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 مقدمـة

هذا هو التقرير األول في الدورة الثانية من التقارير العالمية الصادرة في إطار متابعة إعالن  .١
وبعد أربع سنوات من صدور . ة في العملمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسي

، فإن هذا ١المفاوضة الجماعيةفي حق ال بي الفعلاإلقرارالتقرير العالمي األول عن الحرية النقابية و
ولقد آان هذا الحق األساسي مكرسا في دستور منظمة     . المبدأ وهذا الحق ال يزاالن في بؤرة االهتمام 

 هذا الحق دورا مزدوجا باعتباره أحد حقوق اإلنسان    واآتسب. ١٩١٩العمل الدولية منذ عام 
األساسية في العمل، من ناحية، وأحد العناصر الهامة في العمليات االقتصادية واالجتماعية  

 .والسياسية، من ناحية أخرى
 تعبير عن  وإن المبدأ األساسي المتمثل في الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية إنما ه .٢

فهو يكفل قدرة العمال وأصحاب العمل على التالحم والعمل معا، ليس فقط من . إلنسانيةالكرامة ا
أجل الدفاع عن مصالحهم االقتصادية، ولكن أيضا من أجل الحريات المدنية من قبيل الحق في  

وهو يكفل الحماية من التمييز، ومن    . الحياة، واألمن، والنزاهة، وفي الحرية الفردية والجماعية
وباعتباره جزءا ال يتجزأ من الديمقراطية، فإن له أيضا أهميته الرئيسية إلعمال . ل والتحرشالتدخ

 . الحقوق األساسية األخرى التي ينص عليها إعالن منظمة العمل الدولية
ولقد أثبت البحث والتحليل أن احترام الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية له دور   .٣

وله تأثيره اإليجابي على التنمية االقتصادية من خالل   . لتنمية االقتصادية السليمةهام أيضا في عملية ا
وفي ظل اقتصاد . ضمان تقاسم منافع النمو، وتعزيز اإلنتاجية، وتدابير التكيف، والسالم الصناعي     

يتسم بالعولمة، توفر الحرية النقابية، والحق في المفاوضة الجماعية بوجه خاص، آلية للربط بين    
ينبغي أال يكون الحوار الحقيقي هو ما إذا آان  ونتيجة لذلك،  . األهداف االجتماعية ومتطلبات السوق

ينبغي إحترام هذه المبادئ والحقوق، ولكن على السبل الكفيلة بإحترامها واالستفادة منها على أفضل    
  .وجه
ارية، الذي آان قد  تقييم االتجاهات الج  التنظيم من أجل العدالة االجتماعيةويواصل تقرير .٤

. وليس هناك ما يدعو للدهشة من أن الصورة مختلطة. صوتك في العمل استهل في التقرير بعنوان 
ورغم اتجاه عام إيجابي، يرتبط بانتشار الديمقراطية، وارتفاع معدالت التصديق على معايير العمل      

فال تزال   .ناك مشاآل خطيرة الدولية األساسية وزيادة الشفافية في األسواق العالمية، ال زالت ه
انتهاآات حقوق أصحاب العمل والعمال المتعلقة بالحرية النقابية تنتهك بأشكال مختلفة، بما في ذلك           

وال تزال أرواح  . االغتيال والعنف واالعتقال ورفض منح المنظمات الحق القانوني بالوجود والعمل   
 

———————— 
 

ي    1 ، التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ ي العمل صوتك ف  :      مكتب العمل الدول
 .٢٠٠٠، جنيف، ٨٨، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )باء(والحقوق األساسية في العمل، التقرير األول 
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. دفاع بصورة جماعية عن حقوقهم األساسيةالناس تزهق وحريتهم تفتقد في سعيهم إلى التنظيم وال 
وتتراوح المشاآل بين الحالة المأساوية والمعقدة التي تعاني منها آولومبيا وبين العقبات التي تعيق         

وتقدم منظمة العمل . توسيع نطاق التشريع والحماية لما يتجاوز نطاق العالقات الصناعية المقررة
صلة باحترام الحرية النقابية عندما تنشأ هذه المشاآل، عن  الدولية المساعدة في حل المشاآل المت

طريق دعم جهود الحكومات الرامية إلى إصالح تشريعاتها وإجراءاتها، على سبيل المثال، أو عن  
 .طريق التدخل للحصول على إطالق سراح النقابيين المعتقلين 

ية؛ وبين التصديق على  التمييز بين اإلجراءات الديمقراطية، والديمقراطية الرسم  ينبغي و .٥
؛ وفي حاالت أخرى،  أآثر تزعزعاً وضاعوفي بعض الحاالت، أصبحت األ . المعايير وتنفيذها  

وتعزى بعض مشاآل التطبيق إلى الخيارات السياسية؛ وفي آثير من    . يمكن تسجيل إحراز أي تقدم  ال
فإنه من األهمية ة القضايا،  أنه لمواجهغير. لتقيدعدم ال بين السببين واضحة ودوجد حدتالحاالت، ال 
افتقار القدرة على تنفيذ سياسة  هو غياب اإلرادة السياسية أو ما إذا آان السبب الجذري بمكان تحديد 

 . مقبولة
ومع ذلك، من المهم اإلشارة إلى أن . وقد استمر حدوث تطورات إيجابية في عدد من البلدان   .٦

. المزيد من التدابير التمكينية، ال تكفل تحقيق أي نجاح      اإلرادة السياسية في حد ذاتها، دون االقتران ب
وعلى سبيل المثال، ففي المملكة العربية السعودية والبلدان األخرى في مجلس التعاون لدول الخليج 

أن تتبعه تدابير إيجابية   ال بد من العربية، فإن القبول بالحق في البدء في إنشاء هياآل لتمثيل العمال،   
وفي جمهورية آوريا، يتسم اإلصالح التشريعي بالتردد، مما        . ملية إلى واقع عمليلترجمة هذه الع

وال تزال . يبرهن على ضرورة زيادة بناء الثقة بين الحكومة والشرآاء االجتماعيين وعامة الجمهور
ام إندونيسيا تعالج اآلثار الناجمة عن التضخم الهائل في نظام النقابة الوحيدة، وهناك حاجة إلى القي 

 .بالكثير من العمل من أجل تعزيز التعاون بين العمال واإلدارة وتشجيع الحوار االجتماعي الفعال  
وفي أجزاء من وسط وشرق أوروبا، على الرغم من استمرار عملية التحول إلى الديمقراطية،   .٧

وليس   . مرآزيافإنها ال تزال بحاجة إلى التغلب على الترآة التي خلفها نظام النقابة الوحيدة المحكوم     
وال تزال . من اليسير أبدا القضاء على هذه االتجاهات، التي يمكن استغاللها ألغراض سياسية

النقابات تعاني من إرث استغاللها آأدوات لتوصيل القرارات السياسية ومن الصورة التي نشأت عن       
 .العمل فيما يتعلق بمجمل فكرة تمثيل العمال وأيضا تمثيل أصحاب      عقودذلك على مدى 

وغالبا ما تتفاعل الدوافع السياسية والديمقراطية والشواغل االقتصادية والهيكلية جنبا إلى جنب    .٨
وعلى سبيل المثال، ففي غانا وجمهورية  . مع اآلثار المثلى األخرى التي يتوخاها التنظيم والتفاوض

منظمات العمال في  تنزانيا المتحدة، تساعد المشارآة الكبيرة من جانب منظمات أصحاب العمل و   
استراتيجيات الحد من الفقر على الجمع بين هؤالء الشرآاء من أجل التعاون بصورة أفضل بشأن 

وفي البرازيل، أنشأت الحكومة الجديدة منتدى ثالثيا . القضايا ذات االهتمام على الصعيد الوطني
 .  ابيةوطنيا لمناقشة إصالح قانون العمل من أجل اإلعمال الفعال للحرية النق 

ألساليب   ل التغيير الهيكلي والعولمة تحديات جادة    يثير، صوتك في العمل وآما تبين من تقرير    .٩
هذه إعادة النظر في ويجري . تمثيل العمال وأصحاب العمل والمفاوضة الجماعية ولهياآل التقليدية 

سير في المؤسسات التي     والذي ال يكون أبدا باألمر الي –الهياآل وتكييفها، وإن آان التغيير التنظيمي      
السرعة التي تتحرك بها   ليس عملية تجري على نفس القدر من  –تمثل الناس ومصالحهم االقتصادية  

وقد سعت النقابات إلى تعزيز قوتها عن طريق   .  الفاعلة واألنشطة في الميدان االقتصادياألطراف
دة التعاون على الصعيدين الوطني اتباع أساليب من بينها، على سبيل المثال، عمليات االندماج وزيا   

واندمجت  .  فئات جديدة من المستخدمين بأجرتشملوقد استمر انتشار االتفاقات الجماعية ل . والدولي
بعض منظمات أصحاب العمل مع االتحادات الصناعية أو جرى التنسيق فيما بين أنشطتها بصورة      

أواصر االندماج بين مهام إدارة عالقات وربما يؤدي ذلك بالنسبة ألصحاب العمل إلى تقوية . أوثق
 .العمل والقرارات االستراتيجية التي تتخذها المنشآت بشأن االستثمار واإلنتاج ومواقع النشاط   

سواء آان المستوى   (والسؤال المتعلق بالمستوى الذي تجري فيه المفاوضة الجماعية   .١٠
فالمفاوضة . تعصي على أجوبة سهلةال يزال يس) المحلي، أو مستوى الصناعة، أو المستوى الوطني

على مستوى المنشأة قد تكون أمرا مستصوبا من أجل التكيف السريع، بيد أنها قد تؤدي إلى تحويل      
المسؤوليات واألعباء إلى الطرف األضعف دون النص على تدابير التكيف على نطاق الصناعة 

ثيقة على قوة وقدرة منظمات  وتتوقف هذه اإلجابة بصورة و . بأآملها أو على النطاق الوطني
ويمكن للمفاوضة على المستوى المرآزي أن   . أصحاب العمل ومنظمات العمال على آل مستوى   

توفر تدابير طويلة األجل للتكيف االقتصادي على الصعيد الوطني،  آما أنها تدعم في غضون هذه      
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هناك قصص للنجاح على آل و. العملية سياسات الحكومة االقتصادية وسياساتها في مجال االستخدام
 . مستوى من مستويات المفاوضة  

أو قطاع اقتصادي، حسبما تكون    (وهناك حاجة إلى التوصل إلى مزيج أمثل، بالنسبة لكل بلد    .١١
، بين ما يجري التفاوض بشأنه على الصعيد المرآزي، وما هو أنسب للتفاوض بشأنه على   )الحالة

لى اختالف مستويات وأساليب المفاوضة الجماعية على    وليس من الصواب النظر إ. الصعيد المحلي
وفي واقع األمر، فإن نظم المفاوضة الالمرآزية ربما يكون لها أثر  . اعتبار أنها تستبعد بعضها بعضا   

في اليابان التي تعقد   “ الشونتو ”تنسيقي عام آما هي الحال بالنسبة لمفاوضات  األجور الخاصة بفئة     
ويمكن  .  النقابات وأصحاب العمل، وعلى مستوى المنشأة أساسافي الربيع من آل عام بين

 المنشأة، إذا ما جرى القيام بها في نفس الوقت تقريبا وبنفس      مستوى للمفاوضات التي تتم على 
الشفافية، أن تحقق نفس اآلثار باعتبارها عملية على درجة عالية من التنسيق على الصعيد الوطني،    

 . مثلما حدث في فنلندا
 العمل ليشمل المستوى ظروفيد أن توسيع نطاق المفاوضة الجماعية بشأن األجور وب  .١٢

وأحد االستثناءات  الهامة في هذا المجال  . الدولي ال يبدو عموما آخيار ممكن في هذه المرحلة
 في القطاع البحري بين أصحاب العمل ٢٠٠٣االتفاق الجماعي العالمي الذي تم التوصل إليه في عام 

د الدولي لعمال النقل، ويغطي األجور وساعات وظروف العمل على متن السفن التي ترفع  واالتحا
وبالنسبة للصناعات األخرى، في المستقبل المنظور، سيظل الترآيز في مجال  . أعالم مواءمة

على أنه فيما يتعلق بحق التنظيم، فإن االنتساب إلى        . المفاوضة منصبا على الصعيد الوطني
والهياآل التي تم  . لية وتعاون منظمات العمال على الصعيد الدولي آخذان في االزدياد   المنظمات الدو 

، أو من خالل   )مجالس العمل األوروبية  (تشكيلها، سواء من خالل التشريعات في االتحاد األوروبي       
 في المقام األول) مجالس الشرآات العالمية(االتفاقات بين المنشآت والنقابات المتعددة الجنسية  

