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 والحق في اإلضراب 87رقم  ILOالـإتفاقية 

ص  تقرير ملخَّ

مة  المقدِّ

اسخة في الحق في  2012تشنُّ ومنذ عام  داً على مجموعة أمور، ومن بينها الحقوق الرَّ مجموعة أصحاب العمل هجوماً مشدَّ

قابيَّة  87 رقم ILOالـاإلضراب والمكفولة في إتفاقيَّة  يَّة النِّ ة بالحرِّ . إنَّهم ينكرون ببساطة وجود 1(C 87والحق في التَّنظيم )الخاصَّ

كون في كفاءة لجنة خبراء  فاقيَّة والتَّوصيات ) ILOالـالحق ويشكِّ ة بتنفيذ اإلتِّ  (.CEACRالخاصَّ

ال في  ى هذا الوضع بمجموعة العمَّ وليَّة ) ILOالـوقد أدَّ ( لإلسترشاد برأيهم ICJإلى المطالبة بإحالة النِّزاع إلى  محكمة العدل الدُّ

 فيما يتعلَّق بالحق في اإلضراب. C87بشأن تفسير 

وليَّة.سوف تعمد هذه الورقة إلى مناقشة خلفيَّة النِّزاع وإلى تقييم الحجج القانونيَّة التي تصبُّ في إتِّجاه اإلحالة إلى محكمة العدل ال  دُّ

 

ة  الخلفيَّ

ة اإلشراف في    ILOالـآليَّ

رتها  ول المصادقة على اإلتِّفاقيَّات. وتعتبر إتِّفاقيَّات  ILOالـمعايير العمل التي طوَّ د من تنفيذ الدُّ أكُّ مدعومة بآليَّة إشراف تساعد في التَّ

 معاهدات دوليَّة ملزمة قانونياً. ILOالـ

( ومن قبل اللَّجنة الثُّالثيَّة لمؤتمر CEACR)ينطوي نظام اإلشراف العادي على فحص التَّقارير الحكوميَّة من قبل لجنة الخبراء 

ولي بشأن تطبيق اإلتِّفاقيَّات والتَّوصيات ) ن لجنة الخبراء )CASالعمل الدُّ خبير قانوني يتم تعيينهم من  20( من CEACR(. تتكوَّ

ولي  CASالـو .ILOالـقبل الهيئة الحاكمة في  ن من الحكومة، صاحب العمل، ILC)أيضاً هي لجنة دائمة لمؤتمر العمل الدُّ ( وتتكوَّ

ال. ومن بين األمور التي تقوم بها، هو فحص تقرير  لين عن العمَّ نوي وإختيار ما يقارب من  CEACR’Sالـوممثِّ حالة من  25السَّ

دة لمعالجة بإستخالص النَّتائج التي توصي بأن تقوم الحكومات بأخذ خطوات مح CASالقائمة لمناقشتها في كل صيف. تقوم بعدها  دَّ

يَّة. ILOالـمشكلة ما، أو دعوة بعثات   أو طلب المساعدة الفنِّ

قة أو غير  ILOالـبموجب تعليمات  ة بإنتهاك حريَّة العمل النِّقابي سواًء بحق دولة مصدَّ م بالشَّكاوي الخاصَّ دة، فإّنه يمكن التَّقدُّ المحدَّ

ّيات ال قة على اإلتِّفاقيات، إلى لجنة الحرِّ قابيَّة )مصدَّ لين  CFAالـ(. وCFAنِّ هي لجنة حاكمة، وتتألَّف من رئيس مستقل وثاللثة ممثِّ

ال.  لكل من الحكومات وأصحاب العمل والعمَّ

 

ة   والحق في اإلضراب C87إتفاقيَّ

نين، فقط عملت  87ال تشير إتِّفاقيَّة  على  CFAالـو CEACRالـصراحًة إلى الحق في اإلضراب. ومع ذلك ومع مرور السِّ

ة   من اإلتفاقيَّة. 3إستخالص حّقاً محدوداً ومعرف للحق في اإلضراب من خالل المادَّ

ص منع الحق في اإلضراب، فقد عملت أيضاً لجنة الخبراء  تين CEACRوعالوة على ذلك، وفي تفحُّ  8، على اإلستعانة بالمادَّ

