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 التنظيم النقابي

أكد دستور منظمة العمل الدولية على مبدأ احلرية النقابية واعتربىا أحد ادلبادئ 

الرئيسية اليت نشأت من أجلها ، وأحد األىداف اليت حددىا الدستور لغايات بلوغها 

. وربقيقها ، كما أكد على ذلك إعالن ادلنظمة بشأن ادلبادئ واحلقوق األساسية يف العمل

ويف ىذا اإلطار أقرت مؤسبرات العمل الدولية عدة صكوك نظمت شؤون احلرية 

 بشأن احلق النقايب للعمال 1921لسنة  (11)النقابية وحق التنظيم بدأت باالتفاقية رقم 

 بشأن حق التجمع وتسوية ادلنازعات 1947لسنة  (84)الزراعيني ، مث االتفاقية رقم 

العمالية يف األقاليم غري ادلتمتعة بالسيادة ، مث توجتها بأىم اتفاقيتني يف ىذا اجملال ومها 

 بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم ، واالتفاقية رقم 1948لسنة  (87)االتفاقية رقم 

.  بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم وادلفاوضة اجلماعية1949لسنة  (98)

:- على ادلبادئ التالية  (87)فقد أكدت االتفاقية 

للعمال وأصحاب العمل دون أي سبييز احلق يف إنشاء منظماهتم واالنضمام إليها  (1

وذلك دون ترخيص مسبق ، ويف إنشاء اربادات واربادات عامة واالنضمام إليها 

 .وإىل ادلنظمات الدولية
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دلنظمات العمل وأصحاب العمل احلق يف وضع دساتريىا ولوائحها اإلدارية ،  (2

وانتخاب شلثليها حبرية كاملة ، وتنظيم إدارهتا ونشاطها وإعداد برامج عملها ، كل 

ذلك دون أي تدخل من السلطات العامة يقيد أو يعيق ىذا احلق وشلارستو 

ادلشروعة ، ودون أن يكون للسلطة اإلدارية احلق يف حل ىذه ادلنظمات أو وقف 

 .نشاطاهتا

أن حيرتم العمال وأصحاب العمل ومنظماهتم قوانني الدولة يف شلارستهم ذلذه  (3

احلقوق ، وأن تتخذ الدولة التدابري الالزمة لضمان شلارسة حقهم يف التنظيم 

 .حبرية

:-  فقد أكدت على ادلبادئ التالية  (98)اما االتفاقية 

سبتع العمال باحلماية من أي عمل ينطوي على سبييز يف رلال االستخدام بسبب  (1

 :-انتمائهم النقايب ، وبشكل خاص 

جعل استخدامهم مشروطاً بعدم االنضمام إىل نقابة أو مشروطاً  -

 .بتخليهم عن عضويتها
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إهناء خدمات أي منهم أو اإلساءة إليو بسبب االنضمام إىل نقابة أو  -

شلارسة أنشطة نقابية خارج أوقات العمل ، أو دبوافقة صاحب العمل 

 .خالل أوقات العمل

محاية منظمات العمال وأصحاب العمل من تدخل بعضها يف شؤون األخرى ،  (2

وبشكل خاص تشجيع إقامة منظمات عمالية زبضع لسيطرة أصحاب العمل أو 

منظماهتم ، أو السيطرة على منظمات عمالية قائمة بوسائل مالية أو بوسائل 

. أخرى

بشأن توفري  (135)ويف إطار محاية شلثلي العمال أقر مؤسبر العمل الدويل االتفاقية رقم 

( 143) والتوصية رقم 1971احلماية والتسهيالت دلمثلي العمال يف ادلؤسسات لعام 

: التابعة ذلا، واللتان أكدتا على 

محاية شلثلي العمال من التصرفات الضارة هبم ومن ذلك إهناء خدماهتم ألسباب  -

. تتعلق دبمارسة مهامهم

مراعاة عدم تأثر ىذه التسهيالت على سري العمل يف ادلؤسسة ، أو على  -

 .خصائص العالقة الصناعية يف الدولة وحجم ادلؤسسة وإمكانياهتا
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 بشأن عالقات العمل يف اخلدمة 151 االتفاقية رقم 1978كما كان قد أقر عام 