وبالتأآيد، فإنه ال ينبغي التقليل من قيمة الدور الذي تقوم به ترتيبات       . تشكيالت للمعلومات والتشاور  
المعلومات والتشاور على الصعيد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقات على الصعيدين الوطني 

 .  أخرىأموروالمحلي، ضمن 
ت اإلطارية المبرمة  بين منشآت      وقد شهدت السنوات األخيرة حدوث نمو سريع في االتفاقا       .١٣

والمكان الذي تعقد فيه هذه المفاوضات ربما يكون من .  واتحادات نقابية عالمية ةمتعددة الجنسي
وتهدف االتفاقات اإلطارية إلى . الهياآل االستشارية، من قبيل مجالس العمل الدولية أو األوروبية 

ومعظم  . والمفاوضة الجماعية، في المنشأة آكلضمان احترام المبادئ األساسية، آالحرية النقابية 
االتفاقات التي وقعت حتى اآلن تغطي شرآات فرعية وبعضها يمتد نطاقه ليشمل مشاريع مشترآة     

وبالنظر إلى أن االتفاقات اإلطارية تشمل في أحيان آثيرة إجراءات  . وموردين ومقاولين من الباطن
تي ال يمكن حلها على المستوى الوطني، فإنها يمكن أن      وآليات للمتابعة من أجل معالجة المشاآل ال  

 . تساعد أيضا على تحسين الحوار بين اإلدارة والعمال في الشرآة آكل
 وقابلة للمقارنة عن نطاق شمول    ةومن بين المشاآل التي ال تزال قائمة توافر بيانات موثوق        .١٤

والبيانات المنشورة في هذا . منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وآذلك المفاوضة الجماعية  
 أيضا مقارنة البيانات بحجم األنشطة االقتصادية،  من الضروريو. الصدد متنوعة وتتسم بالتناقض 

ويقتضي ذلك . وأن تؤخذ في االعتبار أي تقييدات أو عقبات أمام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية   
 أو نطاق شمول أي منظمة     وجود خط أساس متفق عليه بشأن المقصود من عضوية أي نقابة   

هل هم أعضاء عاملون، وهل هم يتمتعون بكامل العضوية، أم هم أعضاء  (ألصحاب العمل 
). ، أو المتقاعدين، وما إلى ذلك عن العملمنتسبون، وهل هم من التالميذ الصناعيين، أو العاطلين 

ى جمع وتنظيم   ومن الضروري أن تكون لدى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال القدرة عل 
هذه البيانات، األمر الذي يمكن أن يساعدها على وضع استجابات أآثر فعالية في مجال السياسات لما 

 . تواجهه من ظروف متغيرة 
وبالتالي، فإن هذا التقرير يطرح اقتراحا ببذل مجهود آبير خالل فترة السنوات األربع المقبلة     .١٥

يتسنى للتقرير العالمي المقبل بشأن هذا الموضوع،  من أجل تحسين جمع البيانات وتحليلها لكي 
، المساعدة في وضع خطوط أساس يعتمد عليها وتتسم بالشفافية       ٢٠٠٨والذي سيصدر في عام 

 . لإلجراءات التي يتعين اتخاذها في المستقبل
.  العمال التي تواجه صعوبات خاصة في التنظيم  مجموعات   صوتك في العمل وحدد تقرير .١٦
أي عمال القطاع العام، : المجموعات التطورات المتعلقة بهذه عن آثب فيهذا العام  تقرير  نظروي

. ، وعمال مناطق تجهيز الصادرات، والعمال المهاجرون، وعمال الخدمة المنزليةةوعمال الزراع
وفي القطاع العام، . منها من النساء العديد في االقتصاد غير المنظم، و يعمل  مجموعاتوبعض هذه ال
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وال تزال   .  عملهالكيفية  لمنظمات القائمة و   مشاآل خطيرة ل االتجاهات االقتصادية والخصخصة   ثير ت
 حينما تتحول األنشطة إلى القطاع    ،النقابات تواجه تحدي  ضمان توفير الحماية الفعالة للعمال

ل إلى  التوصة من إمكانيةالميزانيقيود وفي القطاع العام، تحد . موقفهمالخاص ويغير أصحاب العمل 
 في ستكون جدية  قريباحتماالت المواجهة في المستقبل الأن بدو يو. لقطاع الخاصل مماثلة  ةتسوي

في   تهديد ملحوظ   هناك ، وحيث في آثير من األحيان     حيث معدالت التنظيم مرتفعة      ،هذا القطاع
ومات   المناورة المتاح لممثلي أصحاب العمل والحكهامشلحقوق، وحيث يكون المحافظة على هذه ا

 . ًامحدود
 الزراعة، تتراوح الصعوبات المتأصلة بين عمليات االستبعاد بموجب القانون      قطاعوفي  .١٧

والتحرش بالذين يسعون إلى التنظيم النقابي، بما في ذلك استخدام العنف ضدهم، وبين وضع 
موسمية للعمل، العراقيل المتصلة بطبيعة العمل، من قبيل أماآن العمل النائية والمنعزلة، والطبيعة ال

ومع ذلك، توجد بعض التقارير التي تفيد بتزايد العضوية في     . وانعدام االتصال، والعوائق اللغوية
 .  يةمنظمات العمالال

وأدى تزايد االهتمام العام ومن جانب المستهلكين باألوضاع الدولية لإلنتاج وزيادة الشفافية       .١٨
ى زيادة الوعي بالحرية النقابية واالعتراف الفعال في األسواق العالمية التي تحتل مكانا بارزا إل

ويمكن لهذه المناطق أن تصبح نقاط   . بالحق في المفاوضة الجماعية في مناطق تجهيز الصادرات 
دخول من أجل ممارسات عالقات العمل األفضل بنفس القدر الذي يمكنها  أن تقوم بدور رائد في       

بيد أنه في معظم األحيان، تظل    . تاج، وأشكال العمالة الجديدة إدخال التكنولوجيا الجديدة، وأساليب اإلن 
 . هذه المناطق ساحة لحرمان العمال من الحقوق والمبادئ األساسية

وبالنسبة للعمال المهاجرين، واصلت النقابات بذل جهودها إليجاد الهياآل التي تخدم مصالح        .١٩
صب الترآيز الرئيسي على تحسين وان. المهاجرين وتضع شواغلهم الخاصة على مائدة المفاوضة

الوصول إلى المهاجرين وتنظيمهم في النقابات القائمة بدال من إنشاء منظمات مستقلة وذلك لضمان   
 . عدم استبعادهم من نظام  المفاوضة الجماعية

ويتلقى عمال الخدمة المنزلية مساعدة متزايدة من النقابات القائمة، بما في ذلك في مجال   .٢٠
وعلى الرغم من الطابع الفردي ال الجماعي لعالقة االستخدام، فإن المنظمات التي . مأنشطة التنظي

وبالنظر إلى وجود عدد قليل من النظراء على جانب  . تمثل عمال الخدمة المنزلية آخذة في النمو
أصحاب العمل، فإن الترآيز، بطبيعة الحال، ينصب على الحماية التشريعية أآثر منه على تحقيق    

 .  عن طريق المفاوضة الجماعيةنتائج
وال يزال االقتصاد غير المنظم يشكل أحد المجاالت التي لم يتم استكشافها إلى حد آبير، حيث     .٢١

ومن الواضح أنه . ينبغي للعمال وللمقاولين والعاملين لحسابهم الخاص أن يتمتعوا بالحق في التنظيم   
لبقاء لمجرد نسبة صغيرة من القوى العاملة      من المحال أن تكون هناك هياآل تمثيلية وقادرة على ا    

ومن خالل التحالفات والمساعدة والتعاون والخدمات يمكن لهذه النقابات أن تصل       . وأصحاب العمل
ومنظمات أصحاب العمل لها روابطها المباشرة       . إلى هؤالء الذين ينظمون في االقتصاد غير المنظم  

رتيبات التجارية، حيث تمتد سالسل االنتاج إلى عمق     من خالل التعاقد من الباطن وغير ذلك من الت
والسؤال الذي يطرح نفسه أمام أصحاب العمل هو آيف يمكن لهم تعزيز  . االقتصاد غير المنظم

. إحترام الحقوق األساسية دون وضع العراقيل أمام روح المبادرة والنمو في القطاع غير المنظم 
مات أصحاب العمل أو منظمات العمال القيام بمفردها،    ويظل الواقع وهو أنه ليس بوسع أي من منظ 

بسد أوجه العجز المتزايدة في مجال اإلدارة التي جرى تحديدها في المناقشة العامة التي دارت بشأن     
 .٢٠٠٢االقتصاد غير المنظم في دورة مؤتمر العمل الدولي في عام 

عمال الذين يواجهون وفي ضوء استمرار صعوبة الحصول على صورة منهجية عن حالة ال   .٢٢
عقبات خاصة في عملية التنظيم، يقترح هذا التقرير القيام بصورة منهجية بجمع وتحليل البيانات عن 

 المحقق في مجال الحرية النقابية واالعتراف الفعال بالحق في لتقدمالعقبات القانونية والعملية وا
زعة حسب الجنس من أجل توثيق ومن الضروري أن تكون هذه البيانات مو . المفاوضة الجماعية

 . مدى غلبة المرأة أحيانا بين هذه الفئات من العمال
وقد تمثل أحد االتجاهات اإليجابية بوجه عام على مدى السنوات األخيرة في االعتراف على   .٢٣

نطاق واسع بأهمية الحوار االجتماعي بالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ومنذ عهد قريب،  
“ الحوار االجتماعي”وفيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية، يغطي مصطلح  . سديدة اللإلدارةبالنسبة 

ل ـــاب العمـــومات وأصحــجميع أنواع التفاوض، أو التشاور، أو تبادل المعلومات مع ممثلي الحك 
 والعمال، أو فيما بينهم، بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك المتصلة بالسياسة االقتصادية

إن الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية هما شرطان أساسيان للتمكين من  . واالجتماعية
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وتنفيذ  . القيام بالحوار االجتماعي بشكل مالئم فضال عن آونهما عنصرين من عناصر هذا الحوار  
البرنامج  : التعاون التقني على نطاق واسع في إطار متابعة اإلعالن، باالشتراك بين برنامجي المكتب 

المرآزي الدولي المعني باإلعالن، والبرنامج المرآزي الدولي المعني بالحور االجتماعي، هو شاهد  
بيد أنه ينبغي  . على الترابط بين الحوار االجتماعي والحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية

ية أآدتها اآللية اإلشرافية للمنظمة  أيضا مالحظة أن بلدانا معينة لديها مشاآل جدية بشأن الحرية النقاب
حاولت الدفع بأن أشكال الحوار االجتماعي التي تمارسها هي دليل على احترامها لهذا المبدأ 

 . األساسي
. ويلقي هذا التقرير أيضا نظرة إلى العالقة بين الحرية النقابية وتسوية المنازعات العمالية     .٢٤

ففي نظام النقابة الوحيدة . ت التي تمر بمرحلة انتقاليةولهذا األمر أهميته بوجه خاص في المجتمعا
المحكوم مرآزيا لم يكن من المفترض نشوب نزاع عمالي، وحتى في حالة وجوده، فقد آانت  

 األمان، وإلى افتقادوحينما يؤدي التحول االقتصادي إلى . معالجته تتم في إطار هيكل مرآزي
ة لمعالجة آثارهما بمشارآة تامة من جانب من يعنيهم         البطالة، حينما ال تكون هناك آليات مناسب    

األمر، فإن اإلجراء االحتجاجي ونشوء النزاعات تتصدى لهما سلطات إنفاذ القانون، وتوجه تهم    
واألحرى أنه يلزم مواجهة هذه النزاعات في . جنائية إلى القيادات العمالية التي قامت بهذا العمل

مفاوضة، والتشاور، ومن خالل آلية لمنع وتسوية المنازعات يتم إطار عالقات العمل، وعن طريق ال
وتحقيقا لهذه الغاية، من الضروري االعتراف بحق العمال في التنظيم     . تشغيلها بصورة مالئمة  

 .واختيار ممثليهم لغرض التفاوض باسمهم  
 أصحاب   وتوجد فروق ذات شأن بين البلدان فيما يتعلق بمواطن القوة النسبية لكل من منظمات    .٢٥

العمل ومنظمات العمال، ومستوى المفاوضة الجماعية، ونطاقها، ومدى شمولها، وفعالية األطر      
وبغض النظر عن هذه االختالفات، ال بد  . القانونية واإلدارية القائمة من أجل تطبيق وإنفاذ هذا الحق