 من اإلتِّفاقيَّة. 10و

 

                                                           
ولي   1  (1948تموز  9) 31أُعتمد: سان فرانسيسكو، جلسة مؤتمر العمل الدُّ
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 مجموعة أصحاب العملالهجوم على الحق في اإلضراب من قبل 

ولي لعام  حالة  25الـبالتحقُّق من قائمة  CASالـالموافقة على قيام  2012رفضت مجموعة أصحاب العمل خالل مؤتمر العمل الدُّ

ة أم ل إلى تلك النَّتيجة، قامت مجموعة أصحاب العمل بالمطالبة بعدَّ ور، إذا إحتوت على أي حالة تتعلَّق بالحق في اإلضراب. وللتَّوصُّ

 من بينها:

ت حدودها "بتغيير" اإلتِّفاقيَّات، حيث أنَّ واجبها هو فقط مراقبة التَّنفيذ. CEACRــ أنَّ لجنة الخبراء   قد تخطَّ

ال تشير صراحة إلى الحق في اإلضراب، فإنَّ قواعد تفسير المعاهدات تتطلَُّب إعادة تفسير  87ــ حيث أنَّ اإلتِّفاقيَّة رقم 

 اإلتِّفاقيَّة.

ولي في دورته رقم  مة العمل الدُّ على والية لجنة الخبراء  2014في آذار  320فيما يتعلَّق بالنقطة األولى، وافق مجلس إدارة منظَّ

دتها لجنة الخبراء نفسها  .2وكما حدَّ

ؤال الثَّاني حول وجود الحق في اإلضراب في اإلتِّفاقيَّة رقم  ة ، فقد قامت مجموعة أ87وفيما يتعلَّق بالسُّ صحاب العمل بخطوة هامَّ

ولي عام  بشرط إضافة  CASالـحالة ليتم فحصها من قبل  25الـ. ووافقوا فقط على قائمة 2013أثناء إنعقاد مؤتمر العمل الدُّ

قابيَّة:" يَّة النِّ ل" التَّالي في نتائج مراقبة حالة الحرِّ  التنصُّ

الحالة حيث أنَّ صاحب العمل لم يقر بوجود الحق في اإلضراب في اإلتِّفاقيَّة  "لم تقم اللَّجنة بالتَّعامل مع الحق في اإلضراب في هذه

 .3 "87رقم 

ة محاوالت بعد مؤتمر  ال وأصحاب العمل وتحت رعاية الوساطة  2013لعام  ILCجرت عدَّ ل إلى توافق بين العمَّ للتَّوصُّ

ويسريَّة. و ل إلى إنفراج.السِّ  فشلت تلك المحاوالت في التَّوصُّ

رت هذه القضيَّة جلسات مؤتمر تص بإنهاء عملها بسبب إستمرار الخالف حول تفسير  CASالـ، حيث فشلت 2014لعام  ILCالـدَّ

 .4 فيما يتعلَّق بالحق في اإلضراب 87إتِّفاقّيضة 

 لماذا اآلن؟

ئيسيَّة للهجوم على الحق في اإلضراب في هذه المرحلة بالتَّالي:  يمكن تلخيص األسباب الرَّ

جوع إلى تفسيرات  قابيَّة في أنظمتهم  ILOالـــ قيام العديد من المحاكم الوطنيَّة واإلقليميَّة وبتزايد بالرِّ يَّة النِّ القانونيَّة فيما يتعلَّق بالحرِّ

 .5 القانونيَّة

  

 

                                                           
 :GB.320/LILS/4,paragraph 15رقم  ILOأنظر وثيقة الـ   2

relconf/documents/meetingdocument/wcms_237862.pdf---ed_norm/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
 
  :2013لعام  CASأنظر وثيقة الـ   3

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/----ed_norm/---- 
relconf/documents/meetingdocument/wcms_216456.pdf 

 
  :2014لعام  CASأنظر وثيقة الـ   4

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/----ed_norm/----  
relconf/documents/meetingdocument/wcms_246782.pdf 