 بنفس ادلوضوع ، اللتان مشلتا العاملني يف اخلدمة العامة بقواعد 159العامة والتوصية رقم 

، مع منح القوانني احمللية  (98)محاية حق التنظيم النقايب اليت وردت يف االتفاقية رقم 

إمكانية ربديد مدى انطباق ىذه القواعد على فئات ادلستخدمني يف ادلستويات العليا ، 

وادلستخدمني الذين تتسم واجباهتم بالسرية التامة وأفراد القوات ادلسلحة والشرطة 

المفاوضة الجماعية 

 بشأن ادلفاوضة اجلماعية أحدث وأىم 154تعترب اتفاقية العمل الدولية رقم 

االتفاقيات الدولية اليت عاجلت ىذا ادلوضوع بشكل متخصص ، إضافة إىل ما ورد يف 

بشأن مبادئ حق التنظيم وادلفاوضة اجلماعية اليت تعترب أحد  (98)االتفاقية رقم 

. االتفاقيات األساسية الثمان اليت سبثل حقوق اإلنسان يف العمل

:- فإن ادلفاوضة اجلماعية هتدف إىل  (154)وحسب مفهوم االتفاقية 

. ربديد شروط العمل وأحكام االستخدام -1

 .تنظيم العالقات بني أصحاب العمل والعمال -2

تنظيم العالقات بني أصحاب العمل أو منظماهتم ومنظمة أو منظمات  -3

 .العمال
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العمال )ودبوجب ىذه االتفاقية يتم التفاوض عن كل طرف من طريف العمل 

: كما يلي  (وأصحاب العمل

بشأن شلثلي  (135)نقابة عمالية أو أكثر ، غري أن االتفاقية رقم  :- عن العمال

العمال مسحت بأن ميثل العمال يف ادلفاوضات شلثلني منتخبني من قبل عمال ادلؤسسة 

حبرية وفقاً لقواعد خاصة تنص عليها القوانني الوطنية أو االتفاقيات اجلماعية ، وبشرط أن 

ال تتضمن مهماهتم أي نشاطات تدخل يف اختصاص النقابات العمالية ، وعلى أن 

تتخذ التدابري اليت تضمن عدم استخدام وجود ىؤالء ادلمثلني إلضعاف موقف وأمهية 

. النقابات العمالية اليت سبثل القطاع

صاحب العمل أو رلموعة أصحاب عمل ، أو منظمة  :- عن أصحاب العمل

أو أكثر من منظمات أصحاب العمل ، ويتوقف ذلك على اختيار أصحاب العمل 

. ألسلوب سبثيلهم

لقد تنوعت األحكام اليت حددت القطاعات اليت تشملها قواعد ادلفاوضة 

موظفي اخلدمة  (98)اجلماعية يف االتفاقيات الدولية ، ففي حني استثنت االتفاقية رقم 

بشأن عالقات العمل  (151)العامة العاملني يف الدولة من أحكامها ، نصت االتفاقية 

يف اخلدمة العامة ، على أن تتخذ اإلجراءات ادلتناسبة مع الظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز 



  حماده أبو نجمة–عالقات العمل الجماعية في معايير العمل الدولية  7

 

استخدام آلية التفاوض بشأن شروط وظروف االستخدام بني السلطة العامة ومنظمات 

ادلستخدمني العموميني أو إجياد أي أساليب أخرى تضمن دلمثلي ادلستخدمني العموميني 

وقد أجازت ىذه االتفاقية للدولة أن ربدد .ادلشاركة يف ربديد شروط وظروف استخدامهم

يف قوانينها مدى انطباق أحكام االتفاقية على مستخدمي ادلستويات العليا وعلى 

. ادلستخدمني الذين تتسم واجباهتم بالسرية البالغة وكذلك أفراد القوات ادلسلحة والشرطة

ويف مادهتا األوىل عادت لتشمل بأحكامها اخلاصة  (154)غري أن االتفاقية 

مع إعطاء القوانني احمللية أو اللوائح  (مجيع فروع النشاط االقتصادي)بادلفاوضة اجلماعية 

أو ادلمارسات الوطنية صالحية ربديد مدى انطباق أحكامها على القوات ادلسلحة 

والشرطة ، وطرقاً خاصة لتطبيق أحكام ىذه االتفاقية فيما يتعلق باخلدمة العامة ، وبذلك 