رة، وال بد من    للقوانين أن تظل مالئمة لمقتضى الحال، وأن يتكيف إنفاذها مع الظروف المتغي    
مواصلة تحسين قدرة الشرآاء االجتماعيين على القيام بدورهم في التنظيم والتفاوض، ويصدق ذلك  

وهذا العمل التمهيدي يتعين القيام به في . أيضا بالنسبة للعملية التي يتم من خاللها حل المنازعات
البناءة ليس فقط من جانب إطار أعّم للسياسات، يشتمل على تعزيز اإلرادة السياسية والمواقف 

الشرآاء المباشرين في عالقات العمل، ولكن أيضا من جانب نطاق أوسع من العناصر الفاعلة، بدءا 
وسوف يساعد التعاون مع  . من مقرري السياسات والمديرين الرئيسيين إلى الجماهير العريضة

ية في مجاالت المعرفة والخدمات  منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكوِّنة وغيرها من الهيئات الدول  
والدعوة التي حددتها خطة العمل المقترحة في هذا التقرير على بناء وتوطيد ثقافة أشمل للحرية  

 . النقابية والمفاوضة الجماعية
 التي يطرحها هذا التقرير مجموعة آبيرة ومتنوعة من السبل التي    اإلجراءاتوتوضح نماذج  .٢٦

لمكوِّنة أن تعالج مختلف جوانب الحرية النقابية واالعتراف الفعال بالحق      يمكن بها للمنظمة وهيئاتها ا    
لقد استند النهج الذي اتخذه إعالن المنظمة بشأن المبادئ والحقوق األساسية . في المفاوضة الجماعية

هي جزء   ف- في العمل إلى افتراض مبدئي مؤداه أن هذه المبادئ والحقوق ليست جزءا من المشكلة     
هذه المبادئ  وتحقيق وتعزيز    احترام   ما إذا آان ينبغي  الحقيقي ليسالتساؤل ومرة أخرى، .من الحل

 .  ذلك للقيام بما هي أفضل طريقةبل والحقوق، 
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:  الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية-١
 أسس التنمية الديمقراطية

 حقوق التمكين
تمكين األشخاص من  ن إلى  عال التي هي موضوع اإل والحقوق األساسية  تسعى المبادئ .٢٧

المطالبة بحرية وعلى أساس من التكافؤ في الفرص بمشارآة عادلة في الثروات التي أسهموا في ”
والحرية النقابية  .١“تحقيقها، آما يضمن لهم تحقيق أقصى ما يتمتعون به من طاقات بشرية آامنة     

يتقدم فيها آل من  العمال     واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية هما أساس عملية  
وأصحاب العمل بمطالبات لبعضهم البعض، ويقومون بتسوية تلك المطالبات من خالل عملية    

ويجري التوفيق بين المصالح . تفاوض تؤدي إلى اتفاقات جماعية تعود على الطرفين بفائدة متبادلة   
ف بإقامة عالقة أآثر توازنا مع   وفيما يتعلق بالعمال، يسمح لهم ضم الصفو  . المختلفة في هذه العملية

آما يوفر آلية للتفاوض من أجل الحصول على حصة عادلة من مردود عملهم، مع   . صاحب العمل
أما أصحاب . توفير االحترام الواجب لموقف المنشأة المالي، أو الخدمة العامة التي يعملون فيها

والنزيهة التي تستند إلى جهد تعاوني لزيادة العمل، فيمكِّنهم االرتباط الحر من ضمان المنافسة البناءة  
 .اإلنتاجية والنهوض بظروف العمل  

لتعزيز   جميع العمال وأصحاب العمل تشكيل المنظمات أو االنضمام إليها بحرية،    لويحق  .٢٨
من  األساسي ومع أن الهدف .  عنها، دون تدخل فئة أو أخرى أو تدخل الدولة والدفاعمصالحهم 

ى األجور وشروط العمل، فإن المنظمات تؤدي دورا هاما، على مختلف   التنظيم هو المفاوضة عل
آما تقدم  . المستويات، في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية لمجتمعاتها المحلية والبلدان آكل  

تتراوح من الرفاه االجتماعي والضمان االجتماعي إلى تقديم المساعدة    ، إلى أعضائهاهامة خدمات 
 .لتمثيل على مختلف المستويات المؤسسية في االقتصاد والمجتمع  التقنية وا

بيد أن  . وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم، بحكم طبيعتهم، لهم مصالح وأهداف متباينة     .٢٩
اشتراك العمال في المفاوضة الجماعية ويستلزم . لكليهما مصلحة في سير االقتصاد على نحو جيد

 أما أصحاب  .ه المنشأة  أو القيود المالية في حالة الخدمة العامة  الذي تتنافس في قبولهم لواقع السوق 
العمل فتعود عليهم الفوائد عن طريق تحقيق أقصى قدر من إمكانات القوى العاملة، وضمان أمن     

. ، والتكيف مع شواغل العمال قبل أن تبلغ نقطة الصراع الضار التخطيط االقتصادي الطويل األجل

 
———————— 

 
رة                  1 ته، الفق وق األساسية في العمل ومتابع بادئ والحق ية بشأن الم نظمة العمل الدول باجة   إعالن م .  الخامسة من الدي

 . لالطالع على النص الكامل، انظر المرفق األول
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وضة الجماعية عمليات المبادلة الطويلة والقصيرة األجل التي يمكن تحقيقها   وتحدد أنجع أشكال المفا
وعلى المفاوضة . عن طريق االتفاق، ولكن فرصة تحقيقها قد تضيع في حالة عدم التوصل إلى اتفاق   

وهي نظام   . الجماعية أيضا أن تتناول الحاالت التي تصل فيها المصالح المتباينة إلى نقطة الالعودة 
 . في أوقات الرخاء والشدة على حد سواءيستخدم 

كيف ينسجم آل من الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية في أيامنا هذه مع االهتمام       ف .٣٠
من اإلعالن بشأن الجهود التي تبذلها الدول األعضاء من أجل تهيئة    ) ج (٣المعرب عنه في الفقرة 

 هذا السؤال دراسة الصالت بين هذا علىطلب اإلجابة   للتنمية االقتصادية واالجتماعية؟ تت مالئم مناخ 
المبدأ والحق وحقوق اإلنسان والديمقراطية عموما؛ وصلتهما بالنـزاع العمالي، وآثارهما االجتماعية       

 الجانب األخير له أهميته اليوم بوجه خاص وهذا. الحد من الفقرفي سياق  االقتصادية، ودورهما -
على بما في ذلك جميع مؤسسات النظام المتعدد األطراف،      لدولي حاليا، بالنظر إلى ترآيز المجتمع ا  

 .الحد من الفقر

  الديمقراطيةالحرية النقابية وبناء
ارتبطت الحرية النقابية من الناحية التاريخية ارتباطا وثيقا بحرية التعبير عن الرأي وحرية   .٣١

مات أصحاب العمل ومنظمات العمال     ومنظ . وسائط اإلعالم وحرية التجمع والحق في االقتراع العام  
 الفاعلة الرئيسية في الحرآة الديمقراطية الوطنية والدولية في الماضي والحاضر على  األطرافمن 

وتمكنت في بعض األحيان من توفير نماذج ديمقراطية وعبرت عن أراء العمال وأصحاب    . السواء
 . عليها القيودالعمل حيثما يحكم على المعارضة السياسية بالصمت أو تفرض 

وقد أشار أحد المتخصصين في مجال الديمقراطية السياسية إلى وجود عدد من الخطوات  .٣٢
، ومن المفيد النظر في تلك   ٢كم التسلطي إلى الديمقراطيةلحعلى امتداد السلسلة المتصلة المؤدية من ا

وفي بلد يقع على . وجود تواز بينها وبين الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية على ضوء الخطوات 
طرف الحكم التسلطي من السلسلة المتصلة، قد يبدأ إضفاء الطابع الديمقراطي بتعزيز الوصول إلى 

والخطوة الثالثة هي حرية . تتمثل الخطوة التالية في تحقيق حرية المناقشة و. مصادر معلومات بديلة
أما الخطوة . ألحزاب السياسيةتشكيل رابطات مستقلة تتراوح من نقابات العمال إلى التجمعات وا   

ويساعد تحديد هذه الخطوات في وضع أهمية الحرية . الرابعة فهي إجراء انتخابات حرة ونـزيهة 
 .النقابية والحق في المفاوضة الجماعية ضمن منظور ديمقراطي

ويوفر آل من الحرية النقابية وممارسة المفاوضة الجماعية الزواجر والضوابط المرآزية في   .٣٣
 العناصروتتضح العالقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في . لية الديمقراطية األوسع نطاقاالعم
لضمان مساءلة الحكومات وسيادة   ٣ التي اقترحها آبير االقتصاديين السابق بالبنك الدوليةالثالث

 :هيالعناصر  وهذه .القانون
في ذلك االستثناءات من   كومات، بما   ما تفعله الح الناس األساسي في معرفة  االعتراف بحق  

 ؛القواعد والنظم
 ؛لقانون في حالة إساءة استعمال السلطةإلى احق المواطنين في االلتجاء االعتراف ب 
 األحزاب السياسية وجماعات  -ة وازيتعزيز المجتمع المدني بوصفه مصدرا للقوة الم   

   .ما فيها نقابات العمال  المستهلكين، وهيئات البحث، والمنظمات غير الحكومية، ب   

 
———————— 

 
 :   أنظر 2

R.A. Dahl, “A note on politics, institutions, democracy and equality”, unpublished document, July 
1999.  

 :  أنظر 3
J. Stiglitz, “Participation and development: Perspectives from the comprehensive development 
paradigm”, Review of Development Economics, (2002), 6:(2), pp163-182. 
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 ١-١اإلطار 

 الخليجدول بذور الديمقراطية في 

 في وزارة العملفي ، أجرى المسؤولون عن عالقات العمل  ٢٠٠٢يناير   /في آانون الثاني
، بمساعدة من أستاذ سعودي رائد لقانون العمل، مناقشة بناءة مع مسؤولين المملكة العربية السعودية

مل الدولية في الرياض لمسألة آيفية انتخاب العمال ممثليهم للمناصب القيادية في زائرين من منظمة الع 
، أجريت مناقشات أآثر تفصيال، تبعها على الفور إصدار  ٢٠٠٢أبريل  /وفي نيسان. لجان العمال

على  عامل سعودي ١٠٠ها فيمرسوم ينص على إنشاء لجان من هذا القبيل في المنشآت التي يعمل   
، عقد في الرياض اجتماع عام، أدلى بكلمات فيه منظمة العمل    ٢٠٠٣يناير   /آانون الثانيوفي . األقل

على  جمهور غفير من الهيئات الحكومية ومنشآت األعمال على السواء طالعالدولية ووزارة العمل، إل
. لصددالعمل والتزامات الحكومة تجاه منظمة العمل الدولية في هذا افي األساسية والحقوق المبادئ 

وفي نهاية االجتماع، وجهت وسائط اإلعالم المحلية أسئلة إلى آبار المسؤولين الحكوميين بشأن بطء 
 واألمر ي، واإلداريورّدت الحكومة بأنها قد وفرت إطار العمل القانون. معدل إنشاء لجان العمال

 .لألطراف آي تمضي قدمااآلن متروك 
العمل مكتب عضو مجلس إدارة  (دحالن . س. ، قام الدآتور أ٢٠٠٣يونيه / وفي حزيران

 بفضل قّلة من الشرآات التي بعد أن أشاد، )الدولي عن أصحاب العمل من المملكة العربية السعودية
الطريق من حيث إنشاء لجان العمال، بمناشدة المنشآت األخرى في بلده، من خالل معالم أوضحت 

 من أصحاب العمل بأنهم ءهذا القبيل، مذآِّرا زمال اإلعالم، بأن تسمح بإنشاء منظمات من هلوسائ
 ويؤآد هذا .حقوقهم ويستدعون ما قد يكون تدخال حكوميا مفرطاً يتعرضون لخطر فقدان خالفا لذلك قد 
 إلى اتخاذ إجراءات داعمة من حيث المعلومات والقدرات، بمجرد االعتراف بأحد ماسةوجود حاجة 
المفضي إلى ين أول الخطوات الالزم اتخاذها على الطريق الطويل  ويبدو أن هذا من ب. ولهقبالحقوق و

 .الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في المملكة العربية السعودية
 اعتمدحيث ينص الدستور الذي ( مماثلة في اإلمارات العربية المتحدة وقطر وجرت مناقشات

 قوانين عمل ويجري إصدار. )نتخبة على إنشاء جمعية تشريعية م، بموجب استفتاء٢٠٠٣في عام 
جديدة أو هي قيد المناقشة في اإلمارات العربية المتحدة وُعمان وقطر والكويت والمملكة العربية 