 
 .2008تشرين الثَّاني  12مير وبايكارا ضد تركيا، أنظر على سبيل المثال، قرار المحكمة األوروبيَّة لحقوق اإلنسان في قضيَّة د   5
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237862.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237862.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/----ed_norm/----
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/----ed_norm/----
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/----ed_norm/----
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/----ed_norm/----
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وعيَّة والمتعلّقة بالتِّجارة وحقوق اإلنسان إلى إتِّفاقيَّة رجوع ــ  لوك الطَّ نات السُّ األساسيَّة بما فيها  ILOالـالعديد من مدوِّ

 6 .87إتِّفاقيَّة رقم 

ة المتعلِّقة بالتِّجار وليَّة "الخفيفة" مثل المبادئ التَّوجيهيَّة لألمم المتَّحدَّ كوك القانونيَّة الدُّ ة وحقوق اإلنسان، ــ رجوع الصُّ

ريحة إلى معايير شارواإل قابيَّة ILOالـة الصَّ يَّة النِّ  7. بخصوص الحرِّ

ئيسيَّة ومعايير العــ  ة وبرامج األفضلّيات التِّجاريَّة واإلشارة إلى اإلتِّفاقيَّات الرَّ وليَّة رجوع أيضاً إتِّفاقيَّات التِّجارة الحرَّ مل الدُّ

 ILO .8للـ

ة األخرى واإلشارة إلى تفسيرات  وليَّة والمجموعات القانونيَّ اليَّة الدُّ القانونيَّة في  ILOالـــ زيادة رجوع الحركات العمَّ

 نشرات حمالتهم.

كوك 87رقم  ILOالـوعن طريق إنكار وجود الحق باإلضراب في إتِّفاقيَّة  ة الصُّ ، فإنَّ مجموعة أصحاب العمل تأمل بإضعاف قوَّ

ة تلك المشكلة بشكل خاص السَّ  ولي. وتزداد حدَّ ابقة ومنع المحاكم الوطنيَّة واإلقليمّية من إضافة الحق في اإلضراب في القانون الدُّ

وليَّة واإلستعانة بها.  عند المحاكم التي ليس لديها نصوص واضحة تسمح بالحق في اإلضراب وتعتمد على التَّشريعات الدُّ

حكومات تشعر بمزيد من اإلرتياح لمنع أو الحد من اإلضراب إذا ما أدركوا أنَّ ذلك يعود بشكل كامل إلى وعالوًة على ذلك، فإنَّ ال

ولي لرفع المظالم عن ذلك  تشريعاتهم الوطنيَّة. وغني عن القول، فإنَّ النِّقابات تأمل مة العمل الدُّ في إستخدام آليَّات اإلشراف لمنظَّ

 الموضوع.

 

ولّية اإلحالة إلى محكمة الع  ICJدل الدُّ

ولّية. 2012/2013تبنَّت مجموعة أصحاب العمل ومنذ   إحالة قضيَّة الحق في اإلضراب إلى محكمة العدل الدُّ

ة  ILOالـوقد تطلب  وليَّة بناًء على دستورها )المادَّ (. إنَّ 37.1ومن خالل مجلس إدارتها رأياً إسترشادّياً من محكمة العدل الدُّ

ولّية.  87الخالف حول تفسير اإلتِّفاقّية رقم   فيما يتعلَّق بوجود الحق في اإلضراب يلبِّي المتطلِّبات الفنّيًة كمرجعيَّة لمحكمة العدل الدُّ

، ةممكنالطرائق تضع األسس للإدارة منظمة العمل الدولية لمكتب العمل الدولي إلعداد وثيقة  ت، أوعز2014في مارس عام 

 بسبب تفسيرمن دستور منظمة العمل الدولية لمعالجة نزاع قد ينشأ  9(2) 37و ( 1) 37عمل بموجب المادتين ب للقيام تكاليفالو

 .10 اتفاقية منظمة العمل الدولية

ة ثالثة أيَّام في شباط ، وافقت إ2014اني في تشرين الثَّ  ولي  على عقد لقاء ثالثي لمدَّ مة العمل الدُّ بهدف تقديم  2015دارة منظَّ

فيما يتعلَّق بالحق في اإلضراب وطرق وممارسات  87بشأن مسألة تفسير اإلتِّفاقيَّة رقم  2015التَّقارير إلى الهيئة اإلداريَّة في آذار 

، وذلك إلتِّخاذ قرار 2015اإلدارة أيضاً على إداراج ذلك على جدول أعماله في جلسته التي ستعقد في آذار  اإلضراب. وافق مجلس

وليَّة تقديم رأياً قانونياً فيما يتعلَّق باإلتِّفاقيَّة  لب من محكمة العدل الدُّ  87رقم على ضوء نتائج اإلجتماع أعاله، وذلك بخصوص الطَّ

 بشأن الحق في اإلضراب.

