراءات	 لتنســيق	

العامليــة.	

هندوراس

أبرز األحداث:

2018،	طلبــت	لجنــة	تطبيــق	املعاييــر	إلــى	الحكومــة		  فــي	عــام	
قبول	بعثة	االتصال	املباشر	في	البالد	لتقييم	الوضع	املتعلق	
درجــت	هنــدوراس	مــن	جديــد	علــى	القائمــة	

ُ
بحقــوق	العّمــال.	أ

بخصــوص	 املعاييــر	 تطبيــق	 لجنــة	 عــن	 الصــادرة	 املختصــرة	
.C87 اتفاقيــة	

توقيع	اتفاقية	ثالثية	األطراف	حول	خطة	عمل	وآلية	تناول		 
أيار/مايــو	 فــي	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	 بعثــة	 بعــد	 الشــكاوى	

.2019

جماهيريــة		  الحتجاجــات	 التعليميــة	 النقابــات	 تنظيــم	 أّدى	
فــي	توحيــد	جبهــة	مشــتَركة	معاِرضــة	 املســاعدة	 إلــى	 أســبوعية	

للحكومــة.

التحديات:

إن	انهيــار	املؤسســات	الديمقراطيــة	فــي	هنــدوراس	علــى	وشــك		 
أن	يكتمــل،	مــع	تحــّول	هيكليــة	الدولــة	فــي	حــد	ذاتهــا	إلــى	مجــرد	
جهــاز	يخــدم	مصالــح	الشــركات	والنخبــة	الفاســدة	والجريمــة	

مــة.
ّ
املنظ

إجراءات ممكنة:

مواصلــة	دعــم	اتحــاد	العّمــال	األوحــد	فــي	هنــدوراس	من	خالل		 
آليــات	منظمــة	العمــل	الدوليــة	)متابعــة	التوصيــات	الصــادرة	
عــن	بعثــة	االتصــال	املباشــر،	والشــكاوى	الصــادرة	عــن	اللجنــة	
املعنّيــة	بالحريــة	النقابيــة	ورفعهــا	إلــى	هيئــات	رقابيــة	أخــرى(.

مواصلة	االستعانة	بآليات	االستجابة	السريعة	لدى	االتحاد		 
الدولــي	للنقابــات	عنــد	وقــوع	انتهاكات.
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باراغواي 

أبرز األحداث:
مــن		  العّمــال	 لتنظيــم	 تشــاكو	 فــي	 عّمــال	 نقابــة	 أّول	 تكويــن	

األغلــب. فــي	 األصلييــن	 الســكان	

فــي	آذار/مــارس		  تلّقــي	الدعــم	مــن	مؤسســة	فريدريــك	إيبــرت	
جَمــع	بيــن	منظمــة	العمــل	الدوليــة	ومؤسســة	التمويــل	الدوليــة	
والبنــك	الدولــي،	واالتحــاد	الدولــي	للنقابــات،	واتحــاد	النقابــات	
للعمال-أمريــكا	 الوحيــد	 املركــزي	 واالتحــاد	 لألمريكتيــن،	

األصلييــن. الســكان	 مــن	 والعّمــال	

التحديات:

ال	تــزال	الحكومــة	تفتقــر	إلــى	االلتــزام	بتلبيــة	أهــّم	االحتياجات		 
األساســية	للعّمــال	فــي	تشــاكو.

غيــاب	إدارة	للعّمــال،	بمــا	يشــمل	التفتيــش	علــى	العمالــة	فــي		 
املنطقــة

.القطاع	غير	النظامي	في	املهن	الزراعية.	 

إجراءات	ممكنة:

فــي		  مواصلــة	دعــم	االتحــاد	املركــزي	الوحيــد	للعمال-أمريــكا	
األصلييــن. الســكان	 مــن	 العّمــال	 تنظيــم	

مواصلة	العمل	مع	مؤسسة	التمويل	الدولية	والبنك	الدولي		 
العمــل	 ومعاييــر	 االجتماعيــة	 للمعاييــر	 االمتثــال	 لضمــان	
الوطنيــة	 عبــر	 منيرفــا	 شــركة	 إلــى	 املمنــوح	 بالقــرض	 املتعلقــة	

باراغــواي. فــي	 البقــري	 للحــم	

لدعــم		  	2019 الثاني/نوفمبــر	 تشــرين	 فــي	 وطنــي	 اجتمــاع	
التنظيــم. اســتراتيجية	 بشــأن	 تشــاكو	 فــي	 النقابــات	

بولســونارو. جايــر	 املطــاف	 نهايــة	 فــي	 والفائــز	 املتطــرف	 اليميــن	 مرشــح	 ضــد	 البرازيــل	 أنحــاء	 جميــع	 فــي	 النســاء	  احتجــت	
Cris	Faga	/	NurPhoto	/	AFP	:الصورة	
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 املرفق	1 

آلية	االستجابة	السريعة	لدى	االتحاد	الدولي	للنقابات

إجراءات فورية

املدى القصير

املدى القصير

املدى املتوسط

إجراءات	فورية	خطاب	احتجاج	من	االتحاد	الدولي	لنقابات	العمال	. 	
إلــى	الحكومــة	و	/	أو	الشــركة	املســؤولة.	تــم	نشــر	خطــاب	االحتجــاج	ورد	

الحكومــة	/	الشــركة	علــى	موقــع	االتحــاد	الدولــي	لنقابــات	العمــال.

 2.							بيان	على	اإلنترنت	على	موقع	االتحاد	الدولي	للنقابات.

3.						التعــرض	النتهــاكات	علــى	قنــوات	التواصــل	االجتماعــي	الخاصــة	باالتحــاد	
 .)Twitter	،	Facebook	،	LinkedIn	،	Instagram(	العمــال	لنقابــات	الدولــي

صــور	مــن	الشــركات	التابعــة	وضعــت	علــى	فليكــر	)بــإذن(.

4			.	رفــع	املخالفــة	إلــى	آليــات	الرقابــة	التابعــة	ملنظمــة	العمــل	الدوليــة	واألمــم	
املتحــدة.

5.					طلب	تدخل	املدير	العام	ملنظمة	العمل	الدولية.

6				.	طلــب	للتدخــل	مــن	مكتــب	املفوضيــة	العليــا	لحقــوق	اإلنســان	مــن	خــالل	
املمثــل	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	بشــأن	حريــة	االرتبــاط.

الشــركة	 خــارج	 احتجاجيــة	 إجــراءات	 HTUR	التخــاذ	 لشــبكات	 مناشــدة	 	.7
البريــد	 ورســائل	 الهاتفيــة	 واملكاملــات	 التضامــن	 خطابــات	 أو	 	/ و	 الســفارة	 	/
اســتئناف	 صفحــة	 االجتماعــي.	 التواصــل	 وســائل	 وإجــراءات	 اإللكترونــي	
HTUR	علــى	موقــع	االتحــاد	الدولــي	لنقابــات	العمــال	مــع	خطــاب	اســتئناف.
والشــبكات	 الســفارات	 مــع	 لالنخــراط	 	TUSSOs و	 »أصدقــاء«	 إلــى	 نــداء	 	.8
النقابيــة. اإلنمائــي	 التعــاون	 شــبكة	 عمــل	 تربــط	 التــي	 بالدهــم	 فــي	 املحليــة	

9.					إجــراء	حملــة	رقميــة	لالتحــاد	الدولــي	للنقابــات	باســتخدام	وســائل	التواصــل	
االجتماعي	،	والتماس	،	وبطاقة	بريدية	عبر	اإلنترنت	تستهدف	الشركة	/	الحكومة.

أرسل	بطاقة	بريدية	إلى	لوال.

طلبات	صندوق	التضامن. 10.						دعــم	التضامــن	املالــي	لفقــدان	الدخــل	أو	رســوم	الكفالــة	،	و	/	أو	
التبرعــات. دعــم	جمــع	

جديد	لعام	2019.

إطالق	كوريا	سراح	هان	سانغ	جيون.

ZCTU	قيادة	سجن	زيمبابوي

إضراب	عمال	الحافالت	في	باراغواي.

إضراب	طياري	شركة	Avianca	في	كولومبيا.

مقتل	الزعيم	النقابي	التركي	عبد	هللا	كركان

لقبــض	علــى	حقــوق	العمــال	فــي	مرمــى	النيــران	فــي	ميندانــاو	
،	الفلبيــن

رســالة	مــن	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	إلــى	الرئيــس	أشــرف	غنــي	
للعمــال	 الوطنــي	 االتحــاد	 ممتلــكات	 جميــع	 مصــادرة	 بشــأن	

)NUAWE( األفغــان	 واملوظفيــن	
دول ، كوستاريكا - مضايقة زعيم نقابي.

مثال

فــي	حالــة	اعتقــال	النقابييــن	أو	االنتهــاكات	الخطيــرة	األخــرى	،	أنشــأ	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات	آليــة	اســتجابة	ســريعة	يمكــن	أن	تشــمل	
التاليــة: اإلجــراءات	
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tur@ituc-csi.org ملزيد	من	املعلومات	اتصل:

املدى املتوسط

املدى البعيد

املدى البعيد

11.	التواصــل	مــع	الصحفييــن	املســتهدفين	للكتابــة	عــن	القضيــة	/	االنتهــاك	
وتأثيــره	علــى	العمــال	واألســرة	واملجتمــع

.Equal	Times	في	متعمقة	مقالة	12.

13.	مدونــة	مــن	قبــل	قــادة	النقابــات	/	أفــراد	األســرة	/	الزمــالء	املتأثريــن	علــى	
.Equal	 Times

14.	رســالة	فيديــو	مــن	األميــن	العــام	للـــ	ITUC	،	زعيــم	نقابــي	وطنــي	،	عامــل	،	
أســرة	/	زميــل	عمــل	للمتضرريــن	مــن	االنتهــاكات	،	تمــت	مشــاركتها	علــى	وســائل	

التواصــل	االجتماعــي	/	منشــورة	علــى	موقــع	االتحــاد	الدولــي	للنقابــات.

15.	مهمة	رفيعة	املستوى	لبلد	مع	GUFs	،	املنطقة	،	الشركات	التابعة

16.	دعم	الدعوى	القانونية	من	الشبكة	القانونية.

17.	مراقبــو	قضايــا	املحاكــم	،	طلبــات	دعــم	املراقبــة	مــن	الســفارات	،	منظمــة	
العمــل	الدوليــة	ولجنــة	الحقوقييــن	الدوليــة.

محاكمات	تركيا	كيسك.

جديد	لعام	2019.

زيارات	السجون	لهان	سانغ	جيون	في
كوريا	الجنوبية	ولوال	في	البرازيل.

جديد	لعام	2019.

جديد	لعام	2019.
زيمبابــوي	فــي	2019:	الحالــة	التــي	نحــن	فيهــا	وخارطــة	الطريــق	

إلــى	األمــام

www.equaltimes.org

ZCTU	قادة	على	القبض	إلقاء
القمع	املستمر	للنقابات	العمالية

في	زيمبابوي

18.	أيــام	العمــل	العامليــة	املنســقة	ومــا	يرتبــط	بهــا	مــن	اســتراتيجيات	وســائل	
موقــع	 علــى	 العمــل	 صفحــة	 	/ األمامــي	 الخــط	 حملــة	 واالتصــاالت.	 اإلعــالم	
اجتماعــي	 عقــد	 	/ للنــاس	 )ديمقراطيــات	 العمــال	 لنقابــات	 الدولــي	 االتحــاد	

جديــد(.
19.	بنــاء	التحالفــات	الدوليــة	والتواصــل	مــن	خــالل	حمــالت	العمــل	املســتعجل	
/	دعــوات	إلــى	العمــل	مــن	منظمــات	املجتمــع	املدنــي	واملنظمــات	غيــر	الحكومية	،	
وهيومــان	رايتــس	ووتــش	والــذكاء	االصطناعــي	،	ومــا	إلــى	ذلــك	،	ووســائل	اإلعــالم	

املنســقة	والدعــوة	مــع	األهــداف	الوطنيــة	واإلقليميــة	والدوليــة	الرئيســية.

الحالــة	 ودراســات	 واملقابــالت	 لالنتهــاكات	 الوســائط	 متعــدد	 التوثيــق	 	.20
العامليــة. الحقــوق	 ملؤشــر	 حالــة	 دراســة	 إعــداد	 املعنييــن.	 للعمــال	

مؤشر	الحقوق	-	أسوأ	10	دول	في
العالم	للعمال.