 عملية ضرورية لتزويد اآلليات االستشارية المنشأة حديثا بالمعلومات هناكوفي آل حالة، . السعودية
فبراير  /بات الوطنية للجمعية التشريعية في شباط االنتخاتوفي البحرين، حيث جر. والتشاور معها

 .٢٠٠٢سبتمبر  /، صدر أول قانون يتعلق بنقابات العمال في أيلول٢٠٠٢
 - أن السلطات على أعلى مستوى في تلك البلدان واعية باآلثار االجتماعية   ومن الواضح

ادية في الرابطات التمثيلية انتخاب األشخاص لمناصب قيإلنشاء آليات من أجل السياسية البعيدة المدى 
أدى إلى اتباع الدول لنهج سريع توافر اإلرادة السياسية وهذا اإلدراك الذي يدعمه . في عالم العمل

يقول العربية السعودية إلى أن المملكة في وزير العمل أيضا الذي دفع  وهو . في هذا المجالومدروس 
اننا ال نريد أن نبدو وآأننا     "،  )٢٠٠١أآتوبر  /لوهو يتكلم في المنامة، البحرين، في تشرين األو  (

االعتراف بالحاجة إلى تطوير القدرة في مجال عالقات لدى و". نسعى إلى التستر وراء خصوصيتنا
الدول األعضاء في  وهو يتكلم باسم ، أشار وزير شؤون الخدمة المدنية واإلسكان في قطر،العمل

بلدان ": ، إلى أن ٢٠٠٣يونيه  /في حزيرانالمعقود دولي العمل المؤتمر مجلس التعاون الخليجي في 
وضع تشريعات [مجلس التعاون الخليجي تبذل جهودا ضخمة بغية تحقيق نتائج أفضل في هذا الصدد 

 .ويجب دعم هذه الجهود. )١("]العمل، ال سيما آليات تمثيل العمال
، ٢٠٠٣دولي، الدورة الحادية والتسعون، جنيف، ، مؤتمر العمل ال٧المحضر المؤقت رقم : مكتب العمل الدولي)  ١(

 .٧/٢٦الصفحة 

 التوفيق بين المصالح وتحديث الدولة
اإلقرار بوجود خالفات مشروعة في الرأي ومصالح مختلفة وأسباب تبرر للعمال أن إن  .٣٤

، يمثل نقطة تحول رئيسية في تطور المجتمعات   يضموا صفوفهم بغية التماس تصحيح ما يعتبر ظلمًا
واالعتراف أيضا بحق أصحاب العمل في تنظيم أنفسهم بحرية   . يل األجل نحو تحقيق الديمقراطية  طو

لدعم تطلعاتهم المشروعة آثيرا ما يمثل خطوة هامة في التحول من االقتصاد الذي تسيطر عليه      
 بعض  العالقات اإلقطاعية، ولكن، عفى الزمن على وفي غالبية البلدان. الدولة إلى نظام السوق الحر

سمات المجتمعات، حيث آان األشخاص رعايا عليهم واجبات تؤدى للملك، ولم يكونوا مواطنين لهم           
التصنيع   التي بدأ فيها  هذه هي الحالة حتى في البلدان إنبل . تؤثر على الحاضرحقوق، ما زالت 

وحتى   . مضت منذ أآثر من مائتي سنة والكفاح من أجل حقوق اإلنسان والحقوق السياسية والعمالية
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بعد إلغاء قانون السيد والخادم، ظلت المفاهيم التي استند إليها تؤثر على عالقات العمل البريطانية       
 وفي البلدان ذات التاريخ األقصر واألآثر تعثرا فيما يتعلق بتقرير      .لوقت طويل من القرن العشرين

لعمل، تنحو أنماط اإلنتاج     المصير وإرساء أسس الديمقراطية والتصنيع وإعمال حقوق اإلنسان وا
 .زيادة التأثير على الحاضرالعصر الزراعي واالستبدادي إلى والعالقات االجتماعية السائدة في 

وآان من بين المسارات المرور    . وقد اختلفت طرق خروج المجتمعات من الهياآل اإلقطاعية     .٣٥
وأنشأت  . مرآزية بتحوالت اجتماعية مفاجئة أدت في بعض الحاالت إلى ظهور نظم شيوعية    

ووفرت االحتياجات األساسية للعاملين وأسرهم  . األحزاب السياسية الواحدة دوال حكمت باسم العمال
وتحولت نقابات العمال إلى ذراع للحزب الحاآم،   . من الغذاء والمالبس واإلسكان والصحة والتعليم  

 وسيطرت الدولة على جميع .أدوات للمعارضة السياسيةآضمنت أال يمكن استخدام النقابات هكذا و
 دولة العمال مفهوم ولم يتضمن . األنشطة االقتصادية، آما حرمت أصحاب العمل من الحرية النقابية 

أيضا وجود آليات جماعية لتسوية النـزاعات، ألن النـزاعات بحكم تعريفها ال يفترض أن توجد في  
هذا الشكل ، فقد انهار  الماضيوآما أوضحت األحداث منذ أواخر ثمانينات القرن . تلك الدولة

الديمقراطية والقوى االقتصادية واالجتماعية  أشكال الحكم في نهاية المطاف لقمعه المرآزي من 
 .لحفز التنمية ونشر فوائد النمو المستقلة الالزمة 

وحصلت معظم البلدان النامية على االستقالل من خالل حرآة سياسية وطنية أدت فيها نقابات   .٣٦
وفي حاالت آثيرة ارتبط آل من نقابات العمال وقادة أصحاب . را هاما في معظم األحيانالعمال دو

العمل على المستوى الوطني بحرآة االستقالل وتحالفت مع الحزب أو االئتالف السياسي الذي تسلم 
وحيثما تحكمت السلطة االستعمارية في النشاط السياسي أو فرضت عليه  . مقاليد الحكومة الوطنية

آثيرا ما مثلت نقابات العمال قناة للتعبير عن االستياء االقتصادي واالجتماعي، وفي آثير من  ودا، قي
 . الحاالت مخرجا للسعي من أجل الحرية السياسية

الديمقراطية في مجال العمل وفي المجتمع آكل توفير الحريات وأدت الحرآات الرامية إلى  .٣٧
للنظم   أصبحوا أحيانا بمثابة تحد   وهكذا  . الل منظماتهم إلى تأآيد أصحاب العمل والعمال على استق 

وقمع التعبير عن وجهات   . التي تحاول أن تفرض السيطرة على الحياة االقتصادية والسياسية للبلد 
من إمكانات يحد  الفاعلة في المجال االقتصادي واألطرافحرية النظر والمصالح المختلفة يحد من 

 وحيثما   .ما يعوق السعي نحو إيجاد حلول للمظالم االجتماعية الحقيقية     االبتكار واإلنتاجية والنمو آ    
يتوقف النمو والتنمية يتعثر في آثير من األحيان احترام الحرية النقابية والحق في المفاوضة       

 .الجماعية
 هي التي يحتج بها في معظم األحيان لمنع نشوب       “المصلحة الوطنية”ومن المؤآد أن  .٣٨

لن يتحقق بإنكار وجود نزاعات أو قمعها بيد أن هذا . سويتها بالوسائل السلمية النـزاعات ومحاولة ت
وإذا لم تطور مؤسسات وأساليب معالجة النـزاع العمالي فسيوجد اتجاه لمعالجة النـزاع    . بالقوة أحيانا

اتمة النظام والمحاآم الجنائية في خو القانون عن طريق قوات حفظباألساليب الدآتاتورية التقليدية،  
وآثيرا ما يبقى االستبداد ألطول فترة في مجال عالقات العمل حتى بعد أن تصبح أجزاء  . المطاف

أخرى من المجتمع واالقتصاد أآثر انفتاحا وتقبال الختالف وجهات النظر وأخذا بالحوار آوسيلة         
حتى في   ث وتجريم المعارضة في مكان العمل والنزاعات العمالية ما زالت تحد  . لتقرير السياسات

المؤسسات  عمليات إصالح القوانين وتكّيف  يوضح أن   مما ، البلدان الصناعية واآلخذة في التصنيع
أندونيسيا على سبيل المثال، في (لم تساير التغير االقتصادي والسياسي والمواقف االجتماعية 

ن هذا القبيل من  بتغير م  في البلدان التي تمر   من المشاآل  آثير وينشأ   ). الصينآوريا و وجمهورية  
وما زال التمثيل  . حقوق العمال في تعيين ممثليهم بحريةلضمان احترام  آليات مناسبة توافرعدم 

 للنظام واالستقرار، مما قد يكون ماثال   ا تهديد ينظر إليه باعتباره – وأصحاب العمل -الحر للعمال 
 .الواقع ولكن لم يعد له وجود على أرض ،في أذهان أصحاب السلطة والهيمنة

وباإلضافة إلى ذلك، فإن السعي إلى الحفاظ على النظام واالستقرار المفروضين بالقوة يؤدي  .٣٩
إلى التدمير الذاتي، إذ أنه يحرم المجتمع، بمن في ذلك صناع القرار في المجال االقتصادي، من 

 السبل أفضل المعلومات عن األحوال الحقيقية وآخطوة منطقية تالية من مناقشة        الحصول على 
وال يمكن تحقيق االستقرار الفعلي إال إذا أمكن التعبير المشروع عن المصالح .  المشاآللمعالجة

والحرمان من هذا يفتح الباب أمام   . معقولة لها المختلفة واالشتراك في عملية إيجاد تسوية  
 . من الحيلولة دونهااالضطراب والثورة، مما يعزز زعزعة االستقرار بدالً 

أفضل اد عالمي يتسم بالترابط االقتصادي المتزايد، يجب أن تستغل البلدان في اقتصو .٤٠
وفيما يتعلق   . التنمية ، ومن ثمَّ، تنشيط   النسبية، من أجل تشجيع االستثمار والتجارةااستغالل مزاياه

قد تشمل تلك المزايا األجور التي تقل عن األجور في البلدان واألجزاء بكثير من البلدان النامية،  
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وواقع األمر أنه حينما تنخفض اإلنتاجية، يصبح السبيل الوحيد أمام التوصل إلى       . األخرى من العالم
ويدفع بعض علماء االقتصاد بأنه ينبغي تقليص الحق    . تكلفة تنافسية لإلنتاج هو األجور المنخفضة  

ور قد تجعل اإلنتاج  في الحرية النقابية، وهو من حقوق اإلنسان، لمنع العمال من محاولة المطالبة بأج
بيد أن تلك ليست سوى وجهة نظر جامدة بشأن آيفية        . غير قادر على المنافسة في األسواق العالمية

 . سير األمور في أسواق العمل
واإلنتاجية المتزايدة أساسية من أجل االحتفاظ بالقدرة التنافسية وتحسين األجور وظروف        .٤١

لى سبيل المثال، عن طريق التنظيم األفضل وتنمية    وإيجاد سبل لتحسين أداء العمل، ع. العمل
وللكيفية التي يتم بها تحديد     . المهارات واالستثمار، إنما يمثل مصالح مشترآة للعمال وأصحاب العمل    

مستوى مناسب لألجور في المنشأة أثر هام على ما إذا آان العمال سيقبلونه باعتباره مكافأة عادلة   
ار أصحاب العمل والعمال من إيجاد سبل لتحسين أداء العمل وزيادة ويمكِّن الحو. على التزامهم

وفي موازاة . المكافآت وتجنب تدني النوعية وانخفاض اإلنتاجية واألجور في قاع السوق العالمية    
حيث  متصلة ة واجتماعية اقتصادي تنمية  سلسلة  التي سبقت مناقشتها،  سلسلة الديمقراطية المتصلة

 . دورا رئيسياالحق في المفاوضة الجماعيةاالعتراف الفعال ب النقابية وممارسة الحريةتؤدي 

 الحوار من أجل التنمية 
، بما في ذلك التجارب التي جمعتها منظمة العمل الدولية       ةالمتزايد الت  تشير األدلة والتحلي .٤٢

 التي تشجع  أهمية وجود بنية أساسية من المؤسسات االجتماعية واالقتصادية نة، إلى وهيئاتها المكوِّ  
وفي قلب هذه   .النمو المنصف وتساعد في تسوية النزاعات التي تنشب في عالم العمل وفيما حوله  

، وأن رابطات العمال  اعتراف بأن الناس مختلفون عن عوامل اإلنتاج األخرى   البنية األساسية 
. إنصافوأصحاب العمل المشكلة بحرية لها أهمية محورية في سير عمل أسواق العمل بكفاءة و    

للناس الحق في أن ُيعاملوا وسلعة بالعمل ليس فمنظمة العمل الدولية،  وآما هو مؤآد في دستور  
والناس يسترشدون بتطلعاتهم وصفاتهم الشخصية والدوافع والظروف األسرية والمالية    . ٤باحترام