فقد اضلصر االستثناء من األحكام اخلاصة بادلفاوضة اجلماعية دبوجب ىذه االتفاقية بأفراد 

القوات ادلسلحة والشرطة ، ومنعت ىذه االتفاقية استثناء أي من فئات العاملني باخلدمة 

. العامة ، مع إعطاء الدولة ادلرونة يف ربديد الطريقة اليت تطبق أحكامها خبصوصهم

وقد فرضت االتفاقيات الدولية ذات العالقة بادلفاوضة اجلماعية على الدول ازباذ 

إجراءات تتالئم مع الظروف الوطنية بقصد تشجيع وتنمية وتطبيق آليات وإجراءات 

 151 ، 98االتفاقيات )واسعة ادلدى للتفاوض االختياري تتناسب مع الظروف الوطنية 
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عدداً من األىداف اليت تسعى األطراف ادلعنية إىل  (154)ووضعت االتفاقية  (154، 

:- بلوغها من خالل تشجيع ادلفاوضات اجلماعية وىي 

. تيسري إمكانية ادلفاوضة اجلماعية جلميع العمال وأصحاب العمل -1

تشجيع وضع قواعد إجرائية باالتفاق بني منظمات العمال ومنظمات  -2

 .أصحاب العمل

 .عدم إعاقة ادلفاوضة اجلماعية ألسباب تتعلق بقواعد اإلجراءات اخلاصة هبا -3

تشكيل ىيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل دبا يساعد على تعزيز  -4

 .ادلفاوضة اجلماعية

 بشأن شلثلي العمال تقدمي التسهيالت الالزمة ذلم 135كما أوجبت االتفاقية 

لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفاعلية ومن ذلك منحهم الوقت الكايف دلمارسة 

نشاطهم دون أن يؤثر ذلك على مقدار أجورىم أو حقوقهم ، والسماح ذلم بدخول 

أماكن العمل ادلختلفة يف ادلؤسسة اليت يعملون هبا أو يف أي مؤسسة أخرى يعمل هبا 

. أعضاء من نقاباهتم

وأوجبت ىذه االتفاقية محايتهم من أية تصرفات تضر هبم بسبب وضعهم أو 

. أنشطتهم كممثلني للعمال
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 تسهيالت شلاثلة سبنح دلمثلي العاملني يف اخلدمة 151وتضمنت االتفاقية رقم 

. ادلدنية يف أدائهم دلهامهم

بشأن االتفاقيات اجلماعية عددا من القواعد  (91)كما وضعت التوصية رقم 

:- اخلاصة باالتفاقيات اجلماعية اليت تربم بني العمال وأصحاب العمل أمهها 

. ضرورة وضع آلية للتفاوض دبوجب اتفاق أو دبوجب القانون أو اللوائح الوطنية -

إن االتفاقيات اجلماعية تعترب ملزمة ألطرافها ادلوقعني عليها ومن ميثلوهنم ، وأنو ال  -

 .جيوز سلالفة االتفاق اجلماعي إال إذا كان يف ذلك مصلحة للعامل

تنظيم توسيع نطاق االتفاق اجلماعي حبيث يشمل مجيع العمال وأصحاب العمل  -

 :-يف ادلهنة الواحدة أو يف ادلنطقة وذلك وفق الشروط التالية 

. أن يكون االتفاق شامالً ألصحاب عمل وعمال ذلم قوة سبثيلية كافية -1

 .أن يقدم طلب التوسيع من قبل منظمة أصحاب العمل أو العمال -2

أن تتاح ألصحاب العمل والعمال الذين سيشملهم االتفاق عند توسعتو  -3

 .فرصة إبداء مالحظاهتم

ربديد جهة من منظمات أصحاب العمل والعمال أو من أجهزة خاصة لتتوىل  -

. اإلشراف على تطبيق االتفاقية اجلماعية
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أن يتخذ أصحاب العمل إجراءات مناسبة إلطالع العاملني على نصوص  -