#	انقذ	حكيم

مودي	يجب	أن	يذهب

تركيا	-	عمال	بناء	املطارات
اإلضراب	واالعتقاالت.
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12 0 7 1 0

8 0 0 2 2

1 0 15 0 0

1 0 0 0 0

21 1 2 15 4

8 0 1 1 0

6 0 1 2 2

7 0 0 2 0

 املرفق	2	-	

استعراض	مناشدات	االتحاد	الدولي	للنقابات

القبــض	علــى	جافــت	مويــو	وبيتــر	موتاســا،	مؤتمــر	زمبابــوي	 إلقــاء	 زمبابــوي:	

للنقابــات

مناشدات حقوق اإلنسان والحقوق النقابية كانون الثاني/يناير - آب/أغسطس 2019
االتحــاد العربي 

للنقابات
أفريقيا منطقة آسيا 

واملحيط الهادئ
املجلس اإلقليمي 
للُبلدان األوروبية األمريكتان

الهند	حكومة	مودي	يجب	أن	ترحل	1+2

اإلقليميــة	 املنظمــة	 أدو-أمانكــواه،	 كوا�ضــي	 علــى	 القبــض	 إلقــاء	 زمبابــوي:	

للنقابــات	 الدولــي	 لالتحــاد	 األفريقيــة	

كولومبيا:	الخطة	اإلنمائية	الوطنية	تقّوض	االلتزامات	الخاصة	بالعّمال							

فيجي:	إلقاء	القبض	على	فيلكس	أنطوني،	مؤتمر	فيجي	للنقابات

كازاخستان:	محاكمة	إيرالن	بلتاباي،	نقابات	العّمال	املستقلة	في	
كازاخستان

تركيــا:	التدخــل	الحكومــي	فــي	الشــؤون	الداخليــة	التحــاد	النقابــات	العماليــة	
العمومييــن. للموظفيــن	

هونغ	كونغ:	احتجاجات	)ُمستمّرة(
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املرفق	3	-	استنتاجات	لجنة	تطبيق	املعايير	في	مؤتمر	

العمل	الدولي	2019
الجزائر )التصديق: 1962( 

اتفاقية	الحرية	النقابية	وحماية	حق	التنظيم،	1948	)رقم	87( 

	بالتصريحــات	الشــفهية	التــي	أدلــى	بهــا	ممثــل	
ً
حيطــت	اللجنــة	علمــا

ُ
أ

الحكومــة	والنقــاش	الــذي	تالهــا.	

رفيعــة	 بعثــة	 الحكومــة	 قبــول	 إيجابــي	 نحــو	 علــى	 اللجنــة	 لحظــت	
بشــأن	 عــن	قلقهــا	 اللجنــة	 أعربــت	 	.2019 أيار/مايــو	 فــي	 املســتوى	
نقابيــة	 إلــى	منظمــات	 فــي	االنضمــام	 العّمــال	 تقييــد	حــق	 مواصلــة	
وتأسيســها،	 اختيارهــم	 مــن	 كونفدراليــة	 وتحالفــات	 واتحــادات	
والحظــت	مــع	إبــداء	القلــق	الغيــاَب	املتواصــل	ألي	تقــّدم	ملمــوس	فــي	

لالتفاقيــة.	 يمتثــل	 بمــا	 التشــريع	 تعديــل	

والنقــاش	 الحكومــة	 قّدمتهــا	 التــي	 الورقــة	 االعتبــار	 فــي	 الوضــع	 مــع	
يلــي:	 مــا	 اتخــاذ	 	علــى	

َ
اللجنــة	الحكومــة 	

ّ
الــذي	تالهــا،	تحــث

 		
ً
قانونــا العّمــال	 نقابــات	 تســجيل	 يكــون	 أن	 علــى	 الحــرص	

87؛	 رقــم	 لالتفاقيــة	 	
ً
ممتثــال 	

ً
وممارســة

حــّرة		  عّمــال	 نقابــات	 بتســجيل	 قــة	
ّ
املعل الطلبــات	 معالجــة	

القانــون	 عليهــا	 ينــص	 التــي	 للشــروط	 املســتوفية	 ومســتقلة،	
بحّريــة؛	 وعملهــا	 الحــّرة	 العّمــال	 نقابــات	 بتشــكيل	 والســماح	

مراجعــة	القــرار	بحــّل	النقابــة	الوطنيــة	املســتقلة	لعمــال	الكهربــاء	
والغــاز	فــي	الجزائــر؛	

تزويــد	منظمــات	نقابــات	العّمــال	علــى	نحــو	ممنهــج	وفــوري		 
اتخــاذ	 مــن	 لتمكينهــا	 واملفّصلــة	 الالزمــة	 املعلومــات	 بجميــع	
أجــل	 مــن	 اإلضافيــة	 الشــكليات	 إتمــام	 أو	 تصحيحــي	 إجــراء	

؛	 تســجيلها

تعديــل	القســم	4	مــن	القانــون	رقــم	14-90	إلزالــة	العوائــق		 
وتحالفــات	 واتحــادات	 ملنظمــات	 العّمــال	 تأســيس	 أمــام	
كونفدراليــة	مــن	اختيارهــم،	بغــّض	النظــر	عــن	القطــاع	الــذي	

إليــه؛	 ينتمــون	

تعديل	القسم	6	من	القانون	رقم	14-90	من	أجل	االعتراف		 
نقابــات	 لتأســيس	 كان	 تمييــٍز	 أي	 دون	 مــن	 العّمــال	 بحــق	

عّماليــة؛

عــن		  النظــر	 وبغــّض	 املالئمــة،	 اإلجــراءات	 جميــع	 اتخــاذ	
فــي	 النقابيــة	 الحريــة	 ممارســة	 لضمــان	 النقابــي،	 االنتســاب	
منــاخ	 وفــي	 املدنيــة	 بالحريــات	 يتعلــق	 بمــا	 الطبيعيــة	 األحــوال	

والتهديــدات؛	 والضغــط	 العنــف	 مــن	 يخلــو	

الحــرص	علــى	إجــراء	تحقيــق	نزيــه	والحــق	فــي	محاكمــة	ضمــن		 
األصــول	مــن	أجــل	ضمــان	ســيادة	القانــون؛	

نهيــت	خدماتهــم	بنــاًء		 
ُ
إعــادة	تعييــن	موظفــي	الحكومــة	الذيــن	أ

علــى	التمييــز	ضــد	النقابــات،	حســب	االقتضــاء؛	

التأكــد	مــن	اعتمــاد	مشــروع	قانــون	العمــل	الجديــد	بــدون	أي		 
	لنــص	االتفاقيــة	رقــم	87. 

ً
تأخيــر	آخــر	وأن	يكــون	ممتثــال

	بعثة	منظمة	
ً
	بالزيارة	التي	أجرتها	مؤخرا

ً
إّن	اللجنة	إذ	تحيط	علما

	الحكومــة	علــى	
ّ
العمــل	الدوليــة	الرفيعــة	املســتوى	إلــى	البــالد،	تحــث

حــرز	
ُ
	واإلبــالغ	بالتقــدم	امل

ً
	تامــا

ً
تنفيــذ	التوصيــات	الصــادرة	تنفيــذا

إلــى	لجنــة	الخبــراء	قبــل	جلســتها	التاليــة	فــي	تشــرين	الثاني/نوفمبــر	
.2019

بيالروس )التصديق: 1956( 

اتفاقية	العمل	الجبري،	1930	)رقم	29( 

	باملعلومــات	التــي	قّدمتهــا	الحكومــة	والنقــاش	
ً
حيطــت	اللجنــة	علمــا

ُ
أ

الــذي	تالهــا.	

	بالتعديــل	الــذي	أجرتــه	الحكومــة	عام	2018 
ً
حيطــت	اللجنــة	علمــا

ُ
أ

بالجــزاءات	 تتعلــق	 التــي	 املــواد	 أّن	 إلــى	 وأشــارت	 	3 رقــم	 باملرســوم	
ــز	
ّ
اإلداريــة	والرســوم	أو	العمــل	اإلجبــاري	قــد	ُحذفــت،	وباتــت	ترك

	مــن	ذلــك	علــى	النهــوض	بالعمالــة.	ومــع	ذلــك،	أشــارت	اللجنــة	
ً
بــدال

	لســريان	
ً
	نتيجــة

ً
بقلــق	إلــى	احتمــال	فــرض	العمــل	اإلجبــاري	عنــوة

املراســيم	الرئاســية	األخــرى،	التــي	لــم	تخضــع	للتعديــل.	

التدابيــر	 جميــع	 الحكومــة	 تتخــذ	 أن	 وجــوب	 اللجنــة	 تســتذكر	
	.
ً
عنــوة املفــروض	 اإلجبــاري	 العمــل	 لقمــع	 الالزمــة	

الحظــت	اللجنــة	أن	قانــون	عــام	2010	يخــّول	املحاكــم	بــأن	تشــترط	
علــى	املواطــن	املشــاركة	فــي	برنامــج	إعــادة	التأهيــل	فــي	مركــز	طبــي.	
علــى	 تدريــب	 فــي	 ُيشــاركوا	 أن	 املواطنيــن	 مــن	 ذلــك	 يتطلــب	 وقــد	

إلزامــي.		 مهــارات	مهنيــة	وعمــل	

بخصــوص	تطبيــق	قانــون	ســنة	2010	،	تدعــو	اللجنــة	الحكومــة	
إلــى	ضمــان	عــدم	فــرض	عقوبــات	مفرطــة	علــى	املواطنيــن	إللزامهــم	

بــأداء	العمــل.

تطلــب	اللجنــة	إلــى	الحكومــة	توفيــر	معلومــات	تتعلــق	بتنفيــذ	قانــون	
ســنة	2010	املتصــل	بظــروف	العمــل	اإللزامــي	الــذي	قــد	ُيطلــب	مــن	

املواطنين.	
v
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فّنيــة	 مســاعدة	 قبولهــا	 مواصلــة	 إلــى	 الحكومــة	 اللجنــة	 تدعــو	
لتضمــن	امتثــال	القانــون	الوطنــي	وممارســته	لالتفاقيــة	علــى	نحــو	

تــام.	
اإلطــار	 حــول	 معلومــات	 توفيــر	 الحكومــة	 مــن	 اللجنــة	 تطلــب	
العاديــة. اإلبــالغ	 دورة	 مجــرى	 فــي	 الخبــراء	 لجنــة	 إلــى	 التشــريعي	

)التصديــق:  القوميــات  املتعــددة  بوليفيــا  دولــة 
 )1 9 7 7

اتفاقية	بشأن	تحديد	الحد	األدنى	لألجور،	1970	)رقم	131( 

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.		 الــذي	 والنقــاش	

	
ً
تســتذكر	اللجنــة	أهميــة	التشــاور	التــام	مــع	أكثــر	املنظمــات	تمثيــال
فــي	 وضعهــا	 ــراد	

ُ
امل العناصــر	 وكذلــك	 والعامليــن،	 العمــل	 ألربــاب	

االعتبــار	عنــد	تقريــر	مســتوى	الحــد	األدنــى	لألجــور	كمــا	تنــص	عليــه	
املــادة	3	مــن	االتفاقيــة.	