والصحة، فضال عن رغبتهم في النظر إلى أنفسهم من حيث صلتهم بغيرهم من األشخاص 
 .إدارة أسواق العمل هذه األمور في مراعاةويجب  . رتباطهم بهم وا
ال تهم الصلب بيئة العمل،   ”: وحسبما عبر عن ذلك آبير علماء اقتصاد سابق في البنك الدولي  .٤٣

وفي الواقع،  .٥“  الصلب آي يعمل آأحد المدخالت  حفز وال يلزم …ونحن ال نهتم برفاه الصلب   
يتجزأ من جميع     اإلنتاجية جزءا ال زيادة في النساء والرجال من  ين مساهمة العامل يمثل تعزيز 

آما اقترن هذا بالتدابير المتخذة لتمكين العمال من التنظيم والتعبير عن آرائهم       ، العمليات اإلنمائية  
  . آلية للحوار والتفاوضبطريقة توفر أيضا ألصحاب العمل  

روا في أداء بيئة عملهم المباشرة ويمكن للناس من خالل المشارآة والنشاط المنظم أن يؤث .٤٤
وإنكار دور المبادرة والتعاون يحرم االقتصاد   . التغيرإلدارة أساليب أن يجدوا وفي االقتصاد آكل و

 التي تبدد فيها فرص التنمية االقتصادية لةوهذا يطيل أمد الحا. من عامل رئيسي من عوامل اإلنتاج
 .المستدامة لدى معاملة العمل آسلعة

آل من المفاوضة الجماعية وعملية الحوار االجتماعي األوسع نطاقا من توافر ويزيد   .٤٥
وفي عالم العمل، عادة ما يعرف أصحاب العمل معلومات أآثر    . المعلومات للعمال وأصحاب العمل  

والعمال  . مما يعرف العمال عن أداء منشآتهم الحالي والمتوقع فضال عن الموارد البديلة من العمل   
وافر لديهم معلومات آاملة عن العمالة المتاحة وبدون إمكانية الحصول بسهولة على أفضل   الذين ال تت

 
———————— 

 
ية       4 ل الدول نظمة العم أهداف ومقاصد م تعلق ب يا(اإلعالن الم رفق ) إعالن فيالدلف تور االم نظمة بدس ادة (لم ). ١الم

ي  ل الدول ب العم ر أيضا مكت ن الفق ا: وانظ ر  تقرلخالص م ى مؤتم ام إل ر الع ر المدي يري ل الدول ة  العم دورة الحادي ، ال
 .٧٥الصفحة ، )٢٠٠٣جنيف، (ن يوالتسع

 :     أنظر 5
J.E. Stiglitz, “Employment, social justice and societal well-being,” , International Labour Review, 
Vol. 141, No. 1-2 (2002), p.10.  
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عمالة مناسبة لهم ال يحصلون بصورة تلقائية في آخر األمر على الوظائف التي تناسب مهاراتهم         
وال يحصل فرادى العمال على المعلومات الالزمة لهم آي يتمكنوا من المفاوضة       . على أفضل وجه

ومع هذا، تتوافر لدى العمال معلومات جيدة عن . حدة على وظائف مرغوب فيها وأجور عادلةعلى 
 .عمليات اإلنتاج والخدمات وهكذا يكونون في وضع أفضل لتقييم أثر التغير عليهم    

وفي اقتصادات السوق التنافسية الحرة، يلزم دائما إعادة تخصيص الموارد من االستخدامات  .٤٦
ويتطلب هذا بدوره تغيرا دائما في أماآن العمل وفي   . ستخدامات األآثر آفاءة األقل آفاءة إلى اال

وفي  . يعني هذا نقل العمال من المنشأة أو استغنائها عنهم      ويمكن أن   . هيكل العمالة في االقتصاد
على تغيرات هيكلية وفشل المنشآت    ٦“التدمير االبتكاري”االقتصاد األوسع نطاقا، ينطوي هذا  

 .ضطرابهاوإفالسها وا
“ روجــالخ”ويتمثل أحد أشكال النظر إلى هذه العملية في اعتبــارها خيــارا متكررا بيــن    .٤٧
فيقصد به أساسا تصفية األصول ذات األداء السيء واستثمار   “ الخروج”أما . “التعبير عن الرأي ”و

نهم للبحث عن  األموال التي ُيحصل عليها في أماآن أخرى، وترك العمال الذين جرى االستغناء ع  
معظم المنشآت التي لديها استراتيجية أطول أجال  وفي الممارسة العملية، تتجنب . وظائف جديدة
 تطوير وتعديل استراتيجياتها التنظيمية والتجارية لمواجهة التحديات        من خالل تهديد اإلفالس

. عنيين على العمل معا ويعتمد النجاح في هذا المسعى إلى حد آبير على قدرة األشخاص الم . التنافسية
 في العملية “للتعبير عن الرأي”وآي يحدث هذا يجب أن يكون هناك تواصل، أي الممارسة المنظمة  

ويدعم هذا االلتزام والثقة، مما ييسر زيادة  . وإجراء مناقشات بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم   
 .٧ التكيف وتحقيق المكاسب في القدرة اإلنتاجية  

ماثل لتحقيق فوائد إيجابية عندما يوجد تمثيل وتفاعل منظمين بشأن المسائل   ويوجد نطاق م .٤٨
 االقتصادية التي تتجاوز نطاق فرادى الشرآات وأماآن العمل، مثال من خالل الحوار      -االجتماعية  

 . االجتماعي الوطني أو القطاعي
 تحمل المزيد من وتهديد اإلفالس دعامة هامة القتصادات السوق ذات الكفاءة ألنه يحول دون  .٤٩

بيد أن االضطراب االجتماعي واالقتصادي الناجم عن فشل المنشآت   . الخسائر إلنقاذ ما يمكن إنقاذه
آما أن تشجيع الحوار وتقاسم إدارة التغيير في أماآن العمل عن طريق تكييف       . قد يكون جسيما 

نولوجية أمور ذات أهمية مماثلة     اإلنتاج للمنافسة الجديدة أو أفضليات المستهلكين أو االبتكارات التك     
 . في إيجاد أسواق عمل دينامية

اتباع نهج قائم على الحقوق إزاء 
 أسواق العمل الدينامية

تشير مجموعة متزايدة من األدلة إلى أن الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية   .٥٠
آلثار السلبية التي آثيرًا ما  يسهمان في تحسين األداء االقتصادي والتجاري، وإلى عدم تسببهما في ا 

 .  يتنبأ بها بعض أصحاب النظريات االقتصادية   
وخلصت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، في دراستها لمعايير التجارة     .٥١

 بالفعل إلى أن أثر الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية في ١٩٩٦والعمل، في عام 
ر اعتمد على مجموعة من العوامل، بما فيها الظروف الوطنية وتلك المتعلقة        اإلنتاجية وزيادة األجو 

ولم تجد الدراسة دليال عمليا يبرر التأآيد بأن الحرية النقابية  . بالمنشآت، وأسلوب إجراء المفاوضات 
من شأنها أن تؤدي إلى زيادة األجور الحقيقية بسرعة أو أن عدم وجود الحرية النقابية قد يبقي على 

، نشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي نتائج ٢٠٠٠وفي عام . انخفاض األجور
 

———————— 
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دراسة استقصائية لدراسات تجريبية معنية بجميع الفئات األربع للمبادئ والحقوق األساسية في العمل         
عايير العمل    ووجدت أن البلدان التي عززت مراعاة م.من البلدان المتقدمة وأقل البلدان نموا ٧٥في 

األساسية يمكنها زيادة الكفاءة االقتصادية برفع مستوى مهارات القوى العاملة وتهيئة بيئة تشجع           
 .٨ زيادة اإلنتاجية واالبتكار  

 عن نقابات العمال ٢٠٠٢ في عام اها البنك الدوليوفي اآلونة األخيرة، نظرت دراسة أجر .٥٢
لحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، من ناحية،  والمفاوضة الجماعية في عدد من االرتباطات بين ا

تكشف عن أي ارتباط واآلثار االقتصادية على مستوى فرادى المنشآت ومستوى االقتصاد الكلي ولم  
وخلصت الدراسة إلى أن أثر الحرية النقابية والمفاوضة . ٩أي ارتباط سلبييذآر، ناهيك عن وجود 

ووجدت أيضا أن المفاوضة المنسقة بدرجة . تعمالن فيهالجماعية يعتمد بقوة على السياق الذي 
آبيرة، التي ترتبط عادة بمعدالت مرتفعة من االنضمام إلى النقابات، يمكن أن تسهم في االتجاهات       

 أدلة على أن ٢٠٠٣ووجد تقرير للبنك الدولي عن شرق آسيا ُأعد في عام   . االقتصادية اإليجابية
 .١٠اليد العاملة بزيادة الصادرات من السلع القائمة على آثافة   القوية ترتبطةملاالعاليد حقوق 
وال تثبت البحوث التي أجراها المعهد الدولي للدراسات العمالية التابع لمنظمة العمل الدولية   .٥٣

بأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية أو غيرهما من المبادئ والحقوق   القائل أيضا الزعم 
وجدت دراسة أجريت  و. ان االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية األساسية في العمل، تخفض

إن دل رصيد األدلة "أنه  عن معايير العمل األساسية واالستثمار األجنبي المباشر  ٢٠٠٢في عام 
على شيء فإنه يميل إلى االتجاه المعارض، مع إشارة جميع األدلة ذات الداللة اإلحصائية إلى أن      

وهذه  . " إلى االزدياد في البلدان ذات معايير العمل األآثر ارتفاعا  يتجه جنبي المباشر االستثمار األ
كلفة  تالزيادة تتناقض مع التقديرات القائلة بأن ازدياد قوة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية يرتبط ب 

ابية والمفاوضة  وجد أن األثر السلبي للحقوق في الحرية النق”ووفقا لهذه الدراسة، فقد . عمل أعلى
 من  “ آثار إيجابية أخرى ا تقابلهاليد العاملةكلفة تالجماعية على االستثمار األجنبي المباشر من خالل   

 .١١قبيل زيادة االستقرار السياسي واالجتماعي 
 أن هذين الحقين ٢٠٠٣وجدت دراسة أجراها معهد منظمة العمل الدولية في عام و .٥٤

وخلصت الدراسة، التي حللت بيانات من   . ١٢ية في مجال التصديرعزز القدرة التنافستوالديمقراطية 
 بلدا، أن الديمقراطية وازدياد قوة الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية ١٦٢عدد يصل إلى 

وفيما يتعلق بالصادرات من النواتج القائمة    . رتبطان بزيادة الصادرات من المصنوعاتيعلى السواء 
ويتوقف األمر على المؤشرات المستخدمة، . متنوعة إلى حد ما  آانت الصورة املةاليد الععلى آثافة 

اليد فزيادة التنظيم والمفاوضة الجماعية لم يكن لهما أي تأثير على الصادرات القائمة على آثافة 
ويبين هذا احتمال أن الصناعات القائمة على  .  أو ارتبطتا بانخفاض الصادرات من تلك السلع العاملة

 حساسة بصفة خاصة لألجور المرتفعة المترتبة على الحرية النقابية والمفاوضة اليد العاملةافة آث

 
———————— 
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ومع هذا، فعندما أنعمت الدراسة النظر في العالقة بين الديمقراطية والصادرات القائمة  . الجماعية
 . فحسب، فإنها وجدت ارتباطا إيجابيا قويا بينهما    اليد العاملةعلى آثافة 

اسة أخرى أجرتها منظمة العمل الدولية للعمالة غير المنظمة في أمريكا الالتينية     وتمثل در .٥٥
تحديا لوجهة النظر القائلة بأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية تؤديان إلى توسع القطاع غير    

  فيها لديها حصص  ‘حقوق المواطنة ’أدلة قوية على أن البلدان التي تتمتع بزيادة   ”ووجدت  . المنظم
أآبر من العمالة المنظمة وحصصا أقل من العمالة غير المنظمة، حتى مع مراعاة نصيب الفرد من 

 .١٣“الناتج المحلي اإلجمالي ومتغيرات الرقابة األخرى 
، توجد أدلة على معاناة البلدان التي تضعف فيها الحرية النقابية والمفاوضة  وبالمقابل .٥٦

وخلصت، مثال، دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية   . الجماعية من مشاآل اجتماعية واقتصادية
ازدياد انعدام المساواة في الدخول في الميدان االقتصادي عن انعدام المساواة في أمريكا الالتينية إلى   