                                                           
 :DHL’sأنظر على سبيل المثال مدونَّة سلوك الـ   6

http://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/verantwortung/organisation_und_strategie/ dpdhl-code-ofconduct.pdf 
 
 متوفِّر هنا: UNGPsالنَّص كامل للـ   7

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf 
فاقيَّات التِّجارة الحّرة: ILOأنظر تقرير الـ  8  الخاص باألبعاد اإلجتماعيَّة إلتِّ

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication /wcms_228965.pdf  

 
9
رح يتعلَّق بتفسير اإلتفافيَّة. بينما    ة إلى إمكانيَّة تأسيس محكمة "داخليَّة" لتوفير حل سريع ألي خالف مكان الطَّ ال منفتحة على هذا الخيار، إالّ  تشير هذه المادَّ مجموعة العمَّ

وليَّة بهدف العودة للمحكمة في الوقت المناسب.  أنَّها تركِّز جهودها على اإلحالة إلى محكمة العدل الدُّ

 
10

جوع إلى هذه الوثيقة للحصول على معلومات حول القضايا اإلجرائيَّة مثل التوقيتات، التَّكاليف، وعمل الهيئات اإلشرافيَّة      .ILOفي الـيرجى الرُّ

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
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ال، التَّأكيد على إلتزام المجموعة بإحالة المسألة إلى محكمة العدل  بعد تبنِّي القرار أعاله، أعاد لوك كورت بيك، رئيس مجموعة العمَّ

ل مجلس اإلدارة إلى قرار باإلجماع إلى حل، على سبيل المثال ت وليَّة إذا لم يتوصَّ بنِّي إعالن ينص على اإلعتراف بالحق الدُّ

الً إلتِّفاقّية باإلضراب وأن ي  11. 87رقم  ILOالـكون جزءاً مكمِّ

ة  الحجج القانونيَّ

د على وجود الحق في ا وليَّة ستعترف وتؤكِّ ائد بين األكاديميِّين والممارسين القانوننيِّين هو أنَّ محكمة العدل الدُّ أي السَّ إلضراب في الرَّ

دت لجنة الخبراء 87اإلتِّفاقّية رقم  ولي للنِّقابات ). وفي الواقع، أكَّ ( على وجود ITUCالقانونّية التِّي تمَّ إستشارتها من اإلتِّحاد الدُّ

 12. 87رقم  ILOالـتضمين الحق في اإلضراب في إتِّفاقيَّة 

 :13 في تضمينها للحق في اإلضراب يمكن تلخيصها بالتَّالي 87الحجج القانونيَّة الرئيسيَّة التي تدعم موقف اإلتِّفاقيَّة رقم 

كوك القانونيَّة من قبل هيئات مستقلِّة أُنشئت  ولّية إلى وجوب إعطاء وزن كافي لتفسير الصُّ ــ أشارت محكمة العدل الدَّ

قابة في  كوك. لذلك من الممكن إستنتاج أنَّه ال بدَّ من إعطاء أجهزة الرِّ يصاً لإلشراف على تطبيق تلك الصُّ مثل  ILOالـخصِّ

 وزناً أكبر. CFAالـ( وCEACRلجنة الخبراء )

ناعيَّة هي وجهة  يَّة تكوين النِّقابات هو حق فردي مفصول عن سياق العالقات الصِّ ــ وجهة نظر صاحب العمل بأنَّ حرِّ

نظر ضيِّقة ومضللة. فمنذ زمن طويل ُيفهم الحق في تكوين النِّقابات على أنَّه حق جماعي ُيؤخذ كحزمة من الحقوق تمارس 

ن المنتسبين للنِّقابة من تحقيق األهداف الّتي وضعوها.بصورة مشتركة ومحميَّ   ة بشكل فردي وٌتمكِّ

