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  المشتركبااللتزام بيان : ١-١٥ ةدالما

 
تعهداتهما على  التزامهما كعضوين في منظمة العمل الدولية و      على  يـؤكد الطرفان     .١

ـ    دئ والحقوق األساسية في العمل     ان مـنظمة العمل الدولية بشأن المب      الوفقـا إلع

اهداً لضمان اعتراف   ى ج أن يسع لتزم كل من الطرفين ب    وي. ١٩٩٨تابعـته لعام    وم

 ٧-١٥في المادة   واردة   وال لياًدول المعترف بها    ائ العمل وحقوق العم   دبمباوانينه  ق

 . وحمايتها

حقه في  و صة به خاالمحلية  العمل ال حق كل طرف في وضع معايير       مـع مراعاة     .٢

طرفين أن  من ال على كل   فإن  أو تعديل قوانينه الخاصة بالعمل وفقا لذلك،        اعـتماد   

ل المعترف بها   امع حقوق العم   تتفق   قوانينه معايير عمل  تكفل  ألن  اً  جاهـد يـسعى   

المعايير  حثيثاً على تحسين هذه      يعملأن  ، و ٧-١٥ة  دفي الما شار إليها   دولـيا والم  

 .بناء على ذلك
 

 قوانين العملتنفيذ تطبيق و: ٢-١٥ المادة
 
ل الخاصة   الفعال لقوانين العم   التنفيذال يجـوز ألي طرف أن يحجم عن          )أ (  .١

به من خالل ممارسة منهجية أو متكررة، سواء بالفعل أو االمتناع، على            

نحـو يؤثـر علـى الـتجارة بين الطرفين، وذلك بعد تاريخ دخول هذه       

 .االتفاقية حيز النفاذ
 

 يقر الطرفان أن كال منهما يحتفظ بحقه في ممارسة سلطة تقديرية بشأن             )ب (

حقة الجنائية والتنظيم ومراقبة االلتزام     األمـور المـتعلقة بالتحقيق والمال     

بالقوانـين واألنظمة، وباتخاذ قراراته بشأن تخصيص الموارد لتنفيذ ما          

.  متقدمة يـتعلق بأمـور العمل األخرى التي يقرر اعتبارها ذات أولوية          



 

) أ(وبناء على ذلك، يفهم الطرفان أن أياً منهما يعتبر ملتزما بأحكام البند             

 ما كان قيامه بفعل أو امتناعه عن القيام به، يعكس           مـن هـذه المادة إذا     

ممارسة معقولة لسلطته التقديرية أو يكون نتيجة التخاذ قرار حسن النية           

 .بشأن تخصيص موارده
  
أو  إضعافمن خالل   ئم تشجيع التجارة أو االستثمار      الن غير الم  أنه م ن  ايدرك الطرف . ٢   

لذلك يلتزم كل طرف     و .  المتعلقة بالعمل  ةيحلمقوانين ال  ال الحماية التي تكفلها  قليص  ت

 -ليكفل عدم التخلي عن تطبيق هذه القوانين أو الحد من تطبيقها            بـأن يسعى جاهداّ     

 على نحو يضعف أو يقلص من الحماية التي تكفلها      -وال أن يعـرض أيـاً من ذلك         

أو أو لتشجيع إقامة،    هـذه القوانـين كوسـيلة لتـشجيع التجارة مع الطرف اآلخر             

 .الحصول على، أو توسعة، أو إبقاء استثمار في إقليمه
 

  العاميالضمانات اإلجرائية والوع: ٣-١٥ المادة
 

 وفقاًد،  في أمر محد  ،   ذوي المصالح المعترف بها    ،  ألشخاص ل كـل طرف  كفـل   ي .١

 اإلتاحـة المناسـبة لهيئات حسم المنازعات من أجل تطبيق قوانين العمل             لقانـونه 

 أو الشبه قضائية   ة بما في ذلك المحاكم اإلدارية أو القضائي       الخاصـة بذلك الطرف،   