في ظل الحكم العسكري، وعدم انخفاضها في أعقاب ذلك مع عودة الديمقراطية بسبب الضرر 
ية، ومن ثمَّ، بنطاق العمل االجتماعي والسياسي المؤيد إلعادة   المستمر الذي لحق بالحرآة النقاب

 .١٤ توزيع الدخول
دوائر  االتفاقات الجماعية الناتجة عن المفاوضات المشترآة إلى زيادة التنبؤ بأحوال ميلوت .٥٧

كلفة عملهم تونتيجة لذلك، تتوافر لدى أصحاب العمل معارف أفضل عن  . األعمال والمحاسبة عليها
ويعرف أصحاب العمل أيضا، . وغيرها من شروط العمالة، على األقل خالل مدة االتفاقالمتوقعة 

. في النظام الذي تتوافر فيه معلومات آافية عن االتفاقات األخرى، الشروط التي يقدمها منافسوهم   
وتؤدي المفاوضة الجماعية إلى زيادة شفافية عملية تحديد األجور لألطراف المعنية مباشرة، وأيضا  

ويسهم هذا في زيادة التيقن واالستقرار، وهما أمران جوهريان التخاذ قرارات    . لعامة الجمهور
 .استثمار سليمة

وقد يكون هذا من أسباب انضمام أصحاب العمل وممثلي العمال في باآستان تحت رعاية        .٥٨
ر    للتغلب على النزاع وتطوي٢٠٠٠في عام  ١٥ مجلس باآستان الثنائي للعمال و أصحاب العمل

ويتنافس الجانبان في . الوسائل التعاونية لمواجهة المشاآل التي تعاني منها الصناعة في ظل العولمة 
وهذا دليل واعد على التعاون في التغلب على العداء الذي . الصناعة في االدعاء ببدء إنشاء المجلس 

 التحسن في عالقات  وقد يعزى . آثيرا ما اتسمت به عالقات العمل في المرحلة المبكرة من التصنيع     
العمل، بالرغم من استمرار وجود مشاآل حقيقية تعاني منها تلك الصناعة، إلى مجموعة من العوامل 

تعليم القوى العاملة؛ واالقتدار المهني لإلدارة ووظائف الموارد البشرية؛ ودور : التاريخية، من قبيل
 وزيادة االستجابة االستراتيجية  اتحاد أصحاب العمل في باآستان في مجالي الدعوة والتدريب؛ 

للحرآة العمالية في مواجهة األزمة الصناعية؛ وقبل آل ذلك توافر اإلرادة المشترآة اللتماس اللجوء 
 . إلى إجراءات العالقات الصناعية المترسخة

. وعالوة على ذلك، قد تحسن زيادة إشراك العمال في المنشأة نوعية صنع القرار اإلداري    .٥٩
مال من هذا القبيل، في جو يسوده التعاون، تنحو إلى استخالص المعارف وحفز   ومشارآة الع

. االبتكار لدى مزيد من األشخاص من أجل إيجاد حلول أفضل للمسائل المتعلقة بالتكيف أو االبتكار     
وإذا آان للعمال رأي في تنظيم العمل وفي تحديد شروط العمالة، فمن األرجح أن تحترم شروط    

 .ذاالتفاق وتنف 
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ومن األمثلة على الفرق في أداء الشرآة عندما يحل التعاون محل المواجهة حالة الشرآة  .٦٠
هي و ،New United Motor Manufacturing, Inc. (NUMMI) المتحدة الجديدة لتصنيع المحرآات 

. مصنع ناجح لصناعة السيارات في آاليفورنيا تشترك في ملكيته شرآتا جنرال موتورز وتويوتا         
لعالقات بين النقابة واإلدارة قد وصلت إلى درجة من السوء في المصنع بحيث ساعد  وآانت ا

. مستوى اإلنتاجية المنخفض وسوء نوعية السيارات في إقناع شرآة جنرال موتورز بإغالق المرفق       
ويعتمد نظام التصنيع الصغير الحجم، الذي أخذت به شرآة تويوتا عندما ارتبطت بشرآة جنرال    

طلع ثمانينات القرن الماضي، على ارتفاع مستوى الثقة واالحترام بين النقابة واإلدارة   موتورز في م
وأآد النظام على العمل الجماعي وضمان . ١٦ الذي عملت الشرآة والنقابة بجدية على تعزيزه

واشتهرت الشرآة المتحدة الجديدة بمعدالت     . الوظائف ومشارآة العاملين وثقة العمال بأنفسهم   
وتبين تجربة الشرآة . ة المرتفعة ونوعية السيارات الجيدة فضال عن اإلدارة السلسة للتغير اإلنتاجي

آما توضح الشرآة المتحدة  . الدور الهام الذي تقوم به النقابات في استحداث أساليب إنتاج جديدة   
ة المنضمة الجديدة الفوائد التي يمكن أن تتأتى من عمل االستثمار األجنبي المباشر مع القوى العامل

 .إلى نقابة
ويمكن للمفاوضة الجماعية، بدال من إحداث تشوهات في سوق العمل، أن تحسن فعال،   .٦١

وعندما تسوء عالقة الثقة المتبادلة بين العمال    . وينبغي لها أن تحسن من عملية تحرير السوق وتكيفه    
. من طرف واحدائج وأصحاب العمل ال يستغل أي جانب قوته في السوق بالكامل من أجل تحقيق نت 

وال تضغط نقابات العمال جاهدة من أجل زيادة األجور متجاوزة النقطة التي يضطر فيها أعضاؤها      
كلفة الرآود على العمال تآما ال يقرر أصحاب العمل بدورهم تحميل آامل  . إلى فقدان وظائفهم

 عالمة على افتقار والسلوك من هذا القبيل ليس  ”.  بأآبر قدر يمكنهم   األجور والوظائف بتخفيض  
السوق إلى الكمال وال على نزوعه إلى فعل الخير، بل على اقتصاد جيد يستغل مزايا اإلجراءات     

 .١٧“ الجماعية والثقة المتبادلة

 ، والعمل الالئقالفقرالمشارآة، والحد من 
. قر في اإلجراءات الدولية لمكافحة الف- بسبل آثيرة   -قامت منظمة العمل الدولية بدور رائد   .٦٢

.  بالسعي نحو تحقيق العدالة االجتماعيةمنظمة  العمل الدولية ١٩١٩عام دستور وتكلف ديباجة 
. “مكانالرفاه في آل الفقر في أي مكان يشكل خطرا على ” أن ١٩٤٤ويذآر إعالن فيالدلفيا لعام 

بشأن الكيفية  ، إلى القيام بأعمال مستفيضة  ١٩٦٩، الذي استهل في عام ي العالمالعمالةوأدى برنامج 
التي يمكن بها الستراتيجيات العمال المساعدة في تلبية االحتياجات األساسية للناس والتغلب على    

 . في التأثير على التفكير اإلنمائي الالحق ساهم الفقر، مما
 في دورة مؤتمر العمل    الخالص من الفقروأعطى النقاش حول تقرير المدير العام بعنوان    .٦٣

، دفعة جديدة إلجراءات منظمة العمل الدولية الرامية إلى ٢٠٠٣لتسعين في عام الدولي الحادية وا
وتشكل اإلجراءات الرامية إلى تحسين ظروف معيشية وعمل الناس الذين يعيشون     . تخفيف حدة الفقر

في حالة فقر جزءا ال يتجزأ من األهداف االستراتيجية األربعة في إطار رسالة منظمة العمل الدولية 
 :ية إلى توفير العمل الالئق للجميعالرام

 إن العمل هو الطريق الرئيسي للخالص من الفقر، ولذا يجب أن يولد االقتصاد فرصًا .العمالة 
 .لالستثمار، وتنظيم المشاريع، وخلق الوظائف وتوفير سبل الرزق المستدامة  
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 التمثيل   يحتاجون إلى أيضًاوُهم  . الفقراء إلى االعتراف بحقوقهم واحترامهم يحتاج  . الحقوق 
على تحقيق مصالحهم    تنفذ وتعمل   جيدة  ويحتاجون إلى قوانين   . والتنظيم والمشارآة 

 .وبدون الحقوق والتمكين، لن يتسنى للفقراء اإلفالت من براثن الفقر   . مناهضتها ال
جديدة لتوفير من الضروري إيجاد سبل و.  الفقراء مهمشون وال يتمتعون بالحماية   .الحماية 

من قبيل تعزيز قدرة المرأة على التفاوض من جديد بشأن توزيع العمل       الحماية االجتماعية، 
 .غير مدفوع األجر لرعاية إحتياجات األسرة

أن الحوار هو يدرك الذين يعيشون في حالة من الفقر ضرورة التفاوض، ويعلمون  .الحوار 
يستفيدوا من  في ظل الفقر أن ويمكن لمن يعيشون . سلميةبطريقة المشاآل السبيل إلى حل 

 .١٨لمنازعات  التفاوض والحوار وتسوية االخبرة في مجاالت 
للمفهوم المتعدد األوجه للفقر الذي طوره المجتمع    مطابق تمامًاالعمل الدولية ونهج منظمة   .٦٤

وتشمل هذه النهج مفهومي    . اإلنمائي الدولي خالل تسعينات القرن الماضي حتى هذه األلفية  
بوصفهما مقياسين دوليين للفقر، وتساعد في إعادة  “ قلة الحيلة”و“ ر عن الرأي من التعبيالحرمان”

ومن  . تعريف الحد من الفقر على غرار نهج يستند إلى الحقوق يتبع في التنمية والقضاء على الفقر   
 الذي أصدره برنامج “الرقم القياسي للفقر البشري”و“ مقياس ممكن للفقر  ”األمثلة على ذلك 

المتحدة اإلنمائي، والتقارير التي أصدرها البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية في المملكة    مماأل
  ١٩. المتحـدة

 فاعلة أخرى في أطراف أحرزت ، إطار هذا النهج األوسع نطاقا إزاء الحد من الفقر وفي  .٦٥
وأخذ البنك . األساسيةالنظام المتعدد األطراف تقدما في تطوير وسائل عملية إلنفاذ المبادئ والحقوق   

 من أجل توجيه أعمال ٢٠٠٠الدولي بمجموعة أدوات تتعلق بمعايير العمل األساسية في عام    
ويشترط فرع اإلقراض للقطاع الخاص بالبنك، المؤسسة المالية الدولية، التزام . الموظفين التنفيذيين 

السنوي للبنك الدولي   وفي االجتماع  . العمل الجبري و عمل األطفال  حظرالمقترضين بمبدأي  
  عن اعتزامها ، أعلنت المؤسسة المالية الدولية ٢٠٠٣وصندوق النقد الدولي المعقود في دبي في عام 

إدراج المبدأين المتبقيين وهما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والتحرر من التمييز بوصفهما    
مبادئ خط ”عة مالية عالمية  عشرة مجمو تسعوقد اعتمدت . شرطين معياريين لتقديم قروضها  

 المستندة إلى السياسات والمبادئ التوجيهية للبنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية المتصلة  “االستواء
 مصرف التنمية    واتفق .٢٠ بالبيئة وأثر مشاريع البنية األساسية الممولة من المصارف الخاصة    

اعترافا بالخبرات الفنية لكل منهما، مع     على تشجيع التعاون اآلسيوي مع منظمة العمل الدولية   
وفي حين أن إبرام اتفاق من هذا   . ٢١ في العملالترآيز بصفة خاصة على المبادئ والحقوق األساسية  

القبيل مع مصرف التنمية األفريقي ما زال معلقا، فقد بدأ المصرف اتخاذ مبادرات في هذا المجال،   
وأقر المصرف األوروبي للتعمير  . ٢٠٠١ة في عام عقب إجراء مناقشات مع منظمة العمل الدولي   

، ولكنها ٢٠٠٣والتنمية سياسات تتعلق بمعايير العمل األساسية آي تسترشد بها أعماله في عام     
 .٢٢ المفاوضة الجماعيةالحق في تشمل مبدأي الحرية النقابية و ال
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 من ٣ه في الفقرة  المعرب عنفي االستجابة لالهتماموتعني هذه التطورات إحراز تقدم آبير   .٦٦
 إلنفاذ المبادئ  من األعضاءاإلعالن بتشجيع المنظمات الدولية األخرى على دعم الجهود المبذولة 

ومع هذا، يظل التساؤل قائما عن آيفية التشجيع على تهيئة الشروط       . والحقوق األساسية في العمل 
  الذين ال يتمتعون حالياً  الفقراءالالزمة للتوسع في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية آي يشمال 

 .بهذين الحقين
استراتيجيات الحد من الفقر  عملية ويعنى المجتمع اإلنمائي الدولي، في ترآيزه الحالي على      .٦٧