اســتنتاجات	 لجميــع	 الحكومــة	 اســتجابة	 لعــدم	 اللجنــة	 تأســف	
	إخفاقهــا	فــي	قبــول	اســتقبال	بعثــة	

ً
اللجنــة	فــي	عــام	2018،	وتحديــدا

املباشــر.		 االتصــال	

	على:	
ً
	اللجنة	الحكومة	مجددا

ّ
لذلك،	تحث

 		
ً
تنفيذ	مشاورات	كاملة	بحسن	نية	مع	أكثر	املنظمات	تمثيال
األدنــى	 الحــد	 بتحديــد	 يتعلــق	 بمــا	 والعامليــن	 العمــل	 ألربــاب	

لألجــور؛
 

االعتبــار		  فــي	 الوضــع	 لألجــور،	 األدنــى	 الحــد	 تقريــر	 عنــد	
العوامــل	 جانــب	 إلــى	 ســرهم	

ُ
وأ العامليــن	 احتياجــات	

االتفاقيــة؛	 مــن	 	3 املــادة	 عليــه	 تنــص	 كمــا	 االقتصاديــة	

أن	تســتفيد	دون	تأخيــر	مــن	املســاعدة	الفّنيــة	التــي	تقّدمهــا		 
االتفاقيــة	 مــع	 االمتثــال	 لضمــان	 الدوليــة	 العمــل	 ًمنظمــة	

وممارســة 	
ً
قانونــا

أكثــر	 مــع	 مشــاوراتها	 فــي	 التوســع	 الحكومــة	 إلــى	 اللجنــة	 تطلــب	
	ألربــاب	العمــل	والعامليــن	وتقديــم	تقريــر	مفّصــل	

ً
املنظمــات	تمثيــال

2019	حــول	التقــدم	 1	أيلول/ســبتمبر	 إلــى	لجنــة	الخبــراء	بحلــول	
التوصيــات.	 هــذه	 تنفيــذ	 فــي	 حــرز	

ُ
امل

	علــى	قبــول	زيــارة	مــن	بعثة	االتصال	
ً
	اللجنــة	الحكومــة	مجــددا

ّ
تحــث

الـــ	 الــدورة	 انعقــاد	 قبــل	 الدوليــة	 العمــل	 ملنظمــة	 التابعــة	 املباشــر	
109	ملؤتمــر	العمــل	الدولــي.

البرازيل )التصديق: 1952( 

اتفاقيــة	حــق	التنظيــم	النقابــي	واملفاوضــة	الجماعيــة،	1949	)رقــم	
 )98

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.	 الــذي	 والنقــاش	

مــع	الوضــع	فــي	االعتبــار	النقــاش	الــذي	تــال	ذلــك،	تطلــب	اللجنــة	إلــى	
الحكومــة	اتخــاذ	مــا	يلــي:	

 		
ً
أن	تواصــل،	بالتعــاون	والتشــاور	مــع	أكثــر	املنظمــات	تمثيــال
فــه	

ّ
تخل الــذي	 األثــر	 فحــص	 والعامليــن،	 العمــل	 ألربــاب	

تعديــالت	 اتخــاذ	 إلــى	 الحاجــة	 مــدى	 تقــرر	 وأن	 اإلصالحــات	
مالئمــة؛	

	ألربــاب		 
ً
تحضيــر	تقريــر،	بالتشــاور	مــع	أكثــر	املنظمــات	تمثيــال

دورة	 بموجــب	 الخبــراء	 لجنــة	 إلــى	 لرفعــه	 والعامليــن،	 العمــل	
العاديــة. اإلبــالغ	

كابو فيردي   )التصديق: 2001( 

اتفاقية	أسوأ	أشكال	عمل	األطفال،	1999	)رقم	182( 

	بالتصريحــات	الشــفهية	التــي	أدلــى	بهــا	ممثــل	
ً
حيطــت	اللجنــة	علمــا

ُ
أ

الحكومــة	والنقــاش	الــذي	تالهــا.	

اإلطــار	 فــي	 تحققــت	 التــي	 للتطــورات	 الرضــا	 بعيــن	 اللجنــة	 نظــرت	
التشــريعي	بمــا	يتعلــق	بتعديــل	القانــون	الجزائــي	بموجــب	املرســوم	
	،2015 الثاني/نوفمبــر	 تشــرين	 	11 فــي	 	4/2015 رقــم	 التشــريعي	
والــذي	يضمــن	تجريــم	اســتغالل	القّصــر	دون	ســّن	18	فــي	أغــراض	

الجن�ضــي.		 واالســتغالل	 الدعــارة	

مــع	الوضــع	فــي	االعتبــار	أهميــة	تطبيــق	التشــريع	علــى	نحــو	فّعــال	
مــن	حيــث	املمارســة،	تطلــب	اللجنــة	إلــى	الحكومــة	توفيــر	معلومــات	

حــول	مــا	يلــي:	

تطبيــق	األقســام	145أ،	و148،	و149،	و150	مــن	القانــون		 
التحقيقــات	واملالحقــات	 عــدد	 ذلــك	 فــي	 بمــا	 	،

ً
الجزائــي	عمليــا

عــن	 	
ً
واإلدانــات،	فضــال

العقوبــات	املفروضــة	بمــا	يتعلــق	باســتغالل	طفــل	دون	ســّن		 
مــواد	 إلنتــاج	 الدعــارة،	 ألغــراض	 عرضــه	 أو	 تأمينــه	 أو	 	18

إباحيــة.	 أعمــال	 ألداء	 أو	 إباحيــة	

دورة	 خــالل	 تقاريرهــا	 رفــع	 مواصلــة	 إلــى	 الحكومــة	 اللجنــة	 تدعــو	
	
ً
حــرز	فــي	تنفيــذ	االتفاقيــة	قانونــا

ُ
اإلبــالغ	العاديــة	حــول	التقــدم	امل

العمــل	 ألربــاب	 	
ً
تمثيــال املنظمــات	 أكثــر	 مــع	 بالتشــاور	 	

ً
وممارســة

والعامليــن.
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مصر )التصديق: 1957( 

اتفاقية	الحرية	النقابية	وحماية	حق	التنظيم،	1948	)رقم	87( 
	بالتصريحــات	الشــفهية			التــي	أدلــى	بهــا	ممثــل	

ً
حيطــت	اللجنــة	علمــا

ُ
أ

الحكومــة	والنقــاش	الــذي	تالها.	

واملرســوم	 النقابــات	 قانــون	 تبّنــي	 برغــم	 ــه	
ّ
أن إلــى	 اللجنــة	 أشــارت	

الــوزاري	رقــم	35،	ال	يــزال	هنــاك	عــدد	مــن	التباينــات	القائمــة	منــذ	
وقــت	طويــل	بيــن	التشــريع	الوطنــي	وأحــكام	االتفاقيــة	التــي	يتواصــل	

وجودهــا.		

أعربــت	اللجنــة	عــن	قلقهــا	بشــأن	مواصلــة	تقييــد	حــق	العّمــال	فــي	
االنضمــام	إلــى	منظمــات	نقابيــة	واتحــادات	وتحالفــات	كونفدراليــة	
فــي	 املســتمر	 الحكومــي	 والتدخــل	 وتأسيســها،	 اختيارهــم	 مــن	

وأنشــطتها.		 العّمــال	 نقابــات	 انتخابــات	

	إلى:	
َ
	الحكومة

ُ
مع	وضع	النقاش	في	االعتبار،	تدعو	اللجنة

 		
ً
قانونــا النقابــات،	 تســجيل	 فــي	 عوائــق	 وجــود	 عــدم	 ضمــان	

االتفاقيــة؛	 مــع	 يتوافــق	 بمــا	 	،
ً
وممارســة

قة	بتسجيل		 
ّ
التصرف	على	نحو	سريع	ملعالجة	الطلبات	املعل

النقابات؛	

مــن	ممارســة	أنشــطتها		  النقابــات	 ضمــان	أن	تتمكــن	جميــع	
،	بمــا	يتفــق	

ً
	وممارســة

ً
وانتخــاب	مســؤوليها	بحّريــة	تاّمــة،	قانونــا

مــع	االتفاقيــة؛	

تعديل	قانون	النقابات	لضمان	ما	يلي:	

مســتوى	 علــى	 للعضويــة	 املطلــوب	 األدنــى	 الحــد	 يكــون	 أن	 	-
نقابــات	 التــي	تؤســس	 إلــى	الجهــات	 بالنســبة	 املؤسســات،	وكذلــك	
وتحالفــات	كونفدراليــة	عامــة،	ال	يعــوق	حــق	العامليــن	فــي	تشــكيل	
منظمــات	نقابيــة	حــّرة	ومســتقلة	مــن	اختيارهــم	واالنضمــام	إليهــا؛

  
	ُيعاقــب	العاملــون	بالســجن	نتيجــة	ممارســتهم	لحقوقهــم	التــي	

ّ
-	أال

تكفلهــا	االتفاقيــة؛		

ســخ	مــن	مشــروع	قانــون	العمــل	إلــى	لجنــة	الخبــراء	قبــل		 
ُ
نقــل	ن

 .2019 فــي	تشــرين	الثاني/نوفمبــر	 جلســتها	املقبلــة	

تدعــو	اللجنــة	الحكومــة	إلــى	قبــول	املســاعدة	الفّنيــة	مــن	منظمــة	
	اللجنــة	

ّ
العمــل	الدوليــة	لتعينهــا	علــى	تنفيــذ	هــذه	التوصيــات.	تحــث

لجنــة	 إلــى	 حــرز	
ُ
امل التقــدم	 بشــأن	 تقريرهــا	 تقديــم	 علــى	 الحكومــة	

.2019 الخبــراء	قبــل	جلســتها	املقبلــة	فــي	تشــرين	الثاني/نوفمبــر	

السلفادور )التصديق: 1995( 

 1976 الدوليــة(،	 العمــل	 )معاييــر	 الثالثيــة	 املشــاورات	 اتفاقيــة	
 )144 )رقــم	

	بالتصريحــات	الشــفهية	التــي	أدلــى	بهــا	ممثــل	
ً
حيطــت	اللجنــة	علمــا

ُ
أ

الحكومــة	والنقــاش	الــذي	تالهــا.	

فــي	االعتبــار،	 مــع	وضــع	التقاريــر	التــي	قدمتهــا	الحكومــة	والنقــاش	
إلــى:	 	

َ
	الحكومــة

ُ
تدعــو	اللجنــة

االمتنــاع	عــن	التدخــل	فــي	تأســيس	منظمــات	العامليــن	وأرباب		 
الوطنــي	 القانــون	 بموجــب	 الالئــق	 التمثيــل	 وتيســير	 العمــل،	
طريــق	 عــن	 الشــرعية	 والعامليــن	 العمــل	 أربــاب	 ملنظمــات	

الالئقــة؛	 االعتمــادات	 إصــدار	

	واضحــة	وموضوعيــة	وقابلــة		 
ً
قانونــا ُملزمــة	 تطويــر	قواعــد	

العمــل	 	ألربــاب	
ً
أكثــر	املنظمــات	تمثيــال مــع	 بالتشــاور	 للتنبــؤ،	

والعامليــن،	مــن	أجــل	إعــادة	تفعيــل	الــدور	الوظيفــي	الكامــل	
للعمــل؛	 األعلــى	 للمجلــس	

إعــادة	تفعيــل	مــن	دون	تأخيــر	املجلــس	األعلــى	للعمــل	وغيــره		 
مــن	الكيانــات	الثالثيــة،	مــع	احتــرام	اســتقاللية	أكثــر	املنظمــات	
	ألرباب	العمل	والعاملين	ومن	خالل	الحوار	االجتماعي	

ً
تمثيال

ــل؛	
ّ
مــن	أجــل	ضمــان	دورهــا	الفاعــل	التــام	مــن	دون	أي	تدخ

مواصلــة	االســتفادة	بــدون	تأخيــر	مــن	املســاعدة	الفّنيــة	التــي		 
تقّدمهــا	منظمــة	العمــل	الدوليــة.		