ولي الّذي ال نقاش فيه  عم إلى وجود حق وــ الحق الدُّ الِّذي يعطي الحق في المفاوضة الجماعيَّة، يعطي المزيد من الدَّ

يَّة تكوين النِّقابات.  اإلضراب كحق مستخلص من حرِّ

يَّة تكوين النِّقابات واإلضرابات على أنَّهما شيء واحد. 1924ومنذ عام  ILOالـــ ينظر   إلى حرِّ

بتوفير تحليل حول الحق في  CEACRير التَّنفيذ، قامت لجنة الخبراء ح 87على دخول اإلتِّفاقيَّة رقم  ــ بعد مضي عقد

ة   من اإلتِّفاقيَّة. 3اإلضراب وذلك بربطه مع المادَّ

ت لجنة الخ  بأنَّ الحق في التَّفاوض الجماعي يعتمد على الحق في اإلضراب. CEACRبراء ــ أقرَّ

ة أصحاب العمل بأنَّ عدم وجود توافق لدى  ، 87يعني أن ال وجود للحق في اإلضراب في اإلتِّفاقيَّة رقم  CASــ حجَّ

 عاماً لم تقم بإثارة القضيَّة. 40وعلى مضي  CASوألنَّ 

يشير إلى وجوب إستثناء الحق في اإلضراب من نطاق  87التحضيريَّة لإلتِّفاقيَّة رقم ــ ال يوجد سجل في األعمال 

 اإلتِّفاقيَّة.

 .1951في حاالت عديدة منذ تأسيسها عام  87على الحق في اإلضراب في اإلتِّفاقيَّة رقم  CFAــ حافظت 

األهداف اإلقتصاديَّة األخرى. حيث أنَّ العدالة  ، يجب إعطاء األسبقيَّة للعدالة اإلجتماعيَّة علىILOالـــ في ظل دستور 

ال و ال على المشاركة في صاإلجتماعيَّة تتطلَّب تحسين ظروف العمَّ ي يؤثُِّر في حياتهم العمليَّة، مقدرة العمَّ نع القرار الذَّ

 نفسه. ILOالـفمن الممكن أنَّه يمكن إستخالص الحق في اإلضراب من دستور 

                                                           
الع على المقابلة مع لوك كورت بيك بعد إجتماع مجلس اإلدارة في تشرين الثَّاني من الممكن اإل   11  من خالل: 2014طِّ

http://ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_321042/lang--en/index/htm 

 
الع على إيجاز الـ   12  القانوني من خالل: ITUC’sمن الممكن اإلطِّ

 http://www.ituccsi.org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf 
 

13
جوع إلى إيجاز الـ    ل مع المراجع يرجى الرُّ  .ITUCللحصول على تحليل قانوني مفصَّ

http://ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_321042/lang--en/index/htm
http://ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_321042/lang--en/index/htm
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قابيَّة في   ، ليس فحسب مطابقاً مع 87باإلعتراف بالحق في اإلضراب في اإلتِّفاقيَّة رقم  ILOالـــ إنَّ ممارسة الهيئات الرِّ

 تلك المبادئ. على بناءً  هتفسير القوانين المضمنة في معاهدة فينَّا حول قانون المعاهدات، ولكنَّه ال بدَّ من تطبيق

ولي. ــ يمكن القول أّن الحقَّ في  اإلضراب أصبح اآلن جزءاً من عرف القانون الدُّ

 

تيجة  النَّ

ؤال حول تفسير اإلتِّفاقيَّة رقم  ILOالـمن المؤَمل أن تقوم الهيئة الحاكمة في  فيما يتعلَّق بالحق في اإلضراب إلى  87بإحالة السُّ

ل إلى إتِّفاق جماعي في إجت وليَّة إذا لم يتم التَّوصُّ . إذا رغبت مجموعة 2015ماعهم الّذي سوف يعقد في آذار محكمة العدل الدُّ

حركة وليَّة مستقلَّة. يجب أن تكون الأصحاب العمل مواصلة الخوض في هذه النُّقطة، فيجب حل هذه المسألة أمام هيئة قضائيَّة د

وليَّة. قابيَّة واثقة من الحصول على رأي إيجابي من محكمة العدل الدُّ  النِّ

 

 

ائرة ال   ITFالـقانونيَّة في الدَّ

ل  16   2014كانون األوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 