بوصفها ذات أهمية محورية في التخطيط اإلنمائي، على ضمان تبني هذه العملية على الصعيد         
ز الدور المحتمل لمنظمات أصحاب العمل   من الضروري تعزيتحقيقا لهذه الغاية، و. المحلي

 لمشارآة الفقراء في السياسات ، ألن هذا أمر حيوي  فاعلة أساسيةأطرافالعمال بوصفها  منظمات  و
وقد شجعت منظمة العمل الدولية الحكومات على دعوة منظمات أصحاب     . الرامية إلى تحسين حياتهم

 .ميع مراحل عملية استراتيجيات الحد من الفقرالعمل ومنظمات العمال إلى المشارآة الكاملة في ج 

 استراتيجية الحد من الفقر شواغل االقتصاد الكلي ورقات سيطر على الجيل األول من وقد .٦٨
المتعلقة بالنمو ومساهمة المعونة األجنبية في الميزانيات الوطنية، وهي أمور مفهومة تماما ولكنها      

ومن المرجح في الجهود اإلنمائية األوسع نطاقا أن . قرنهج غير ناجعة إلى حد ما إزاء الحد من الف
 البلدان وفي. آوسيلة للتنمية المستدامة ينصب الترآيز بشكل متزايد على اإلنفاق االجتماعي وتوزيعه 

مجال السياسات  أحرز مزيد من التقدم في  النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية  
 وتوجد دواعي للقلق ألن   . نة بسياسات القطاع االجتماعي وإدارة القطاع العام  مقارالكلية االقتصادية 

 ذات الدخل المجموعاتاإلنفاق العام في قطاع التعليم والصحة ما زال يعود بفوائد غير متناسبة على  
وضمان زيادة إعراب آل من أصحاب العمل والعمال في هذين القطاعين عن آرائهم في  . ٢٣المرتفع
 المتصلة بهم وسيلة هامة لتوفير الزواجر والضوابط التي تعارض الفساد وتضمن شفافية القرارات

 .ومساءلة وإدارة أفضل
وفي الصفقة الجديدة التي يجري التخطيط لها من أجل التنمية والحد من الفقر، تقوم  .٦٩

 من الواضح أنها فيالتي المؤسسات الراسخة مثل منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، و 
مدى  يساورها الشك في  وربما  . صلب المجتمع المدني، بالنظر بدقة في أفضل دور يمكن أن تؤديه    

تماما في محاولة الوفاء بوالياتها في    تكون منشغلة   منظمات المجتمع المدني الجديدة، و  بعض  تمثيل  
 وفي الوقت نفسه، تنشئ مؤسسات بريتون وودز     . ظل ظروف متزايدة الصعوبة وبموارد متناقصة   

آليات موسعة لتقييم آيفية تحقيق السياسات والمؤسسات الوطنية األهداف اإلنمائية لأللفية      
 التي تمثل الفقراء والتشاور معها     المجموعات  حديد ته العملية شمل هذ تو . واستراتيجية الحد من الفقر

اهية هذه وال تتضح م.  سياسات القطاع االجتماعيرأيها في تحديدبغية ضمان مراعاة اإلعراب عن 
مدى قدرة واستعداد منظمات  أو المجموعات وال مدى قابليتها للمقارنة عبر البلدان ومدى تمثيلها   

 .أصحاب العمل والعمال على الصعيد الوطني للعمل مع تلك المجموعات 
) ورابطات أصحاب عمل بدرجة أقل  (وفي الممارسة العملية، أقامت منظمات عمال آثيرة      .٧٠

الفقر بقضايا من قبيل  غير حكومية تشارآها في اهتماماتها المتصلة    صالت وثيقة مع منظمات 
ولكن من المهم عدم الخلط بين دور المنظمات غير الحكومية، . ٢٤والمساواة والمجموعات المحرومة

دور وذات طابع تمثيلي، أنها  منظمات معنية بمسألة واحدة وال تّدعي   معظم األحيانوهي في 
، ولكن أدوارهما  ويمكن لهما أن يعمال على نحو تكاملي     . العمالمات  منظ منظمات أصحاب العمل و  

وحتى عندما يتضمن الحوار االجتماعي الوطني منظمات المجتمع    . متميزة تماما  تظل ومهامهما  
، فإن دور المفاوضة الجماعية الذي  )آما في أيرلندا وجنوب أفريقيا، مثال (المدني من هذا القبيل 
 .متميزاً عيون يظل  يؤديه الشرآاء االجتما

 
———————— 
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 ٢-١اإلطار 

 تشجيع الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
 من خالل عملية استراتيجية الحد من الفقر

وسري المتحدة تنـزانيا جمهورية تقدم منظمة العمل الدولية المساعدة إلى بلدان مختلفة من قبيل 
 استراتيجية الحد من الفقر اتورقالنكا في تعزيز دور العمال وأصحاب العمل في تصميم وتنفيذ 

وتستفيد هذه الجهود من .  بالمساعدات المالية المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدوليالمتصلة
مملوآة ”الرغبة التي أبدتها مؤسسات بريتون وودز في تحويل برامج الحد من الفقر إلى برامج 

 . بدال من فرضها من واشنطن“للبلدان
حلقات دراسية وبرامج تدريب فضال عن إسداء من م به منظمة العمل الدولية  تقوومن خالل ما
واعيا بأهمية الحرية  على الصعيدين الوطني والدولي   المتلقين جمهور أصبح المشورة التحليلية، 

والجمع بين أصحاب  .وأصحاب العمل في التنمية االقتصادية واالجتماعيةالنقابية ونقابات العمال 
ل لمناقشة الحد من الفقر يعزز الحوار االجتماعي في البلدان التي لم تكن القاعدة فيها على العمل والعما

 . الدوام هي التواصل والتعاون بين النقابات وأصحاب العمل
أوسع من منظور وبدأت منظمات العمال وأصحاب العمل على السواء في النظر إلى دورها 

تراتيجيات الحد من الفقر تنطوي على الترآيز على مصالح   نطاقا، نظرا ألن المشارآة الفعالة في اس
جميع العمال وأصحاب العمل، ال مجرد مصالح أعضائها، ويعزز التدريب المقدم إلى العمال   

وفي بعض  .وأصحاب العمل من قدرتهم على تمثيل األعضاء الحاليين والوصول إلى أعضاء جدد 
لحد من الفقر آي تعكس وجهات نظر أصحاب العمل الحاالت، حدثت تغيرات هامة في استراتيجيات ا

ففي آمبوديا، مثال، ال يرد في    .  عن برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية العمال فضًالمنظمات و
وقد تغير هذا   . الستراتيجية الحد من الفقر أي ذآر ألهمية العمالة في الحد من الفقرالمسودات األولى 

مة مشاورات مع منظمات أصحاب العمل والعمال، فضال عن المنظمات آثيرا بعد أن أجرت الحكو 
 العمالة فضال خلق على  حاليًا آبيراً وترآز االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر ترآيزًا. غير الحكومية

وفي مالي، أصبحت سياسات العمالة أيضا جزءا هاما من استراتيجية الحد من . عن الحقوق في العمل
 . إلجراء مشاورات مع الشرآاء االجتماعيينالفقر نتيجة

، أخذت منظمة العمل الدولية في  المتحدةتنـزانيا جمهورية وفي بعض البلدان، من قبيل 
وفي الحاالت من هذا القبيل، ترآز أعمال  . المشارآة بعد اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر

 في عملية تنفيذ االستراتيجية ومراقبتها  المنظمة على اجتذاب العمال وأصحاب العمل للمشارآة
 .واستعراضها

تجاوز هذه المنظمات أو إشراآها بعد فوات األوان في في حاالت آثيرة جدا ومع هذا، يجري 
وليس من السهل بذل الجهد من أجل ربط العمال وأصحاب العمل . عملية استراتيجية الحد من الفقر

وعندما تسوء العالقات القائمة بين الحكومة ونقابات   . الفقرربطا أوثق ببرامج استراتيجية الحد من  
وتعزف بعض نقابات العمال . العمال أو أصحاب العمل فقد يكون من الصعب البدء في إجراء الحوار

 .برامج التكيف الهيكلي القديمة العهدمشابهة ل عن االرتباط ببرامج ترى أنها 
ظهور بين العمال وأصحاب العمل بشأن بيد أن معدل التوافق في اآلراء اآلخذ في ال

 العمالة وإصالح الصحة خلقويمكن لترآيزهم على    . استراتيجيات الحد من الفقر يبعث على التشجيع 
 المفاوضات ويبعث النشاط في  مائدةوالتعليم والزراعة أن يطرح مجموعة جديدة من القضايا على 

 .برنامج الشرآاء االجتماعيين للتنظيم والمفاوضة  

قد يتبع نهج ذو شقين إزاء هذه الجماعات ومشارآتها في تقديم رأي الفقراء في عملية     و .٧١
أوال، ينبغي أن تكون دعامتها األساسية مبدأ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، نظرا لعدم     . التنمية

ويعني هذا  . وجود مبدأ مماثل في النظام المتعدد األطراف لضمان هذا الجانب من الحقوق في التنمية 
 اختصاص منظمة العمل الدولية المتصل بالموضوع بل أن يمتد أيضا     البحث على  ضمنا أال يقتصر  

وثانيا، على .  هذا المبدأ في مختلف الظروف والقطاعات االقتصاديةتطبيق  إلى األمثلة العملية لكيفية 
نظمات آجزء من آيفية   منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تبت في آيفية االتصال بهذه الم  

 تقديم  وهو التمثيلي األساسي، بدورهاالعمل ضمن إطار العمل اإلنمائي الجديد، مع االحتفاظ 
 .الخدمات إلى عضويتها اآلخذة في التطور 

ويسعى آثير من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلى توسيع قاعدة عضويته ونطاق          .٧٢
خل واألقل مهارة والمحرومين من المزايا والعاطلين عن تمثيله ليشمال المجموعات المنخفضة الد  

ويعزز هذا قدرة المنظمات على التأثير في تقرير السياسات الوطنية ، مما يعود بالفائدة على . العمل
وسواء سعى العمال وأصحاب العمل في قطاعات االقتصاد     . المصالح األوسع نطاقا لجميع أعضائها 
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نظمات القائمة أو إلى تشكيل منظماتهم الخاصة بهم، فإن لمنظمات  غير المنظم إلى االنضمام للم
فيمكنها إما أن  . أصحاب العمل ومنظمات العمال القائمة دورا حاسما تضطلع به في الممارسة العملية

توسع نطاق عضويتها وخدماتها آي تشمل أولئك الذين ال يشملهم حاليا قانون وممارسة الحرية   
جماعية أو أن تدعم إنشاء منظمات تمثيلية جديدة تخضع للمساءلة وتدار إدارة     النقابية والمفاوضة ال

 . ٢٥ديمقراطية 

 استنتاج 
أمر أساسي، ولكنه غير آاف في حد ذاته لضمان النمو االقتصادي ”تبين ديباجة اإلعالن أن  .٧٣

الدولية  العدالة والتقدم االجتماعي واجتثاث الفقر، مما يؤآد الحاجة إلى أن تقوم منظمة العمل       
إن قيام أصحاب “ .بالترويج لسياسات اجتماعية وطيدة وبتعزيز العدالة والمؤسسات الديمقراطية 

العمل والعمال بتكوين رابطاتهم الحرة، والمفاوضة الجماعية وغيرها من آليات الحوار التي يتم   
التنمية  إنشاؤها في إطار هذه الرابطات إنما تشكل األسس التي يمكن أن يقوم عليها طريق   

ومن المالمح الجوهرية لعملية التنمية التي تنجح في الحد من الفقر في إطار اقتصاد  . الديمقراطية
عالمي يزداد فيه التنافس إنشاء سوق عمل دينامي يمكن فيه للمؤسسات التي تمثل العمال وأصحاب  

اعية المترتبة على نقل العمل أن تدير التغيير، وأن تعالج، بالتشارك مع الحكومات، العواقب االجتم
 . االستثمارات من نظم اإلنتاج المترسخة وإعادة تخصيصها لنظم إنتاج جديدة   

 
 
 
 
 

 
———————— 
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 :  من المبادئ إلى الممارسة-٢
 تحديات المستقبل

إزدياد التصديقات رغم إستمرار العقبات في 
 ممارسة الحقوق

 وفي عدد آبير من القطاعات   إن الحقيقة التي تبعث على االنزعاج في أنحاء آثيرة من العالم    .٧٤
وحتى في األماآن التي . المفاوضة الجماعيةالحق في االقتصادية هي عدم احترام الحرية النقابية و

 بموجب القانون، فإن هؤالء الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم يواجهون   بهما يكون معترفا فيها  
 التدريجي للحقوق،  تهدف اإلعمالسياق أي عملية تس ، في الخطوة األولى وتتمثل   . صعوبات خطيرة 