 .أو العمالية

ـ   ي .٢ تنفيذ هيئات من أجل    م هذه ال  اأمالتي تتم   ل طـرف أن تكون اإلجراءات       كفـل ك

 : تكفل قوانين كل طرف ما يلي ذلكقفة، ولتحقياوشفعادلة ومنصفة قوانين العمل 
 

 .العدالة الحسنة هذه اإلجراءات مع ثلمسق أن تت -أ 

تكـون أيـة جلسات تعقد بشأن مثل هذه اإلجراءات مفتوحة للجمهور،            أن   -ب 

 .كف ذل العدالة خالحسن سيرطلب فيها تتباستثناء الحاالت التي 

أن يكون لألطراف المعنية في هذه اإلجراءات حق تدعيم مواقفها أو الدفاع             -ج 

 .عنها، بما في ذلك الحق في تقديم المعلومات أو األدلة



 

هذه اإلجراءات اتهامات أو آجال غير معقولة أو تأخيراً غير          أال تشمل مثل     -د 

 .مبرر

هذه اإلجراءات بشأن    طـرف أن تكون القرارات النهائية الصادرة في          كفـل كـل    ي  .٣

 :موضوع الدعوى

 .محدداً بها األسباب التي استندت إليهاكتوبة وم -أ 

 .مع قوانينهمتسقة و وللجمهور، اإلجراءاتدون تأخير ألطراف متاحة  -ب 

 .ة لسماع أقوالهم بشأنها أو أدلة منح األطراف فرصتلوماعتستند إلى م -ج 

في هذه اإلجراءات حق     يكفـل كل طرف، وفقا لما هو مناسب، أن يكون لألطراف           .٤

تصدر في اإلجراءات، وتصحيحها إن كان ثمة       لتي  القرارات النهائية   طلب مراجعة ا  

 .ما يبرر ذلك

مستقلة شر هذه اإلجراءات أو تراجعها،       تكون الهيئات، التي تبا    كل طرف أن  يكفـل    .٥

 .دعوىمصلحة جوهرية في نتيجة الوأال تكون لها أية  ومحايدة
 
يكفل كل طرف أن يكفل ألطراف اإلجراءات حق المطالبة بفرض جزاءات لضمان             .٦

نفاذ حقوقهم العمالية، ويشمل ذلك، حسبما يقتضي الحال، األوامر أو اتفاقيات االلتزام          

 . أو الغرامات المالية أو اإلغالق العاجل لموقع العملأو فرض الجزاءات

 :ذلكوتشمل سبل تحقيق بقوانينه الخاصة بالعمل، توعية الجمهور يشجع كل طرف  .٧
 

ـ  -أ  ن تكـون المعلومات العامة المتعلقة بقوانين العمل وتنفيذها وإجراءات          أمان  ض

 .للجمهورالعمل بموجبها متاحة 

  .تعلقة بالعملتوعية الجمهور بقوانينه المتشجيع  -ب 
 

 تية يبات المؤسساتترال: ٤- ١٥ ةدالما
 
بالنظر في  ) إدارة االتفاقية (تقـوم اللجنة المشتركة المنشأة وفقا للفصل الثامن عشر           .١

األمـور ودراسة األنشطة  المتعلقة بهذا الفصل، ويشمل ذلك آلية التعاون في مجال              



 

.  داف العمل وفقاً لهذه االتفاقية    ، والسعي لتحقيق أه   ٥-١٥العمـل المنشأة وفقاً للمادة      

ويجوز أن تشكل اللجنة المشتركة لجنة فرعية لشئون العمل تتألف من مسئولين من             

. وزارة العمـل والجهات الرسمية والوزارات األخرى المناسبة في كل من الطرفين           

وتجـتمع اللجنة في األوقات التي تراها مناسبة لمناقشة األمور المتعلقة بسير العمل             

يشمل كل   يجب أن    ف ذلك لى خال عفان  رو ما لم يتفق الط    . بأحكـام هـذا الفـصل     