أكثــر	 مــع	 مشــاوراتها	 فــي	 التوســع	 الحكومــة	 إلــى	 اللجنــة	 تطلــب	
	ألربــاب	العمــل	والعامليــن	وتقديــم	تقريــر	مفّصــل	

ً
املنظمــات	تمثيــال

إلــى	لجنــة	الخبــراء	قبــل	جلســتها	املقبلــة	فــي	تشــرين	الثاني/نوفمبــر	
	.
ً
وممارســة 	

ً
قانونــا االتفاقيــة،	 تطبيــق	 حــول	 	2019

	علــى	قبــول	زيــارة	مــن	بعثة	االتصال	
ً
	اللجنــة	الحكومــة	مجــددا

ّ
تحــث

الـــ	 الــدورة	 انعقــاد	 قبــل	 الدوليــة	 العمــل	 ملنظمــة	 التابعــة	 املباشــر	
109	ملؤتمــر	العمــل	الدولــي.
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إثيوبيا )التصديق: 2002( 

اتفاقية	بشأن	الحد	األدنى	لسّن	االستخدام،	1973	)رقم	138(
 

ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 الشــاملة	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

وبشــأن	 تاريخــه،	 حتــى	 املتحققــة	 املســتجدات	 بشــأن	 الحكومــة	
تالهــا.		 الــذي	 والنقــاش	 الباقيــة،	 التحديــات	

والنقــاش	 الحكومــة	 قّدمتهــا	 التــي	 فــي	االعتبــار	األوراق	 الوضــع	 مــع	
	علــى	القيــام	بمــا	يلــي:	

َ
	اللجنــة	الحكومــة

ّ
الــذي	تالهــا،	تحــث

اإلطــار		  وائــم	
ُ
ت وأن	 العمــل	 قانــون	 فــي	 الثغــرات	 عالــج	

ُ
ت أن	

العمــل،	 وأربــاب	 العامليــن	 منظمــات	 مــع	 بالتشــاور	 القانونــي	
لكــي	تضمــن	أّن	الحمايــة	التــي	تتيحهــا	االتفاقيــة	تغطــي	جميــع	
عمــل؛	 أو	 وظائــف	 فــي	 املنخرطيــن	 	14 ســن	 دون	 األطفــال	

والخدمــات		  العّماليــة	 التفتيــش	 هيئــة	 قــدرة	 عــزز	
ُ
ت أن	

البشــرية	واملاديــة	 املــوارد	 مــن	حيــث	 ذلــك	 فــي	 بمــا	 املختّصــة،	
والفّنيــة	والتدريــب،	وال	ســّيما	االقتصــاد	غيــر	الرســمي،	بهــدف	

للتشــريع؛	 واالمتثــال	 الفعالــة	 الحمايــة	 ضمــان	

أن	تطــرح	تدابيــر	تشــريعية	لتوفيــر	التعليــم	العــام	واإللزامــي		 
	،
ً
	حتــى	الســّن	األدنــى	لاللتحــاق	بعمــل	والبالغــة	14	عامــا

ً
مجانــا

دون	 مــن	 املمارســة	 حيــث	 مــن	 الفّعــال	 التنفيــذ	 تضمــن	 وأن	
تأخيــر؛	

حّسن	األداء	الوظيفي	لنظام	التعليم	من	خالل	التدابير		 
ُ
أن	ت

بالتعليــم	وخفــض	 زيــادة	معــدالت	االلتحــاق	 إلــى	 تهــدف	 التــي	
معــدالت	التســّرب	مــن	املــدارس؛	

أن	تضمــن	املراجعــة	الســريعة	للمرســوم	الصــادر	عــن	وزيــر		 
	،1997 أيلول/ســبتمبر	 	2 فــي	 االجتماعيــة	 والشــؤون	 العمــل	
مــن	أجــل	توســيع	تطبيقــه	علــى	األطفــال	املنخرطيــن	فــي	التعليــم	
االختصا�ضــي	فــي	مراكــز	التعليــم	املنهــي.	والحكومــة	مدعــّوة	إلــى	
االســتفادة	مــن	املســاعدة	الفّنيــة	التــي	تقّدمهــا	منظمــة	العمــل	
الدوليــة	فــي	وضــع	خطــة	للترويــج	للتدريــب	علــى	املهــارات	مــدى	
مــن	 الســلس	 واالنتقــال	 النوعــي،	 املنهــي	 وللتدريــب	 الحيــاة،	

املدرســة	إلــى	العمــل	لفئــة	ســكانها	مــن	الشــباب؛	

أن	تتخــذ	جميــع	التدابيــر	الالزمــة	لتضمــن	مــن	حيــث	التنفيــذ		 
أن	األطفــال	دون	ســن	18	مــن	الُعمــر	غيــر	منخرطيــن	فــي	عمــل	
خطــر	فــي	املناطــق	الحضريــة	والريفيــة،	بمــا	يشــمل	التحديــث	
الخِطــرة	 باألعمــال	 الوطنيــة	 للقائمــة	 الدورييــن	 واملراجعــة	

املحظــورة	علــى	جميــع	األطفــال؛	

أن	تعــزز	الشــراكات	مــع	منظمــات	أربــاب	العمــل	والعامليــن		 
وغيرهــا	مــن	الجهــات	ذات	الصلــة	صاحبــة	املصلحــة،	للقضــاء	
علــى	عمالــة	األطفــال	وحظرهــا	مــن	خــالل	الحــوار	االجتماعــي	

القــوي؛ والتعــاون	
  

الشــركاء		  مــع	 بالتشــاور	 	
ً
زمنيــا ُملزمــة	 عمــل	 تضــع	خطــة	 أن	

االلتحــاق	 لســن	 التدريجــي	 الرفــع	 أجــل	 مــن	 االجتماعييــن،	
	.
ً
عامــا 	16 إلــى	 اإللزامــي	 التعليــم	 وســن	 بالعمــل	

الفّنيــة	 املســاعدة	 مــن	 االســتفادة	 علــى	 	
َ
الحكومــة 	

ُ
اللجنــة شــّجع	

ُ
ت

الكامــل	 التطبيــق	 لضمــان	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	 تقّدمهــا	 التــي	
والفّعــال	لهــذه	االتفاقيــة	األساســية،	ولرفــع	التقاريــر	باإلجــراءات	
املتخــذة	إلــى	لجنــة	الخبــراء	مــن	أجــل	فحصهــا	فــي	الجلســة	املقبلــة	

.2019 فــي	عــام	

فيجي )التصديق: 2002( 

اتفاقية	الحرية	النقابية	وحماية	حق	التنظيم،	1948	)رقم	87( 

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.	 الــذي	 والنقــاش	

الحظــت	اللجنــة	وجــود	اّدعــاءات	خطيــرة	تتعلــق	بانتهــاك	الحريــات	
املدنيــة	األساســية،	واعتقــاالت	واعتــداءات	وتقييــدات	علــى	الحرية	
النقابيــة.	وأشــارت	اللجنــة	بأســف	إلــى	إخفــاق	الحكومــة	فــي	إتمــام	

العمليــة	بموجــب	تقريــر	التنفيــذ	املشــتَرك.		

	إلى:	
َ
	الحكومة

ُ
مع	وضع	النقاش	في	االعتبار،	تدعو	اللجنة

االمتناع	عن	التدخل	في	تعيين	ممثلي	الشركاء	االجتماعيين		 
للهيئــات	الثالثيــة	األطــراف؛		

إعادة	انعقاد	املجلس	االستشاري	لعالقات	العمل	من	دون		 
تأخيــر	مــن	أجــل	البــدء	بعمليــة	إصــالح	تشــريعية؛	

إتمام	عملية	اإلصالح	التشريعي	الكاملة	دون	تأخير	كما	هو		 
متفــق	عليــه	بموجــب	تقريــر	التنفيــذ	املشــتَرك؛

يشــمل		  بمــا	 للنقابــات،	 املناهضــة	 املمارســات	 عــن	 االمتنــاع	
واملضايقــة	 والترهيــب	 والعنــف	 واالحتجــازات	 االعتقــاالت	

والتدخــل؛		

الحــرص	علــى	أن	تكــون	منظمــات	العامليــن	وأربــاب	العمــل		 
وحريــة	 النقابيــة،	 الحريــة	 فــي	 حقوقهــا	 ممارســة	 علــى	 قــادرة	
مــن	 مشــروع	 غيــر	 تدخــل	 دون	 	 	 التعبيــر	 وحريــة	 التجّمــع،	

العامــة؛	 الســلطات	

العاديــة		  القضائيــة	 اإلجــراءات	 تكــون	 أن	 علــى	 الحــرص	
واألصــول	املرعّيــة	مضمونــة	ملنظمــات	العامليــن	وأربــاب	العمــل	

وأعضائهــا.	

التقــّدم	 بشــأن	 تقريرهــا	 ترفــع	 أن	 الحكومــة	 إلــى	 اللجنــة	 تطلــب	
فــي	تنفيــذ	تقريــر	التنفيــذ	املشــتَرك	بالتشــاور	مــع	الشــركاء	 حــرز	

ُ
امل

 .2019 الثاني/نوفمبــر	 تشــرين	 شــهر	 بحلــول	 االجتماعييــن	

تدعــو	اللجنــة	الحكومــة	إلــى	قبــول	زيــارة	مــن	بعثــة	االتصــال	املباشــر	
قبــل	 حــرز	

ُ
امل التقــدم	 لتقييــم	 الدوليــة	 العمــل	 ملنظمــة	 التابعــة	

109	ملؤتمــر	العمــل	الدولــي. الـــ	 انعقــاد	الــدورة	
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هندوراس )التصديق: 1956( 

اتفاقية	الحرية	النقابية	وحماية	حق	التنظيم،	1948	)رقم	87( 

ممثــل	 بــه	 أدلــى	 الــذي	 الشــفهي	 بالتصريــح	 	
ً
اللجنــة	علمــا حيطــت	

ُ
أ

تــاله.	 الــذي	 والنقــاش	 الحكومــة	

أشــارت	اللجنــة	بقلــق	كبيــر	إلــى	االدعــاءات	بارتــكاب	أعمــال	عنــف	
مناهضــة	للنقابــات،	وتشــمل	ادعــاءات	باعتــداء	جســدي	وعمليــات	

قتــل،	ومنــاخ	اإلفــالت	مــن	العقوبــة	الســائد.	

باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	أشــارت	اللجنــة	إلــى	بعثــة	االتصــاالت	املباشــرة	
أيار/مايــو	 شــهر	 فــي	 جــرت	 التــي	 الدوليــة	 العمــل	 ملنظمــة	 التابعــة	

التــي	ترتبــت	عنهــا.		 2019،	واالتفاقيــة	الثالثيــة	
	الحكومــة	إلــى	تطبيــق	االتفاقيــة	الثالثيــة،	بمــا	يشــمل	

ُ
تدعــو	اللجنــة

مــا	يتعلــق	بمــا	يلــي:	

تأســيس	لجنــة	علــى	املســتوى	الوطنــي	بحلــول	شــهر	حزيــران/	 
يونيــو	2019	ملكافحــة	العنــف	املناهــض	للنقابــات؛	

اعتمــاد	قنــوات			اتصــال	مباشــر	بيــن	النقابــات	والســلطات		 
الصلــة؛	 ذات	 العامــة	

النقابــات		  وأعضــاء	 لقيــادات	 وفّعالــة	 فوريــة	 حمايــة	 توفيــر	
للخطــر؛	 املعّرضيــن	

تحفيــز	إجــراء	تحقيــق	فــي	أعمــال	العنــف	املناهضــة	للنقابــات		 
بَمــن	 لهــم	 االتهــام	 وتوجيــه	 عنهــا	 املســؤولين	 ضبــط	 بهــدف	

عليهــا؛ املحّرضيــن	 يشــمل	

ي	الشفافية	في	الشكاوى	املستلمة	من	خالل	رفع	تقارير		 
ّ
توخ

نصــف	ســنوية؛	

الحاجــة	إلــى	نشــر	التوعيــة	بمــا	يتصــل	باإلجــراءات	الوقائيــة		 
اإلنســان؛	 عــن	حقــوق	 واملدافعيــن	 للنقابييــن	 املتاحــة	

قانــون		  الخصــوص	 وجــه	 وعلــى	 التشــريعي،	 اإلطــار	 إصــالح	
االمتثــال	 ضمــان	 أجــل	 مــن	 الجزائــي،	 والقانــون	 العمــل	

؛	 قيــة لالتفا

تبّني	اللوائح	التشغيلية	الخاصة	باللجنة	القطاعية	املعنّية		 
حــال	إلــى	منظمــة	العمــل	الدوليــة	

ُ
بالتعامــل	مــع	املنازعــات	التــي	ت

بــدون	اإلخــالل	بحــق	أصحــاب	الشــكوى	فــي	رفــع	الشــكاوى	إلــى	
الهيئــات	الرقابيــة	فــي	منظمــة	العمــل	الدوليــة.	