 .االتفاقية

 .وضع قواعد لتسجيل االتفاقية أو إيداعها -

وضع مدد زمنية تعترب خالذلا االتفاقية ملزمة إال إذا مت االتفاق على فسخها أو  -

. مراجعتها

التشاور والحوار 

:- وىي  (االستشارة االجتماعية)حددت ادلعايري الدولية ثالث مستويات للتشاور واحلوار 

. مستوى ادلؤسسة (1

 .مستوى الصناعة أو ادلهنة (2

 .ادلستوى الوطين (3

: على مستوى المؤسسة : أوالً 

وردت ادلعايري الدولية اخلاصة هبذا ادلستوى من االستشارة يف ثالث توصيات أصدرهتا 

:- منظمة العمل الدولية وىي 

 بشأن التشاور والتعاون بني أصحاب العمل والعمال 94التوصية رقم  - أ

:- على مستوى ادلؤسسة ، وأىم ما ورد فيها 
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ضرورة ازباذ خطوات مناسبة لتهيئة الفرص للتشاور والتعاون  -

بني أصحاب العمل والعمال يف ادلؤسسة يف ادلسائل ذات 

األمهية ادلشرتكة واليت ال تدخل يف إطار إجراءات التفاوض 

 .اجلماعي

أن يتم التشاور إما اختيارياً باتفاق األطراف ادلعنية أو دبوجب  -

القوانني واألنظمة اليت تصدر لغايات إنشاء ىيئات التشاور 

وربديد نطاق عملها واختصاصاهتا وتشكيلها وكيفية أداء 

 .مهامها

تشمل مواضيع التشاور ما يتعلق باحلياة اليومية للمؤسسة  -

والعاملني فيها وادلشكالت اليت قد تشوب العالقة بني 

ادلؤسسة وعماذلا وما يتطلبو ذلك من خدمات ومعاجلات 

 .توفق بني مصاحل الطرفني

 بشأن االتصاالت بني اإلدارة والعمال داخل ادلؤسسة 129التوصية رقم  - ب

:- ، وأىم ما ورد فيها 
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ضرورة أن يقر كل من العمال وأصحاب العمل وشلثلي كل  -

منهم بأمهية إجياد جو من التفاىم والثقة ادلتبادلة يف ادلؤسسة 

 .باعتبار أن ذلك حيقق مصلحة العمال وفاعلية ادلؤسسة

أن ربقيق جو التفاىم والثقة يتم عن طريق اإلعالن وتبادل  -

البيانات وادلعلومات دبوضوعية حول سلتلف أوجو شؤون 

 .ادلؤسسة واألحوال االجتماعية للعاملني فيها

ضرورة كفالة إسبام التشاور وتبادل البيانات قبل ازباذ اإلدارة  -

لقراراهتا ذات األمهية الكربى بشرط أن ال يكون يف ىذا 

 .التبادل ما يضر دبصلحة أي من الطرفني

 بشأن فحص الشكاوى يف ادلؤسسة بغية تسويتها ، 130التوصية رقم  -ج

 :-وأىم ما ورد فيها 

ضرورة إتباع األسلوبني الوقائي والعالجي خبصوص شكاوى  -

. العمال اليت ال تدخل يف إطار ادلطالب اجلماعية

أن يتمثل األسلوب الوقائي بوضع سياسة راسخة لشؤون األفراد  -

 .يف ادلؤسسة تضع يف اعتبارىا وتقديرىا حقوق ومصاحل العمال
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أن يتمثل األسلوب العالجي يف السعي لتسوية شكاوى العمل  -

داخل ادلؤسسة نفسها وفق إجراءات فعالة ودون أن حيدد ذلك 

من حق العامل يف التقدم بشكواه إىل السلطات ادلختصة 

 .اإلدارية أو القضائية مباشرة

أن يتم وضع وتنفيذ اإلجراءات اخلاصة بالشكاوى يف ادلؤسسة  -

. بشكل مشرتك بني العمال وأصحاب العمل

: على مستوى الصناعة أو المهنة : ثانياً 

 بشأن التشاور والتعاون بني السلطات العامة ومنظمات 113عاجلتو التوصية رقم 

:- أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة وادلستوى ادلهين ، وأىم ما ورد فيها 