 . اللجنة الفرعية جلسة عامةتماع من اجتماعاتاج
 
 معتب ضمن وزارة العمل لديه ليكون نقطة اتصال         مكعلـى كـل طـرف تسمية         .٢

ويكفل كل طرف   .   تطبيق أحكام هذا الفصل    ضاغر أل خر ومع الجمهور  آلالطرف ا 

بشأن األمور  تقديم وتسلم والنظر في اتصاالت الجمهور       التصال   ا أن تمكـن نقطـة    

أن تقوم بإتاحة هذه االتصاالت للطرف اآلخر، وللجمهور        وعلقة بهـذا الفصل     المـت 

 .عندما يكون ذلك مناسباً
 
لكل من الطرفين أن يدعو الجتماع لجنة استشارية وطنية قائمة تضم ممثلين عن                .٣

آخرين لتقديم  أشخاص   لديه و  قطاع األعمال وأفراد الجمهور ومنظمات العمل      

 .المشورة لذلك الطرف بشأن تنفيذ أحكام هذا الفصل
 
جب أن يعلن للجمهور أي قرار رسمي يتخذه الطرفان بشأن تطبيق هذا الفصل، ما              ي .٤

 .لم يقرر الطرفان خالف ذلك
 
ائل يقوم الطرفان، حينما يقدران أن ذلك مناسبا، بإعداد تقارير مشتركة حول المس             .٥

 .المرتبطة بتطبيق هذا الفصل، ويلتزمان بإتاحة هذه التقارير للجمهور
 
  عاون في مجال العملتال: ٥-١٥ ةادالم

ن الإعساسية التي تضمنها    زز فرص تشجيع احترام معايير العمل األ      عبأن التعاون ي  إدراكاً  

 باتفاقية وعمال   ،تابعتهئ والحقوق األساسية في العمل وم     د المبا نمنظمة العمل الدولية بشأ   

أ أشكال عمل األطفال    وأسالخاصة بحظر    ١٩٩٩لسنة   )١٨٢(مـنظمة العمل الدولية رقم      



 

مشتركة تعهداتهما ال  التقدم في تحقيق     زيزعتمن أجل   ، و واإلجراءات الفورية للقضاء عليها   

ـ  ، يقر الطرفان آلية للتعاون في مجال العمل كما هو          ى بشأن األمور المتعلقة بالعمل    راألخ

 . المرافق لهذا الفصل)أ(حدد في الملحق م
 

 التشاور في مجال العمل: ٦-١٥المادة 
 
يجوز ألي من الطرفين أن يطلب التشاور مع الطرف اآلخر بشأن أية مسألة تنشأ               .١

وما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، يجب أن تبدأ          . فـي إطـار هـذا الفـصل       

ف بتسليم طلب التشاور لنقطة     يوماً من تاريخ قيام طر    ) ٣٠(المـشاورات خـالل     

 .٤-١٥من المادة ) ٢(االتصال التي يسميها الطرف اآلخر وفقا للفقرة 
 
يبذل الطرفان قصارى جهدهما للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين ولهما أن               .٢

 .يطلبا مشورة أو مساعدة أي شخص أو جهة يعتبرانها مناسبة
 
إنه يجوز ألي من الطرفين أن يطلب عقد إذا لم تنجح المشاورات في حل المسألة، ف   .٣

وما لم يتم االتفاق على     . اجـتماع للجـنة الفرعية لشئون العمل للنظر في المسألة         

يوما من تاريخ   ) ٣٠(خـالف ذلك، فإن على هذه اللجنة الفرعية أن تجتمع خالل            

قيام أحد الطرفين بتسليم طلب إلى نقطة االتصال التي يحددها الطرف اآلخر طبقا             

وإذا لم تكن اللجنة المشتركة قد قامت حتى تاريخ    . ٤-١٥مـن المادة    ) ٢(فقـرة   لل