	بااللتزامــات	بموجــب	االتفاقيــة	الثالثيــة	األطــراف،	
ً
باإلحاطــة	علمــا

الفّنيــة	 املســاعدة	 مــن	 االســتفادة	 إلــى	 	
َ
الحكومــة اللجنــة	 تدعــو	

التــي	تقّدمهــا	منظمــة	العمــل	الدوليــة	مــن	أجــل	تنفيــذ	االتفاقيــة	
فــي	وضــع	تقريــر	 بالتعــاون	مــع	منظمــة	العمــل	الدوليــة،	وللتوّســع	
والعامليــن	 العمــل	 ألربــاب	 	

ً
تمثيــال املنظمــات	 أكثــر	 مــع	 بالتشــاور	

	
ً
	وممارســة

ً
حــرز	فــي	تنفيــذ	االتفاقيــة	رقــم	87	قانونــا

ُ
حــول	التقــّدم	امل

لرفعــه	إلــى	لجنــة	الخبــراء	قبــل	انعقادهــا	املقبــل	فــي	تشــرين	الثانــي/
.2019 نوفمبــر	

الهند )التصديق: 1949( 

اتفاقية	بشأن	تفتيش	العمل،	1947	)رقم	81( 

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.		 الــذي	 والنقــاش	

	إلى:	
َ
	الحكومة

ُ
مع	وضع	النقاش	في	االعتبار،	تدعو	اللجنة

	قانــون	األجــور،		 
ً
ضمــان	امتثــال	مشــروع	التشــريع،	وخصوصــا

العمــل،	 وظــروف	 املهنيتيــن	 والصحــة	 الســالمة	 وقانــون	
81؛		 رقــم	 لالتفاقيــة	

ضمان	إجراء	عمليات	تفّقد	وتفتيش	فّعالة	في	جميع	أماكن		 
العمــل،	بمــا	فيهــا	االقتصــاد	غيــر	الرســمي	فــي	جميــع	املناطــق	

االقتصاديــة	الخاصــة؛		

العمــل		  تفتيــش	 دائــرة	 فــي	 املســؤولين	 بيــن	 للتعــاون	 الترويــج	
وأربــاب	العمــل	والعّمــال	أو	منظماتهــم،	وعلــى	وجــه	الخصــوص	

عنــد	تنفيــذ	تقاريــر	التفتيــش؛		

املركزيــة		  التفتيــش	 دوائــر	 بتصــرف	 املتاحــة	 املــوارد	 زيــادة	
للدولــة؛		 والتابعــة	

التأكد	من	أن	مفت�ضي	العمل	لديهم	صالحيات	كاملة	للقيام		 
بزيــارات	دوريــة	وغيــر	ُمعلنــة	واملبــادرة	باإلجــراءات	القانونيــة؛		

ن	بأماكــن	العمــل		 
ّ
متابعــة	الجهــود	املبذولــة	لتأســيس	ســجال

والدولــة؛		 املركــزي	 املســتويين	 علــى	

حــرز	بمــا	يتعلــق		 
ُ
توفيــر	معلومــات	مفّصلــة	حــول	التقــدم	امل

وتمكيــن	 البيانــات،	 جمــع	 نظــام	 لتحســين	 املتخــذة	 بالتدابيــر	
القطاعــات؛ جميــع	 فــي	 البيانــات	 تســجيل	

أو		  أّن	تفعيــل	خطــة	االعتمــاد	الذاتــي	ال	تعــوق	 التأكــد	مــن	
لتنفيــذ	 العمــل	 �ضــي	

ّ
مفت وظائــف	 صالحيــات	 مــع	 تتعــارض	

زيــارات	ُمعلنــة	أو	غيــر	ُمعلنــة	بــأي	طريقــة،	إذ	إنهــا	أداة	تكميليــة	
غيــر؛ ال	

  
رفع	تقريرها	السنوي	حول	تفتيش	العمل	إلى	منظمة	العمل		 

الدولية.	

مــع	الوضــع	فــي	االعتبــار	أهميــة	تطبيــق	التشــريع	علــى	نحــو	فّعــال	
مــن	حيــث	املمارســة،	تطلــب	اللجنــة	إلــى	الحكومــة	توفيــر	معلومــات	
علنــة،	إلــى	جانــب	العقوبــات	

ُ
حــول	عــدد	الزيــارات	الروتينيــة	وغيــر	امل

الحمايــات	 إنفــاذ	 لضمــان	 االنتهــاكات	 علــى	 املفروضــة	 الرادعــة	
	.
ً
	عمليــا

ً
الخاصــة	بالعمــل	إنفــاذا

قبــل	 املباشــر	 االتصــال	 بعثــة	 قبــول	 إلــى	 الحكومــة	 اللجنــة	 تدعــو	
انعقــاد	مؤتمــر	العمــل	الدولــي	املقبــل	وللتوســع	فــي	إعــداد	تقريرهــا،	
والعامليــن،	 العمــل	 ألربــاب	 	

ً
تمثيــال املنظمــات	 أكثــر	 مــع	 بالتشــاور	

	املرفــوع	
ً
	وممارســة

ً
حــرز	فــي	تنفيــذ	االتفاقيــة	قانونــا

ُ
حــول	التقــدم	امل

إلــى	لجنــة	الخبــراء	فــي	1	أيلول/ســبتمبر	2019.
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العراق )التصديق: 2001( 

اتفاقية	أسوأ	أشكال	عمل	األطفال،	1999	)رقم	182( 

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.		 الــذي	 والنقــاش	

الحكومــة	 تقدمهــا	 التــي	 املعلومــات	 غيــاب	 اللجنــة	 اســتنكرت	
البــالد.		 فــي	 تقــدم	 إحــراز	 إلــى	 واالفتقــار	

حة	ونــزاع	
ّ
مــع	اإلقــرار	بدرجــة	تعقيــد	الوضــع	ووجــود	جماعــات	مســل

ــد	فيــه	 جّنِ
ُ
ح	فــي	البــالد،	تســتنكر	اللجنــة	الوضــع	الحالــي	الــذي	ت

ّ
مســل

أدوار	 وفــي	 مقاتليــن	 وتســتخدمهم	 األطفــال	 املســلحة	 الجماعــات	
مســاندة،	بمــا	يشــمل	االســترقاق			الجن�ضــي.		

	اللجنة	الحكومة	
ّ
بوضــع	النقــاش	حــول	القضيــة	فــي	االعتبــار،	تحــث

علــى	توفيــر	اســتجابة	عاجلــة	وفعالــة	للقضــاء	علــى	أســوأ	أشــكال	
	مــا	يلــي:		

ً
عمالــة	األطفــال،	شــامال

اتخــاذ	اإلجــراءات	علــى	وجــه	الســرعة	لضمــان	تســريح	جميــع		 
القســري	 التجنيــد	 وإنهــاء	 وفوريــة	 كاملــة	 بصــورة	 األطفــال	
إنهــاًء	 املســلحة	 والجماعــات	 املســلحة	 القــوات	 فــي	 لألطفــال	

؛		
ً
عمليــا

تبّنــي	تدابيــر	تشــريعية	لحظــر	تجنيــد	األطفــال	دون	ســن	18 	 
ح؛		

ّ
نــزاع	مســل فــي	 الســتخدامهم	

اتخــاذ	إجــراءات	عاجلــة	وفّعالــة	لضمــان	تنفيــذ	التحقيقــات		 
يجّنــدون	 الذيــن	 األشــخاص	 لجميــع	 الدقيقــة	 واملالحقــات	
	
ً
	فعــاال

ً
ح	تنفيــذا

ّ
	الســتخدامهم	فــي	نــزاع	مســل

ً
األطفــال	إكراهــا

؛		
ً
عمليــا رادعــة	 عقوبــات	 وفــرض	

بالتحقيقــات		  املتعلقــة	 واإلحصــاءات	 املعلومــات	 جمــع	
أشــكال	 بأســوأ	 املتصلــة	 والعقوبــات	 القضائيــة	 واملالحقــات	
	آللّيــات	اإلنفــاذ	

ً
عمالــة	األطفــال	وتوفيرهــا	بــدون	تأخيــر	وفقــا

الوطنيــة؛		

تطويــر	سياســات	وبرامــج	تهــدف	إلــى	ضمــان	تكافــؤ	الســبل		 
	لجميــع	األطفــال،	

ً
املتاحــة	إلــى	التعليــم	العــام	واإللزامــي	مجانــا

الفــوري	 التفعيــل	 أجــل	 مــن	 الخطــوات	 باتخــاذ	 وذلــك	
تجنيــد	 تحظــر	 قوانيــن	 بطــرح	 املعنّيــة	 الســابقة	 لاللتزامــات	
مــن	 علــى	 رادعــة	 عقوبــة	 وفــرض	 ح	

ّ
املســل النــزاع	 فــي	 األطفــال	
القانــون؛		 هــذا	 ينتهــك	

«	وغيــره	مــن	املشــاريع		 
ً
ــم	طفــال ِ

ّ
إضافــة	مشــروع	اليونســكو	»عل

مــع	إجــراءات	أخــرى	حســب	اللــزوم	لتوفيــر	الســبل	إلــى	التعليــم	
فــي	 ســّيما	 وال	 املدرســة،	 ســّن	 فــي	 األطفــال	 لجميــع	 األسا�ضــي	

املناطــق	الريفيــة	واملناطــق	املتأثــرة	بالحــرب؛		

تلّقــي		  عــدم	 لضمــان	 تأخيــر	 بــدون	 فّعالــة	 إجــراءات	 اتخــاذ	
بجماعــات	 األحيــان	 مــن	 كثيــر	 فــي	 ارتبطــوا	 مّمــن	 األطفــال،	

بــدون	رغبــة	منهــم،	معاملــة	غيــر	عادلــة	ملجــرد	ذلــك	 حة	
ّ
مســل

قدم	لجميعهم	السبل	الالئقة	إلعادة	دمجهم	
ُ
االرتباط،	وأن	ت

املســتقر؛	 املدنــي	 املجتمــع	 فــي	

اتخــاذ	تدابيــر	فعالــة	فــي	تحديــد	األطفــال	ومســاندتهم	بــدون		 
عبــر	 	

ً
جنســيا واإلســاءة	 لالســتغالل	 تعرضــوا	 مّمــن	 تأخيــر	

الجن�ضــي.		 االســترقاق	 وســائل	

الفّنيــة	 املســاعدة	 مــن	 االســتفادة	 علــى	 الحكومــة	 اللجنــة	 تشــّجع	
التــي	تقّدمهــا	منظمــة	العمــل	الدوليــة	إلحــراز	تقــّدم	فــي	القضــاء	علــى	

أســوأ	أشــكال	عمالــة	األطفــال	بموجــب	االتفاقيــة	رقــم	182.  

تدعــو	اللجنــة	الحكومــة	إلــى	رفــع	تقريرهــا	املفّصــل	حــول	التدابيــر	
املتخــذة	لتنفيــذ	هــذه	التوصيــات	إلــى	اجتمــاع	لجنــة	الخبــراء	املقبــل	

فــي	شــهر	تشــرين	الثاني/نوفمبــر	2019.

كازاخستان )التصديق: 2000( 

اتفاقية	الحرية	النقابية	وحماية	حق	التنظيم،	1948	)رقم	87( 

والتصريحــات	 يــة	
ّ
الخط باملعلومــات	 	

ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا. الــذي	 والنقــاش	 الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 الشــفهية	
 

أعربــت	اللجنــة	عــن	أســفها	لالفتقــار	املســتمر	فــي	إحــراز	تقــّدم	منــذ	
يتعلــق	 مــا	 فــي	 الخصــوص	 وجــه	 وعلــى	 للقضيــة،	 األخيــر	 النقــاش	
تصريــح	 دون	 مــن	 النقابــات	 تأســيس	 دون	 تحــول	 جّديــة	 بعوائــق	
	والتدخــل	املتواصــل	فــي	الحريــة	النقابيــة	

ً
	وممارســة

ً
ُمســبق	قانونــا

العمــل.		 أربــاب	 ملنظمــات	

الثالثيــة	 البعثــة	 أجرتهــا	 التــي	 بالزيــارة	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

الرفيعــة	املســتوى	التابعــة	ملنظمــة	العمــل	الدوليــة	فــي	شــهر	أيــار/
عنهــا.	 نتجــت	 التــي	 الطريــق	 وخريطــة	 	،2019 مايــو	

	إلى:	
َ
	الحكومة

ُ
مع	وضع	النقاش	في	االعتبار،	تدعو	اللجنة

تعديــل	أحــكام	قانــون	النقابــات	بمــا	يتســق	مــع	االتفاقيــة،		 
هيــكل	 علــى	 املفرطــة	 بالقيــود	 تتعلــق	 التــي	 املواضيــع	 حــول	
النقابــات	التــي	تقّيــد	حــق	العّمــال	فــي	تشــكيل	نقابــات	عّماليــة	

إليهــا؛ واالنضمــام	 اختيارهــم	 مــن	

االمتنــاع	عــن	فــرض	تقييــدات	علــى	الحــق	فــي	شــغل	مناصــب		 
فــي	حريــة	 والحــق	 االنتخــاب،	 عــن	طريــق	 العّمــال	 نقابــات	 فــي	

مشــروعة؛		 نقابيــة	 أنشــطة	 فــي	 للمشــاركة	 التنقــل	

التأكــد	مــن	أّن	االدعــاءات	بارتــكاب	العنــف	فــي	حــق	أعضــاء		 
فــرض	 االقتضــاء	 وحيــث	 للتحــّري،	 تخضــع	 العّمــال	 نقابــات	

رادعــة؛	 عقوبــات	

مراجعــة	القانــون	القائــم	وممارســته،	بالتشــاور	مــع	الشــركاء		 
العّمــال	 نقابــات	 تســجيل	 إعــادة	 بخصــوص	 االجتماعييــن،	
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القائمــة؛	 العوائــق	 علــى	 التغلــب	 بهــدف	

تعديــل	أحــكام	القانــون	املعنــي	بالغرفــة	الوطنيــة	ألصحــاب		 
	
ً
وحّريــة 	

ً
تمثيــال املنظمــات	 أكثــر	 مــع	 بالتشــاور	 املشــاريع،	

	ألربــاب	العمــل،	واللوائــح	التنظيميــة	ذات	الصلــة،	
ً
واســتقالال

التامــة	 واالســتقاللية	 الذاتيــة	 اإلدارة	 يضمــن	 بأســلوب	
ة	دون	أي	تأخيــر	آخــر.	