وجوب إزباذ التدابري ادلالئمة للظروف الوطنية لتشجيع التشاور والتعاون  -

الفعال على مستوى الصناعة وادلستوى الوطين بني السلطات العامة ومنظمات 

أصحاب العمل والعمال وكذلك بني كل من منظمات أصحاب العمل 

. والعمال أنفسها
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أن يستهدف ىذا التشاور والتعاون تشجيع التفاىم ادلتبادل وحسن العالقة  -

بني األطراف الثالثة ، وكذلك بني طريف العمال وأصحاب العمل للنهوض 

 .باالقتصاد وبتحسني شروط العمل ورفع مستوى ادلعيشة

 بشأن إدارة العمل اليت أكدت يف 150وقد مت تعزيز ىذه ادلبادئ باالتفاقية رقم 

:- ىذا اجملال على 

أن على الدولة ازباذ الرتتيبات ادلناسبة للظروف الوطنية لتكفل قيام ىذه  -

ادلشاورات والتعاون وادلفاوضات بني األطراف الثالثة أو بني شلثلي العمال 

. وأصحاب العمل

 .من ادلمكن ازباذ ىذه الرتتيبات على مستوى قطاعات النشاط االقتصادي -

إتاحة اخلدمات ألصحاب العمل والعمال ومنظماهتم دبوجب القوانني أو  -

  .اللوائح أو ادلمارسات الوطنية بقصد تشجيع قيام ىذا التشاور والتعاون

: على المستوى الوطني : ثالثاً 

:  سبت معاجلة شؤونو يف معايري العمل الدولية من خالل عدد من ادلواثيق أمهها

:- بشأن إدارة العمل ، وورد فيها  (150)االتفاقية رقم  ( أ
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أن على الدولة ازباذ الرتتيبات ادلناسبة للظروف الوطنية لتكفل قيام  -

مشاورات وتعاون ومفاوضات بني السلطات العامة وادلنظمات األكثر 

 .سبثيالً ألصحاب العمل والعمال

أن تتخذ ىذه الرتتيبات على ادلستوى الوطين واإلقليمي واحمللي وعلى  -

 .مستوى القطاعات االقتصادية

إتاحة اخلدمات ألصحاب العمل والعمال ومنظماهتم اليت تساعد على  -

تشجيع قيام تشاور وتعاون فعالني بني األطراف الثالث وكذلك بني 

 .طريف العمال وأصحاب العمل

بشأن ادلشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايري العمل الدولية  (144)االتفاقية رقم  ( ب

:- ، وأىم ما ورد فيها 

االلتزام بإجراء مشاورات فعالة بني شلثلي احلكومات وشلثلي كل من  -

 .أصحاب العمل والعمال بشأن معايري العمل الدولية

أن ربدد اإلجراءات الالزمة للمشاورات بعد التشاور مع منظمات  -

 .أصحاب العمل والعمال

 .أن ذبري ادلشاورات مرة كل سنة على األقل -
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 بشأن التشاور والتعاون بني السلطات العامة ومنظمات 113التوصية رقم  (ج

 :-أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة وادلستوى ادلهين ، وورد فيها 

جيب أن يستهدف التشاور والتعاون لتحقيق التقدير ادلشرتك من  -

منظمات العمال وأصحاب العمل يف ادلسائل ذات األمهية ادلشرتكة 

 .للوصول إىل حلول متفق عليها

ضمان إطالع السلطات العامة على وجهة نظر ىذه ادلنظمات وتعاوهنم  -

يف رلاالت إعداد التشريعات اليت تؤثر يف مصاحلهم وتطبيقها ، ويف 

تشكيل وإدارة اذليئات الوطنية اليت يعهد إليها تنظيم ادلواضيع ذات 

العالقة بالعمل من سلتلف جوانبو ، ووضع وتنفيذ ادلشاريع اخلاصة 

 .بالتنمية االجتماعية واالقتصادية

أن يتم ربقيق ىذا التشاور إما اختيارياً بإدارة األطراف نفسها أو  -

بتشجيع من السلطة العامة أو دبوجب القوانني واألنظمة ، أو جبميع 

 .ىذه الوسائل
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النزاعات الجماعية 

سبثلت ادلعايري الدولية اخلاصة دبوضوع النزاعات العمالية اجلماعية والفردية يف الصكوك      