تقـديم الطلـب بإنشاء اللجنة الفرعية، فإن على اللجنة المشتركة القيام بذلك خالل              

ويجب على اللجنة الفرعية أن تسعى . فترة الثالثين يوما المشار إليها في هذه الفقرة    

شمل ذلك، عند االقتضاء، استشارة خبراء      لحـل المـسألة علـى وجه السرعة، وي        

حكوميين أو غير حكوميين أو اللجوء إلى أنظمة مثل المساعي الحميدة أو التوفيق             

 .أو الوساطة
 



 

من ) أ(إذا اعتبـر أحـد الطـرفين أن الطرف اآلخر لم يوف بالتزاماته طبقا للبند            .٤

 مشاورات وفقا   ، فإن للطرف األول أن يطلب إجراء      ٢-١٥من المادة   ) ٢(الفقـرة   

 ).المشاورات (٥-١٩للمادة 
 

في وقت يعقد   ) المشاورات( ٥-١٩ إذا طلب أحد الطرفين التشاور طبقا للمادة       -أ 

من هذه المادة  أو     ) ١(فـيه الطرفان مشاورات حول ذات المسألة وفقا للفقرة          

(في ذات الوقت الذي تكون فيه اللجنة الفرعية تسعى لحل المسألة وفقا للفقرة              

ويجب . إنه على الطرفين وقف جهودهما لحل المسألة بموجب هذه المادة         ، ف )٣

عدم مباشرة مشاورات   ) المشاورات( ٥-١٩ حالمـا تبدأ مشاورات طبقا للمادة     

 .طبقا لهذه المادة حول ذات المسألة

بعد ) المشاورات(٥-١٩ إذا طلـب أحد الطرفين إجراء مشاورات طبقا للمادة         -ب 

) ١ (ةتسليم طلب إجراء مشاورات طبقا للفقر     يوما على   ) ٦٠(مضي أكثر من    

من هذه المادة، فإنه يجوز للطرفين أن يتفقا، في أي وقت، على إحالة المسألة              

 ).اإلحالة إلى اللجنة المشتركة (٦-١٩إلى اللجنة المشتركة طبقا للمادة 
 
 بشأن  ةال يجـوز ألي من الطرفين اللجوء آللية تسوية المنازعات وفقاً لهذه االتفاقي             .٥

-١٦من المادة   ) ٢(من      الفقرة        ) أ(أية مسألة تنشأ عن هذا الفصل خالفا للبند         

٢. 
 

  فيرعات:  ٧-١٥ ةدالما

القرارات التنظيمية  أو اللوائح أو    قوانين  التعني  " العملقوانين  "، فإن   ألغراض هذا الفصل  

  : بها دولياالمعترفاآلتية تعلق مباشرة بحقوق العمل ت، والتي )١(ينطرفألي من ال

 .حق تكوين الجمعيات والنقابات، واالنضمام إليها -أ 

 .والتفاوض الجماعيالتنظيم حق  -ب 

                                           
تنظيمية التي يتم قرارات ال، عبارة عن القوانين التي يسنها الكونجرس أو اللوائح أو ال ةبالنـسبة للـواليات المـتحد     (1)

 . ونجرس ويمكن تنفيذها بإجراء من الحكومة االتحادية اعتمادها  بناء على قانون يسنه الك



 

 . حظر استخدام أي شكل من أشكال العمل القسري أو اإلجباري -ج 

وضع  بما في ذلك     صغار السن، قوانـين العمل الخاصة بحماية األطفال و       -د 

 والقضاء  طفالاألل  ألطفال وحظر أسوأ أشكال عم    سن استخدام ا  لحد أدنى   

 . عليها

، جور، وساعات العمل  ألفيما يتعلق بالحد األدنى ل    أوضـاع عمل مقبولة      -ه 

 .والصحة المهنيةالسالمة و
 