ّ
ملنظمــات	أربــاب	العمــل	الحــّرة	واملســتقل

إزالــة	األحــكام	علــى	وجــه	الخصــوص	املعنّيــة	بالواليــة	الواســعة	
العمــل	 أربــاب	 ــل	

ّ
لتمث املشــاريع	 ألصحــاب	 الوطنيــة	 للغرفــة	

العمــل؛	 أربــاب	 ملنظمــات	 املذكــورة	 الغرفــة	 واعتمــاد	

التأكــد	مــن	تمتــع	اتحــاد	النقابــات	املســتقلة	فــي	كازاخســتان		 
التامــة	 واالســتقاللية	 الذاتيــة	 بــاإلدارة	 املنتســبة	 ونقاباتــه	
بهــا	أي	منظمــة	عّمــال	مســتقلة	وحــّرة،	مــن	دون	 التــي	تتســم	
واالســتقاللية	 الذاتيــة	 اإلدارة	 منــح	

ُ
ت وأنهــا	 آخــر،	 تأخيــر	 أي	

مكّوناتهــا؛	 وتمثيــل	 واليتهــا	 الســتيفاء	 املطلوبــة	

تأكيــد	تعديــل	التشــريع	للســماح	للقضــاة	ومكافحــي	الحرائــق		 
وموظفي	الســجون	الذين	ال	يحملون	رتبة	عســكرية	بتشــكيل	

مــة	عامليــن	واالنضمــام	إليهــا؛		
ّ
منظ

وأربــاب		  العّمــال	 منظمــات	 منــع	 عــدم	 لضمــان	 تشــريع	 تبّنــي	
العمــل	الوطنيــة	مــن	تلّقــي	مســاعدة	ماليــة	أو	مســاعدة	أخــرى	
توفيــر	معلومــات	 هــذا	الخصــوص،	 فــي	 مــن	منظمــات	دوليــة.	
الصلــة	 التوصيــات	ذات	 القانونــي	ومحتويــات	 الوضــع	 حــول	
بتخويل	منظمات	العّمال	وأرباب	العمل	باســتالم	مســاعدات	

ماليــة	مــن	منظمــات	دوليــة؛	

تنفيــذ	خريطــة	الطريــق	لســنة	2018	بالتشــاور	مــع	الشــركاء		 
عاجلــة.		 مســألة	 بصفتهــا	 االجتماعييــن	

تدعــو	اللجنــة	الحكومــة	إلــى	التمــاس	املســاعدة	الفّنيــة	مــن		 
ولرفــع	 القضايــا	 هــذه	 مــع	 للتعامــل	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	
حــرز	إلــى	لجنــة	الخبــراء	بحلــول	1	أيلــول/

ُ
تقريرهــا	بالتقــدم	امل

 .2019 ســبتمبر	

تقرر	اللجنة	إدراج	استنتاجاتها	في	فقرة	خاصة	من	التقرير.	 

)التصديــق:  الشــعبية  الديمقراطيــة  الو  جمهوريــة 
 )1956

اتفاقية	أسوأ	أشكال	عمل	األطفال،	1999	)رقم	182( 

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.		 الــذي	 والنقــاش	

الوضــع	 اللجنــة	 اســتنكرت	 الوضــع،	 تعقيــد	 بدرجــة	 اإلقــرار	 مــع	
الحالــي.		

	اللجنة	الحكومة	
ّ
بوضــع	النقــاش	حــول	القضيــة	فــي	االعتبــار،	تحــث

علــى	توفيــر	اســتجابة	عاجلــة	وفعالــة	للقضــاء	علــى	أســوأ	أشــكال	
عمالــة	األطفــال،	بمــا	يشــمل:	

	بحيــث		 
ً
متابعــة	صياغــة	إجــراءات	محــددة	وتنفيذهــا	الحقــا

بمــا	 األطفــال،	 عمالــة	 أشــكال	 أســوأ	 علــى	 القضــاء	 تســتهدف	
مــع	 بالتشــاور	 	،

ً
جنســيا واســتغاللهم	 باألطفــال	 االتجــار	 فيهــا	

االجتماعييــن؛	 الشــركاء	

قــدرات		  لزيــادة	 بمثابــة	مســألة	مســتعجلة	 إجــراءات	 اتخــاذ	
القضائيــة؛	 الســلطة	 فيهــا	 بمــا	 القانــون	 إنفــاذ	 ســلطات	

تأســيس	آلّيــة	رصــد	تشــمل	مشــاركة	الشــركاء	االجتماعييــن		 
مــن	أجــل	متابعــة	الشــكاوى	املرفوعــة	والتحقيقــات	الجاريــة	
	عــن	ضمــان	الســير	املحايــد	فــي	مالحقــة	القضايــا	التــي	

ً
فضــال

تضــع	فــي	اعتبارهــا	املتطلبــات	الخاصــة	للضحايــا	مــن	األطفــال،	
ــة	خلــف	أبــواب	

ّ
مثــل	حمايــة	هوياتهــم	والقــدرة	علــى	تقديــم	أدل

مغلقــة؛	

	-	مع	الشركاء	االجتماعيين		 
ً
اتخاذ	تدابير	فورية	ومحدودة	زمنيا

	لالســتغالل	الجن�ضــي	
ً
-	لحمايــة	األطفــال	مــن	الوقــوع	ضحيــة

التجــاري.	وينبغــي	أن	يشــمل	ذلــك:		

)أ(	تنفيــذ	البرامــج	لتعليــم	األطفــال	املعّرضيــن	للخطــر	واملجتمعــات	
علــى	 التركيــز	 مــع	 واالســتغالل،	 االتجــار	 مخاطــر	 حــول	 املحليــة	
الحيلولــة	دون	االتجــار	باألطفــال	ووقوعهــم	ضحيــة	املتاجــرة	بهــم	

الجن�ضــي؛	 االســتغالل	 ألغــراض	

وإعــادة	 الضحايــا	 األطفــال	 تأهيــل	 إلعــادة	 مراكــز	 تأســيس	 )ب(	
املجتمــع.	 فــي	 دمجهــم	

تشــّجع	اللجنــة	الحكومــة	علــى	التمــاس	مســاعدة	فّنيــة	مــن	منظمــة	
	ملــا	هــو	مقتــّرح	أعــاله	فــي	

ً
العمــل	الدوليــة	ودمــج	االســتراتيجية	طبقــا

للعمــل	 الُقطــري	 البرنامــج	 تشــمل	 خطــة	عمــل	وطنيــة	متواصلــة،	
الالئــق	التابــع	ملنظمــة	العمــل	الدوليــة.	

أكثــر	 مــع	 التــام	 بالتشــاور	 التوســع	 علــى	 الحكومــة	 اللجنــة	 تشــّجع	
مفّصــل	 تقريــر	 ورفــع	 والعامليــن	 العمــل	 	ألربــاب	

ً
تمثيــال املنظمــات	

.2019 أيلول/ســبتمبر	 	1 بحلــول	 أعــاله	 املســائل	 بشــأن	



31|38 تقرير حقوق اإلنسان والنقابات 2019

ليبيا )التصديق: 1961( 

)رقــم	 	1958 واملهنــة(،	 االســتخدام	 )فــي	 التمييــز	 بشــأن	 اتفاقيــة	
 )111

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.		 الــذي	 والنقــاش	

جنــوب	 أفريقيــا	 بلــدان	 مــن	 األشــخاص	 بيــع	 اللجنــة	 اســتنكرت	
الصحــراء	الكبــرى	فــي	أســواق	الرقيــق	وتعريضهــم	للتمييــز	العرقــي.	
االمتثــال	 بضمــان	 الحكومــة	 بالتــزام	 	

ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

	
ُ
لالتفاقيــة	رقــم	111.	مــع	وضــع	النقــاش	فــي	االعتبــار،	تدعــو	اللجنــة

إلــى:	 	
َ
الحكومــة

املباشــر		  التمييــز	 أن	 مــن	 للتأكــد	 إجــراءات	ملموســة	 اتخــاذ	
األســباب	محظــوٌر	 مــن	 أي	ســبب	 القائــم	علــى	 املباشــر	 وغيــر	

؛	
ً
وممارســة 	

ً
قانونــا

غيــر		  أو	 مباشــرة	 بطريقــة	 يغطــي	 التشــريع	 أن	 مــن	 التأكــد	
فــي	 عليهــا	 النصــوص	 املحظــورة	 التمييــز	 أســباب	 كل	 مباشــرة	
اإلجــراءات	 واتخــاذ	 االتفاقيــة،	 مــن	 1)أ(	 الفقــرة	 	،1 املــادة	
؛	
ً
وممارســة 	

ً
قانونــا والوظيفــة	 العمــل	 فــي	 التمييــز	 لحظــر	

إدراج	تعريــف	ملصطلــح	»التمييــز«	فــي	قانــون	عالقــات	العمــل		 
لســنة	2010؛	

الحــرص	علــى	أن	يحظــى	العّمــال	املهاجــرون	بالحمايــة	مــن		 
الجبــري؛ العمــل	 ومــن	 واإلثنــي	 العرقــي	 التمييــز	

نشر	وتعميم	املساواة	في	التوظيف	وفرص	العمل	للجميع؛		 

اتخاذ	إجراء	فوري	ملواجهة	الوضع	املتعلق	بالتمييز	العرقي		 
جنــوب	 أفريقيــا	 مــن	 املهاجريــن	 العّمــال	 حــق	 فــي	 	 	 واإلثنــي	
	النســاء	والعّمــال	املهاجريــن(	وعلــى	

ً
الصحــراء	الكبــرى	)شــامال

الجبــري؛	 العمــل	 ممارســات	 إنهــاء	 الخصــوص	 وجــه	

أوضــاع		  لفحــص	 الــرأي	 واســتطالعات	 دراســات	 إجــراءات	
الفئــات	املعرضــة	للخطــر	بمــا	يشــمل	العّمــال	املهاجريــن	مــن	
املمكنــة.	 والحلــول	 يواجهونهــا	 التــي	 املشــاكل	 تحديــد	 أجــل	

مواصلــة	 إلــى	 الحكومــة	 اللجنــة	 تدعــو	 الخصــوص،	 هــذا	 فــي	
التــي	تقدمهــا	 الفّنيــة	 فــي	املســاعدة	 الفعالــة	 االنخــراط	واملشــاركة	
هجــرة	 لسياســات	 الترويــج	 أجــل	 مــن	 الدوليــة	 العمــل	 منظمــة	

والفّعالــة.		 نصفــة	
ُ
امل العمالــة	

حــول	 مفّصلــة	 معلومــات	 توفيــر	 الحكومــة	 إلــى	 اللجنــة	 تطلــب	
التدابيــر	امللموســة	املتخــذة	مــن	أجــل	تنفيــذ	هــذه	التوصيــات	فــي	