:- الدولية التالية 

:  بشأن التوفيق والتحكيم االختياريين 92التوصية رقم  (1

:-  وأىم ما ورد فيها 

ضرورة هتيئة أداة للتوفيق االختياري تستهدف منع ادلنازعات اجلماعية أو  - 

:-  تسويتها ، تتميز دبا يلي 

. يتمثل فيها العمال وأصحاب العمل بالتساوي -1

 .إجراءاهتا دون مقابل -2

إجراءاهتا سريعة وزلددة مددىا مسبقاً ضمن التشريعات  -3

 .الوطنية

تتوىل ازباذ إجراءات فور حدوث النزاع بنفسها أو دببادرة  -4

 .من أحد طريف النزاع

أن يتم تشجيع األطراف على عدم شلارسة اإلضراب أو  -5

 .اإلغالق خالل إجراءات التوفيق
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تثبت االتفاقيات اليت يتم التوصل إليها خطياً وتعترب مساوية  -6

 .يف قيمتها لالتفاقيات اجلماعية ادلربمو

يف حالة إحالة النزاع إىل التحكيم االختياري ، جيب تشجيع األطراف على  -

االمتناع عن اإلضراب واإلغالق خالل نظر النزاع ، وأن يقبل كل من طريف النزاع 

. قرار التحكيم الذي يصدر يف النزاع

أنو يف مجيع األحوال ليس يف أحكامها ما جيوز تفسريه على أنو حيد من حق  -

اإلضراب فالتوصية تؤكد حق العمال يف اإلضراب ، غري أهنا أوجبت تشجيعهم 

 .على عدم اللجوء لإلضراب أثناء السري بإجراءات التوفيق والتحكيم

 : بشأن الحق النقابي في األراضي التابعة  (84)االتفاقية  (2

:- وىي تتعلق فقط باألقاليم غري ادلتمتعة بالسيادة ، وأىم ما ورد فيها 

. أن تتصف إجراءات نظر النزاع بالبساطة والسرعة -

 .أن يتم تشجيع الطرفني على ذبنب ادلنازعات وتسويتها -

إشراك شلثلي منظمات العمال وأصحاب العمل يف إجراءات تشكيل وتسري ىيئة  -

 .التوفيق
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تفريغ عدد من ادلوظفني العموميني لبحث النزاعات وتشجيع التصاحل ، وأن  -

 .يشارك يف أجهزة تسوية النزاعات شلثلي منظمات العمال وأصحاب العمل

بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط  (151)االتفاقية  (3

  : االستخدام في الخدمة العامة

زبتص ىذه االتفاقية دبعاجلة النزاعات الناشئة بني العاملني يف اخلدمة ادلدنية 

واجلهة احلكومية اليت يعملون لديها ، وىي تؤكد على إتباع األساليب ادلعروفة يف حل 

. النزاعات لغايات حل النزاعات اليت تنشأ بني السلطات العامة والعاملني لديها

اليت أكدت على أمهية  : بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية (154)االتفاقية  (4

تشكيل ىيئات لتسوية نزاعات العمل ووضع اإلجراءات الالزمة لتسوية ىذه 

 .النزاعات باعتبار أن ذلك يساعد على تعزيز ادلفاوضة اجلماعية

 :بشأن فحص الشكاوى في المؤسسة بغية تسويتها  (130)التوصية رقم  (5

اليت اىتمت دبواضيع نزاعات العمل الفردية والسعي إلتباع األسلوبني الوقائي 

والعالجي خبصوص شكاوى العمال الفردية اليت ال تدخل يف إطار ادلطالب 

 .اجلماعية ، وذلك بالتشاور بني العمال وأصحاب العمل 



  حماده أبو نجمة–عالقات العمل الجماعية في معايير العمل الدولية  20

 

وتؤكد التوصية على اجلانب الوقائي يف داخل ادلؤسسة نفسها من خالل وضع سياسة 

. واضحة لشؤون األفراد يف ادلؤسسة تأخذ يف اعتبارىا حقوق العمال ومصاحلهم

كما تؤكد على اجلانب العالجي من خالل السعي لتسوية الشكاوى داخل ادلؤسسة 

وفق إجراءات فعالة وسريعة ودون أن يكون يف ذلك تقييد حلق العامل يف تقدمي شكواه إىل 

. السلطات ادلختصة إدارياً أو قضائياً 

  