املقبــل. الخبــراء	 لجنــة	 اجتمــاع	

ميانمار )التصديق: 1955( 

اتفاقية	العمل	الجبري،	1930	)رقم	29( 

ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 الشــفهّية	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.		 الــذي	 والنقــاش	 الحكومــة	

القضــاء	 فــي	 للحكومــة	 املعلنــة	 بالجهــود	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

الحكومــة	 ــت	
ّ
وحث الجهــود	 بهــذه	 ورّحبــت	 الجبــري،	 العمــل	 علــى	

علــى	مواصلتهــا.	ومــع	ذلــك،	فقــد	أعربــت	اللجنــة	عــن	قلقهــا	حيــال	
الجبــري.		 للعمــل	 املســتمر	 االســتخدام	

اللجنــة	 	
ّ
تحــث القضيــة،	 حــول	 النقــاش	 االعتبــار	 فــي	 الوضــع	 مــع	

يلــي:		 مــا	 اتخــاذ	 علــى	 	
َ
الحكومــة

اتخاذ	جميع	اإلجراءات	الالزمة	لضمان	أن	العمل	اإلجباري،		 
ِقبــل	الســلطات	 مــن	 	

ً
يعــد	مفروضــا لــم	 مــن	حيــث	املمارســة،	

القــرى	 لقانــون	 الحــازم	 والتطبيــق	 املدنيــة؛	 أو	 العســكرية	
لضمــان	 الجزائــي	 والقانــون	 	،2012 لســنة	 اإلداري	 َيــع	 والّضِ
أن	يخضــع	املســؤولون	عــن	ارتــكاب	العمــل	اإلجبــاري	للتحقيــق	
واملالحقــة	الفّعالــة	والُحكــم	عليهــم	وســجنهم	بمــا	يتناســب	مــع	

مــا	اقترفــوه	مــن	جرائــم	فــي	كل	القضايــا؛		

ضمان	أّن	ضحايا	العمل	الجبري	يحظون	باللجوء	إلى	سبل		 
انتصــاف	فعــال	والدعــم	الشــامل	للضحايــا	دون	خــوف	مــن	

االنتقــام؛		

االمتناع	عن	فرض	أي	عقوبة	على	من	أفصحوا	عن	حاالت		 
العمــل	الجبــري	أو	أبلغــوا	عنهــا؛		

زيــادة	وجــود	أنشــطة	نشــر	التوعيــة	وبنــاء	القــدرات	للجمهــور		 
العمــل	 تــردع	اســتخدام	 الســلطات	اإلداريــة	أن	 العــام	وعلــى	

الجبــري؛		

حــرز	فــي	البرنامــج		 
ُ
توفيــر	معلومــات	تفصيليــة	حــول	التقــدم	امل

الُقطــري	للعمــل	الالئــق؛		

تكثيــف	تعاونهــا	مــع	منظمــة	العمــل	الدوليــة	مــن	خــالل	وضــع		 
مــع	 للتعامــل	 إجــراءات	 لتأســيس	 	

ً
زمنيــا مقّيــدة	 عمــل	 خطــة	

إليهــا.	 والتحــول	 بفاعلّيــة	 الشــكاوى	

االســتفادة	 علــى	 	
َ
الحكومــة 	

ُ
اللجنــة تشــّجع	 الخصــوص،	 هــذا	 فــي	

مــن	املســاعدة	الفّنيــة	التــي	تقدمهــا	منظمــة	العمــل	الدوليــة	بشــأن	
التوصيــات. هــذه	 مــع	 التعامــل	
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نيكاراغوا )التصديق: 1981(

واملعاييــر	األساســية(،	 )األهــداف	 السياســة	االجتماعيــة	 اتفاقيــة	
 )117 )رقــم	 	1962

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.	 الــذي	 والنقــاش	

فــي	 والنقــاش	 الحكومــة	 بهــا	 تقدمــت	 التــي	 املعلومــات	 وضــع	 مــع	
إلــى:		 طــارئ	 نحــو	 علــى	 	

َ
الحكومــة 	

ُ
اللجنــة تدعــو	 االعتبــار،	

نّفذ	بالتشاور	مع	أكثر		 
ُ
التأكد	من	أن	سياسات	سوق	العمل	ت

	
ً
	ألربــاب	العمــل	والعامليــن	حّريــة	واســتقالال

ً
املنظمــات	تمثيــال

باالســتفادة	 	،117 رقــم	 االتفاقيــة	 مبــادئ	 تحقيــق	 أجــل	 مــن	
مــن	املســاعدة	الفّنيــة	التــي	تقدمهــا	منظمــة	العمــل	الدوليــة؛		

بالحمايــة		  ســرهم	
ُ
وأ املهاجريــن	 العّمــال	 تمتــع	 علــى	 الحــرص	

التمييــز؛	 مــن	 الوافيــة	

ولســوق		  اقتصاديــة	 مســتدامة	 سياســات	 وتنفيــذ	 وضــع	
	ألربــاب	العمــل	

ً
العمــل،	بالتشــاور	مــع	أكثــر	املنظمــات	تمثيــال

	.
ً
واســتقالال حّريــة	 والعامليــن	

الفّنيــة	 املســاعدة	 مــن	 االســتفادة	 علــى	 	
َ
الحكومــة 	

ُ
اللجنــة تشــّجع	

التــي	تقدمهــا	منظمــة	العمــل	الدوليــة.	تطلــب	اللجنــة	إلــى	الحكومــة	
فــي	اجتماعهــا	 فيهــا	 للنظــر	 الخبــراء،	 لجنــة	 توفيــر	معلومــات	حــول	
املقــرر	فــي	تشــرين	الثاني/نوفمبــر	2019،	حــول	اإلجــراءات	املتخــذة	

لالمتثــال	لالتفاقيــة	رقــم	117.

الفلبين )التصديق: 1953( 

اتفاقية	الحرية	النقابية	وحماية	حق	التنظيم،	1948	)رقم	87( 

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.	 الــذي	 والنقــاش	

نقابييــن	 بقتــل	 الكثيــرة	 االدعــاءات	 إلــى	 بقلــق	 اللجنــة	 أشــارت	
والعنــف	املناهــض	للنقابــات	إلــى	جانــب	ادعــاءات	تتعلــق	باالفتقــار	

الصلــة.		 ذي	 التحقيــق	 إلــى	

إلــى	طــرح	الحكومــة	إصالحــات	تشــريعية	ملعالجــة	 أشــارت	اللجنــة	
ــت	

ّ
بعــض	القضايــا	لكنهــا	أِســفت	لعــدم	تبّنــي	هــذه	اإلصالحــات	وحث

الحكومــة	علــى	تعديــل	القانــون	بمــا	يمتثــل	لالتفاقيــة.	

مــع	الوضــع	فــي	االعتبــار	النقــاش	حــول	القضيــة،	تطلــب	اللجنــة	إلــى	
الحكومــة	مــا	يلــي:	

اتخاذ	تدابير	فعالة	ملنع	العنف	املتعلق	بممارســة	األنشــطة		 
املشــروعة	ملنظمــات	العامليــن	وأربــاب	العمــل؛		

 		
ً
	عاجال

ً
التحقيق	في	االدعاءات	بارتكاب	أعمال	عنف	تحقيقا

	بمــا	يتصــل	بأعضــاء	منظمــات	العّمــال	بهــدف	إرســاء	
ً
وفعــاال

المــة	ومعاقبــة	الجنــاة؛	
ُ
الحقائــق	وتحديــد	الجهــة	امل

وافيــة		  مــوارد	 توفيــر	 يشــمل	 بمــا	 الرصــد	 هيئــات	 تفعيــل	
فــي	 حــرز	

ُ
امل والتقــّدم	 اآلليــات	 حــول	 منتِظمــة	 ومعلومــات	

بهــا؛	 املكلفيــن	 القضايــا	
التأكــد	مــن	أن	جميــع	العامليــن	مــن	دون	تمييــز	قــادرون	علــى		 

بموجــب	 إليهــا	 واالنضمــام	 اختيارهــم	 مــن	 تشــكيل	جمعيــات	
املــادة	2	مــن	االتفاقيــة.		

رفيعــة	 األطــراف	 ثالثيــة	 بعثــة	 قبــول	 إلــى	 	
َ
الحكومــة اللجنــة	 تدعــو	

فــي	 املســتوى	قبــل	انعقــاد	مؤتمــر	العمــل	الدولــي	املقبــل	والتوّســع	
والعامليــن،	 العمــل	 ألربــاب	 	

ً
تمثيــال املنظمــات	 أكثــر	 مــع	 التشــاور	

الخبــراء	 لجنــة	 إلــى	 نقلــه	 أجــل	 مــن	 حــرز	
ُ
امل بالتقــّدم	 تقريــر	 ووضــع	

.2019 أيلول/ســبتمبر	 	1 بحلــول	

صربيا )التصديق: 2000( 

اتفاقية	بشأن	تفتيش	العمل،	1947	)رقم	81( 

اتفاقية	تفتيش	العمل	)الزراعة(،	1969	)رقم	129( 

	بالتصريحــات	الشــفهية	التــي	أدلــى	بهــا	ممثــل	
ً
حيطــت	اللجنــة	علمــا

ُ
أ

الحكومــة	والنقــاش	الــذي	تالهــا.		

مــن	 	
ً
عــددا وضــع	 الوطنــي	 التشــريع	 أن	 إلــى	 بقلــق	 اللجنــة	 أشــارت	

العمــل.		 مفت�ضــي	 صالحيــات	 علــى	 التقييــدات	

مــع	الوضــع	فــي	االعتبــار	الورقــات	التــي	قّدمتهــا	الحكومــة	والنقــاش	
	علــى	اتخــاذ	مــا	يلــي:		

َ
	اللجنــة	الحكومــة

ّ
الــذي	تالهــا،	تحــث

تعديــل	األقســام	16،	و17،	و49،	و60	مــن	قانــون	اإلشــراف		 
التفتي�ضــي	رقــم	36/15	مــن	دون	تأخيــر	للتأكــد	مــن	أن	مفت�ضــي	
العمالــة	يتمتعــون	بــاإلذن	للدخــول	بحّريــة	إلــى	أماكــن	العمــل	
الرقابــة	املالئمــة	 مــن	أجــل	ضمــان	 ومــن	دون	إشــعار	ُمســبق	
والفّعالــة	بمــا	يتوافــق	مــع	االتفاقيــة	رقــم	81	واالتفاقيــة	رقــم	

129؛	

اتخاذ	إصالحات	تشريعية	بالتشاور	مع	الشركاء	االجتماعيين		 
إلــى	جانــب	ضمــان	التعــاون	الفعــال	بيــن	دائــرة	تفتيــش	العمــل	

والشــركاء	االجتماعييــن.		

	إلــى	االســتفادة	مــن	املســاعدة	الفّنيــة	التــي	
َ
	الحكومــة

ُ
تدعــو	اللجنــة

تقدمهــا	منظمــة	العمــل	الدوليــة	بمــا	يتعلــق	بهــذه	التوصيــات.		

تطلــب	اللجنــة	إلــى			الحكومــة	رفــع	تقريرهــا	املفّصــل	حــول	التدابيــر	
املتخــذة	لتنفيــذ	هــذه	التوصيــات	بحلــول	1	أيلول/ســبتمبر	2019.
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طاجيكستان )التصديق: 1993( 

)رقــم	 	1958 واملهنــة(،	 االســتخدام	 )فــي	 التمييــز	 بشــأن	 اتفاقيــة	
  )111

ممثــل	 بــه	 أدلــى	 الــذي	 الشــفهي	 بالتصريــح	 	
ً
اللجنــة	علمــا حيطــت	

ُ
أ

تــاله.	 الــذي	 والنقــاش	 الحكومــة	

	ببيــان	الحكومــة	بضمــان	االمتثــال	لالتفاقيــة	
ً
حيطــت	اللجنــة	علمــا

ُ
أ

رقــم	111. 

	إلى:
َ
	الحكومة

ُ
مع	وضع	النقاش	في	االعتبار،	تدعو	اللجنة

أن		  مــن	 للتأكــد	 املتخــذة	 امللموســة	 بالتدابيــر	 تقاريــر	 رفــع	
مــن	 ســبب	 أي	 علــى	 القائــم	 املباشــر	 وغيــر	 املباشــر	 التمييــز	

؛	
ً
وممارســة 	

ً
قانونــا محظــوٌر	 األســباب	

القانــون		  إطــار	 تنفيــذ	 حــول	 تأخيــر	 بــدون	 معلومــات	 توفيــر	
للرجــال	 متســاوية	 بحقــوق	 الدولــة	 ضمانــات	 حــول	 	

ً
عمليــا

والنســاء	وتكافــؤ	الُفــرص	فــي	ممارســة	مثــل	هــذه	الحقــوق،	رقــم	
 .2009 آذار/مــارس	 	1 املــؤرخ	 	89

أكثــر	 مــع	 مشــاوراتها	 فــي	 التوســع	 الحكومــة	 إلــى	 اللجنــة	 تطلــب	
	ألربــاب	العمــل	والعامليــن	وتقديــم	تقريــر	مفّصــل	

ً
املنظمــات	تمثيــال

.2019 أيلول/ســبتمبر	 	1 بحلــول	 الخبــراء	 لجنــة	 إلــى	

تركيا )التصديق: 1993( 

اتفاقية	الحرية	النقابية	واملفاوضة	الجماعية،	1948	)رقم	87( 

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.		 الــذي	 والنقــاش	

ــرت	اللجنــة	بــأن	احتــرام	الحريــات	املدنيــة	هــو	متطلــب	أسا�ضــي	
ّ
ذك

إلــى	 بقلــق	 اللجنــة	 أشــارت	 النقابيــة.	 الحريــة	 متطلبــات	 مــن	
العامليــن	 منظمــات	 تشــكيل	 علــى	 تقييــدات	 بفــرض	 االدعــاءات	

عملهــا.		 وطريقــة	 إليهــا	 واالنضمــام	

	إلى:		
َ
	الحكومة

ُ
مع	وضع	النقاش	في	االعتبار،	تدعو	اللجنة

عــن		  النظــر	 وبغــّض	 املالئمــة،	 اإلجــراءات	 جميــع	 اتخــاذ	
فــي	 النقابيــة	 الحريــة	 ممارســة	 لضمــان	 النقابــي،	 االنتســاب	
منــاخ	 وفــي	 املدنيــة	 بالحريــات	 يتعلــق	 بمــا	 الطبيعيــة	 األحــوال	

والتهديــدات؛	 والضغــط	 العنــف	 مــن	 يخلــو	

العاديــة	واألصــول	 القضائيــة	 تكــون	اإلجــراءات	 الحــرص	علــى	أن	
العمــل	وأعضائهــا.	 وأربــاب	 العامليــن	 ملنظمــات	 املرعّيــة	مضمونــة	

مراجعــة	القانــون	رقــم	4688،	بالتشــاور	مــع	أكثــر	املنظمــات		 

	ألربــاب	العمــل	والعامليــن،	مــن	أجــل	الســماح	لجميــع	
ً
تمثيــال

القطــاع	 فــي	 العامليــن	 فيهــم	 بمــن	 تمييــز،	 أي	 بــدون	 العامليــن	
؛	
ً
وممارســة 	

ً
قانونــا االتفاقيــة	 بموجــب	 النقابيــة	 الحريــة	 العــام،	

املرســوم		  مــن	 العمــل	 وأربــاب	 العامليــن	 منظمــات	 اســتثناء	
5؛	 رقــم	 املنّقــح	 الرئا�ضــي	

	لقــرار	قضائــي	وأن	تكــون	حقــوق		 
ً
ضمــان	حــّل	النقابــات	طبقــا

قضــاء	 خــالل	 مــن	 	
ً
كليــا مضمونــة	 األصــول	 ضمــن	 الدفــاع	

	. مســتقل

حــرز	حــول	
ُ
إلــى	الحكومــة	رفــع	تقريرهــا	بالتقــدم	امل تطلــب	اللجنــة	

التوصيــات	املذكــورة	أعــاله	إلــى	لجنــة	الخبــراء	فــي	اجتماعهــا	فــي	شــهر	
.2019 تشــرين	الثاني/نوفمبــر	

أوروغواي )التصديق: 1954( 

اتفاقيــة	حــق	التنظيــم	النقابــي	واملفاوضــة	الجماعيــة،	1949	)رقــم	
 )98

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.		 الــذي	 والنقــاش	

اللجنــة	 	
ّ
تحــث ذلــك،	 تبــع	 الــذي	 النقــاش	 االعتبــار	 فــي	 الوضــع	 مــع	

يلــي:	 مــا	 	علــى	
َ
الحكومــة

املبادرة	باتخاذ	إجراءات	تشــريعية	بحلول	1	تشــرين	الثاني/	 
املنظمــات	 أكثــر	 مــع	 الكامــل	 التشــاور	 بعــد	 	،2019 نوفمبــر	
االعتبــار	 فــي	 الوضــع	 مــع	 والعامليــن،	 العمــل	 ألربــاب	 	

ً
تمثيــال

التوصيــة	التــي	وضعتهــا	الهيئــات	الرقابيــة	لــدى	منظمــة	العمــل	
	
ً
الدوليــة،	لضمــان	امتثــال	القانــون	الوطنــي	لالتفاقيــة	امتثــاال

؛	
ً
	وممارســة

ً
،	قانونــا

ً
تامــا

	ألربــاب		 
ً
تحضيــر	تقريــر،	بالتشــاور	مــع	أكثــر	املنظمــات	تمثيــال

أيلــول/ 	1 قبــل	 الخبــراء	 لجنــة	 إلــى	 لرفعــه	 والعامليــن،	 العمــل	
ســبتمبر	2019،	مــع	التوضيــح	بالتفصيــل	اإلجــراءات	املتخــذة	
.
ً
	وممارســة

ً
إلحــراز	تقــدم	فــي	التطبيــق	الكامــل	لالتفاقيــة	قانونــا
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اليمن )التصديق: 2000( 

اتفاقية	أسوأ	أشكال	عمل	األطفال،	1999	)رقم	182( 
الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	

ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.	 الــذي	 والنقــاش	

	اللجنة	الحكومة	على:	
ّ
تحث

تنفيذ	خطة	العمل	التي	اعُتمدت	في	عام	2014؛	 
 	
ضمــان	املعاملــة	العادلــة	لألطفــال	املتورطيــن	مــع	الجماعــات		 

إجــراءات	 وتنفيــذ	 ارتباطاتهــم،	 عــن	 النظــر	 بغــّض	 حة،	
ّ
املســل

لضمــان	إعــادة	إدمــاج			هــؤالء	األطفــال	فــي	املجتمــع	مــع	إعــادة	
تأهيلهــم	علــى	نحــٍو	واٍف؛	

تتعلــق		  وإحصــاءات	 معلومــات	 علــى	 يشــتمل	 تقريــر	 إعــداد	
الذيــن	 وعــدد	 ح،	

ّ
مســل نــزاع	 فــي	 املنخرطيــن	 األطفــال	 بعــدد	

رســلوا	إلــى	إعــادة	التأهيــل	وإعــادة	اإلدمــاج		،	إلــى	
ُ
ُحــّرروا	منهــم	وأ

جانــب	التحقيــق	مــع	املســؤولين	عــن	تجنيــد	األطفــال	فــي	نــزاع	
ومحاكمتهــم؛	 ح	

ّ
مســل

التعليــم		  إتاحــة	 لضمــان	 الالزمــة	 التدابيــر	 جميــع	 اتخــاذ	
متســاٍو.	 نحــو	 علــى	 األطفــال	 لجميــع	 	 	 األسا�ضــي	

الفّنيــة	 املســاعدة	 مــن	 االســتفادة	 علــى	 	
َ
الحكومــة 	

ُ
اللجنــة تشــّجع	

	
ً
التــي	تقدمهــا	منظمــة	العمــل	الدوليــة	لضمــان	االمتثــال	التــام	قانونــا
اللجنــة	 تطلــب	 	.182 رقــم	 االتفاقيــة	 مــع	 يتــواءم	 بمــا	 	

ً
وممارســة

هــذه	 لتنفيــذ	 املتخــذة	 التدابيــر	 حــول	 تقريرهــا	 رفــع	 الحكومــة	 إلــى	
.2019 فــي	عــام	 التوصيــات	قبــل	اجتمــاع	لجنــة	الخبــراء	املقبــل	

زمبابوي )التصديق: 2003( 

اتفاقية	الحرية	النقابية	وحماية	حق	التنظيم،	1948	)رقم	87( 

الحكومــة	 ممثــل	 قّدمهــا	 التــي	 باملعلومــات	 	
ً
علمــا اللجنــة	 حيطــت	

ُ
أ

تالهــا.	 الــذي	 والنقــاش	

عناصــر	 تنفيــذ	 فــي	 الحكومــة	 إخفــاق	 إلــى	 بقلــق	 اللجنــة	 أشــارت	
محــددة	مــن	توصيــات	لجنــة	التق�ّضــي	لعــام	2009.	أشــارت	اللجنــة	
إلــى	قضايــا	اإلخفــاق	املتواصــل	فــي	عــدم	االمتثــال	لالتفاقيــة،	بمــا	
ملنظمــات	 التجّمــع	 حريــة	 حقــوق	 بانتهــاكات	 االدعــاءات	 يشــمل	
علــن	

ُ
امل الحكومــة	 تعّهــد	 إلــى	 	

ً
أيضــا اللجنــة	 أشــارت	 العامليــن.	

بضمــان	امتثالهــا	اللتزاماتهــا	بموجــب	االتفاقيــة	وبعمليــة	الحــوار	
االجتماعــي،	بمــا	يشــمل	مــن	خــالل	إطــار	منتــدى	التفــاوض	الثالثــي.

  
	إلى:	

َ
	الحكومة

ُ
مع	وضع	النقاش	في	االعتبار،	تدعو	اللجنة

يمارســون		  الذيــن	 النقابــات	 أعضــاء	 اعتقــال	 عــن	 االمتنــاع	
أنشطة	نقابية	مشروعة،	أو	احتجازهم	أو	تعريضهم	للعنف	

أو	الترهيــب	أو	املضايقــة.		

التأكــد	مــن	أّن	االدعــاءات	بارتــكاب	العنــف	فــي	حــق	أعضــاء		 
فــرض	 االقتضــاء	 وحيــث	 للتحــّري،	 تخضــع	 العّمــال	 نقابــات	

رادعــة؛		 عقوبــات	

تعهــدت		  ملــا	 	
ً
األمنــي،	طبقــا والقانــون	 العــام	 القانــون	 إبطــال	

يتعلــق	 الــذي	 البديــل	 التشــريع	 انتهــاك	 عــدم	 وضمــان	 بــه،	
	
ً
بالنظــام	العــام	الحريــة	النقابيــة	للعّمــال	وأربــاب	العمــل	قانونــا

؛
ً
وممارســة

تنقيــح	أو	إبطــال	قانــون	الخدمــة	العامــة،	وحســب	اللــزوم،		 
قطــاع	 فــي	 للعامليــن	 للســماح	 الصحيــة	 الخدمــات	 قانــون	
مــع	 بالتشــاور	 النقابيــة	 الحريــة	 بممارســة	 العامــة	 الخدمــات	

االجتماعييــن؛	 الشــركاء	

تعديل	قانون	العمل	بالتشاور	مع	منظمات	العاملين	وأرباب		 
العمــل	بحيــث	يمتثــل	لالتفاقية؛	

مواصلة	االنخراط	في	حوار	اجتماعي	مع	منظمات	العاملين		 
وأربــاب	العمــل	بمــا	يتصــل	بإطــار	منتــدى	التفــاوض	الثالثــي.		

	علــى	قبــول	زيــارة	مــن	بعثة	االتصال	
ً
	اللجنــة	الحكومــة	مجــددا

ّ
تحــث

الــدورة	 انعقــاد	 قبــل	 الدوليــة	 العمــل	 ملنظمــة	 التابعــة	 املباشــر	
املقبلــة	ملؤتمــر	العمــل	الدولــي.
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املرفق	4	-
ــر	العالمــي	للحقــوق	لســنة	2019	الخــاص	باالتحــاد	الدولــي	 ِ

ّ
	املؤش

للنقابات	-	أســوأ	عشــرة	ُبلدان	في	العالم	في	احترام	حقوق	العّمال

أوروبا

أفريقيا

منطقة آسيا 
واملحيط الهادئ

الشرق األوسط
و

شمال أفريقيا

األمريكتان
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