في التصديق على معايير العمل الدولية؛ وتتمثل الخطوة الثانية في وضع األطر القانونية واإلدارية       
تتمثل الخطوة الثالثة في ضمان ممارسة هذه الحقوق على أرض  والالزمة من أجل إنفاذ الحقوق؛ 

 عن طريق التعاون التقني وتقديم المشورة في     الواقع، من خالل تمكين وتعزيز الشرآاء االجتماعيين،    
إذا آان للمجتمع أن يمضى قدما في جميع خطوات    واإلرادة السياسية ال غنى عنها   . مجال السياسات

 اإلرادة السياسية ما لم تكن مدعومة بنتائج مؤسسية وإجرائية      نى بيد أنه ما أسهل أن تتوا  .هذه العملية
 العمل  وسيكونمن خطوة إلى أخرى، واضح التحديد يس هناك انتقال ومن الناحية العملية، ل. ملموسة

 .متداخال إلى حد مافي هذه المجاالت الثالثة 
تقييما  الجزء يقدم هذا وفي داخل هذا اإلطار العام لمختلف السبل الرامية إلى إعمال الحقوق،  .٧٥

رجم بالضرورة إلى تطبيق    بأن التصديق ال يت  وال بد من التسليم    .والتطبيق  من حيث التصديق للحالة 
أمثلة على حاالت لم ُتحترم فيها هذه الحقوق، استنادا إلى المعلومات الواردة   الجزء  ويبرز هذا. تام

على مدى السنوات األربع الماضية، وإلى مصادر ة  العمل الدولينظمةمن الجهاز اإلشرافي لم
 العمال من حيث هذه الحقوق، ويقدم   وأخيرا، ينظر في ما آل إليه اليوم حال فئات معينة من . أخرى

 .إعمال هذه الحقوق بصورة أفضلإلحراز تقدم صوب بعض األمثلة الحديثة على السبل العملية  

 التصديقاالتجاهات في مجال 
على االتفاقيتين منذ اعتمادهما في أواخر   االتجاهات في مجال التصديق ١-٢ويبين الجدول  .٧٦

ويعزى  . ن زيادة عضوية منظمة العمل الدولية وعدد التصديقات  وهناك عالقة وثيقة بي  . األربعينات 
 أنه في معظم الحاالت، إن لم يكن جميعها، آان التصديق على هاتين االتفاقيتين يتم في إثر          ذلك إلى

ولذلك، فإنه من الطبيعي أن تستأثر البلدان النامية بنسبة مئوية   . االنضمام إلى عضوية المنظمة
التي قامت بالتصديق؛ وضمن البلدان النامية، هناك نسبة مرتفعة من التصديقات   متزايدة من البلدان 

 .من جانب البلدان األفريقية
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 ،٩٨أو االتفاقية رقم /   و٨٧عدد الدول األعضاء التي صدقت على االتفاقية رقم  ١-٢الجدول 
 ١٩٥٠منذ عام 

 ١٩٥٠ ١٩٧٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٤يناير / آانون الثاني
سبة الن

 ٣المئوية
     العدد

 األقليم

 أفريقيا      
  87االتفاقية  0 23 32 42 46 87
  98االتفاقية  0 30 40 51 51 96
 األمريكتان      

  87االتفاقية  1 18 28 30 32 91
  98االتفاقية  0 18 26 30 30 86
 آسيا والمحيط الهاديء      

  87االتفاقية  0 5 8 12 13 46
  98االتفاقية  0 7 12 15 18 64
 ١أوروبا      

  87االتفاقية  7 26 43 48 48 96
  98االتفاقية  2 27 45 48 50 100

 ٢الدول العربية       
  87االتفاقية  0 2 3 3 3 27
  98االتفاقية  0 4 5 5 5 45
 عدد الدول األعضاء 62 121 173 175 177 

األردن، االمارات العربية المتحدة، البحرين،   : تشمل )  ٢( ترآمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، آازاخستان   .وزبكستان، أتشمل أوروبا ، أذربيجان، اسرائيل،   )  ١(

 .النسبة المئوية للدول األعضاء في اإلقليم)  ٣ (.الجمهورية العربية السورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، المملكة العربية السعودية، اليمن 

 البلدان التي تحررت من  لدىلتصديقات وجود إرادة سياسية قوية    االتجاه التاريخي ل ويعكس  .٧٧
وقد صدق الكثير من هذه الدول على االتفاقيتين فور حصولها على االستقالل، وفي  .  االستعمار حكم

تين حالة قيام النظم االستعمارية بالتصديق على االتفاقيتين، تعهدت البلدان المستقلة بااللتزام بها    
ى االتفاقية عل نحو أقل من نصف الدول األعضاء صدق ، في إقليم آسيا والمحيط الهادئو. االتفاقيتين 

 بالمقارنة مع مستويات      - ٩٨، وصدق ما يزيد عددهم بقليل عن النصف على االتفاقية رقم ٨٧رقم 
ا واألمريكتين،   كل من أفريقيل بالنسبة  في المائة ٩٨ في المائة و ٨٥التصديق التي تراوحت بين 

ينبغي مالحظة أن و. ٩٨االتفاقية رقم   ما يتعلق ب  في المائة بالنسبة ألوروبا في ١٠٠والتي بلغت 
ارتفاع مستوى التصديقات األوروبية ُيعزى جزئيا إلى حملة التصديق على جميع االتفاقيات األساسية      

 ولم يظهر بعد أثر حملة     .أفريقياعلى التصديقات في ، مما آان له بالتأآيد أثره أيضا   ١٩٩٥منذ عام 
 . التصديق في مستويات التصديق بين الدول العربية 

، ٨٧ بلدا على االتفاقية رقم ١٥، صدق ٢٠٠٠في عام  صوتك في العملمنذ مناقشة تقرير  و .٧٨
وخالل فترة األربع سنوات هذه، صدقت البلدان الستة . ٩٨وصدق تسعة بلدان على االتفاقية رقم 

إريتريا، سانت آيتس ونيفيس، غامبيا، غينيا االستوائية، آازاخستان،     : لتا االتفاقيتين التالية على آ
، بالتصديق على االتفاقية رقم ٩٨وقامت تسعة بلدان، سبق لها التصديق على االتفاقية رقم  . تيآيريبا 
ة الليبية، أنغوال، جزر البهاما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيجي، الجماهيرية العربي: ، وهي٨٧

وصدق . بابوا غينيا الجديدة، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جمهورية تنـزانيا المتحدة، زمبابوي       
 .أرمينيا، موريتانيا، نيوزيلندا    : ، وهي٩٨ثالثة بلدان على االتفاقية رقم 

 دولة عضوا لم تصدق على أي من االتفاقيتين األساسيتين المتعلقتين بالحرية      ١٨وهكذا تتبقى   .٧٩
،  اإلسالميةإيرانجمهورية مارات العربية المتحدة، إلأفغانستان، ا: قابية، وهذه الدول هيالن

البحرين، تايلند، جزر سليمان، جمهورية آوريا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، السلفادور،   
. ت المتحدةنام، قطر، المملكة العربية السعودية، الهند، الوالياتالصومال، الصين، عمان، فانواتو، في

، ٨٧، لكنها لم تصدق على االتفاقية رقم  ٩٨  دولة عضوا على االتفاقية رقمست عشرةوصدقت 
األردن، أرمينيا، أوزبكستان، أوغندا، البرازيل، سنغافورة، السودان، العراق، غينيا  : وهذه الدول هي

أخرى هناك أربعة بلدان و. ، ماليزيا، المغرب، موريشيوس، نيبال، نيوزيلندا    ن بيساو، آينيا، لبنا   -
المكسيك، ميانمار، آندا،  : ، وهي٩٨ ولم تصدق على االتفاقية رقم ٨٧صدقت على االتفاقية رقم 

 .الكويت
رغم أن مستوى التصديق يبدو رائعا من حيث القيمة العددية، فإنه يخفي وراءه حقيقة أن نحو    و .٨٠

 ٩٨ ورقم ٨٧ االتفاقيتين رقم   موجب بالحماية ب نصف العمال وأصحاب العمل في العالم ال يتمتعون     
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ات م تصدق حتى اآلن على االتفاقيبالنظر إلى أن بعض أآبر البلدان من حيث حجم السكان ل
ومن أآبر الدول التي لم تصدق على هاتين االتفاقيتين البرازيل الصين المكسيك الهند   .١األساسية 

 .الواليات المتحدة
فالصين تأخذ بنظام االتحاد النقابي     .  المصدقة تباينا آبيرا وتتباين الحالة في آبرى البلدان غير  .٨١

الوحيد الذي يخضع للسيطرة السياسية للحزب الحاآم، وهي حالة تعرضت مرارا النتقادات الجهاز 
إلى عدم قدرتها على التصديق لوجود أخرى أشارت بلدان و. اإلشرافي لمنظمة العمل الدولية

 آندا، البلدانومن بين هذه . أو الممارسات الوطنية /القوانين وأحكام واالتفاقيتين أحكام اختالفات بين 
تنظر البرازيل و. ٢“  مع المقاطعات واألقاليم…ستواصل دراسة الحالة  ”أنها التي ذآرت حكومتها 

 لموظفي ة الخاصالحالةوأشارت الهند إلى أنه بالنظر إلى  . ٨٧في التصديق على االتفاقية رقم 
لم تصدق على الواليات المتحدة و. نها في الوقت الراهن النظر في التصديق، ال يمكالحكومة

واالعتراف الفعال بالحرية النقابية بالمبدأ األساسي المتعلق تلتزم قد أآدت أنها ، وإن آانت االتفاقيتين 
وتكمن  . ٣المفاوضة الجماعية، ليست في وضع يسمح لها بالتصديق على االتفاقيتين     بالحق في 
وجود اختالفات بين في  ٩٨المكسيك على االتفاقية رقم  الرئيسية التي تحول دون تصديق الصعوبة

 .٤ةاالتفاقيهذه  أحكام وأحدأحكام دستورها وقوانينها الوطنية   
وفي إطار األحكام المتعلقة بمتابعة اإلعالن من حيث االتفاقيات التي لم يتم التصديق عليها،    .٨٢
ومن . ورها يعترف بالحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية عدد من البلدان إلى أن دستأشار

 بيساو، فيتنام، آندا، المكسيك،    -البرازيل، تايلند، جمهورية آوريا، السلفادور، غينيا   : بين هذه البلدان
وتشمل هذه البلدان اإلمارات . وتفيد بلدان أخرى بأن قانون العمل فيها يعترف بهذا المبدأ   . نيبال
ة المتحدة، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، السودان، العراق، قطر، آينيا، لبنان، ماليزيا،  العربي

وهناك بلدان أخرى تعترف بهذا المبدأ لكنها تشير إلى مشاآل حالية ذات       . المغرب، موريشيوس 
مارات األردن، اإل: وهذه البلدان هي . طابع اقتصادي أو سياسي أو ثقافي تحول دون تطبيقه قانونيا    

 معظم وتطلب   . العربية المتحدة، البحرين، السودان، ُعمان، قطر، آينيا، ماليزيا، المغرب الهند    
 بعثات    وتستقبل  ، من منظمة العمل الدولية  تقنيا تصدق على آلتا االتفاقيتين تعاونا    البلدان التي لم

 إصالحات قانونية    استشارية للمساعدة في تحديد الصعوبات التي تحول دون التصديق بغرض إجراء  
 .تستهدف الترويج لهذا المبدأ

 المشاآل التي تعترض تنفيذ االتفاقيات التي
 جرى التصديق عليها أو المبادئ والحقوق

 ليهاالتي تقوم ع
  أساسية، أال وهي أن النقابيين، في مشارآتهم النشطة سعياً اإلشارة إلى حقيقة لعله من المفيد  .٨٣

لبا ما يدفعون لقاء ذلك حريتهم الشخصية، بل وفي أغلب األحيان     إلى إقرار الحقوق النقابية، غا
  نقابياً ٢١٣ الحرة، ُقتل  العمال، وفقا لما ذآره االتحاد الدولي لنقابات٢٠٠٢وفي عام .  ذاتهامحياته

، ٢ ٥٦٢اعُتقل أو احُتجز بينما  ، ١ ٠٠٠وأصيب أو تعرض للعنف نحو على الصعيد العالمي 
 أخرى آثيرة ممن ُفصلوا أو تعرضوا  وال يشمل ذلك أعداداً .  نقابيًا٨٩ى وصدرت أحكام بالسجن عل
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انظر  (وباستثناء آولومبيا، التي تمثل وضعا مأساويا         .٥للمضايقة بسبب عضويتهم في إحدى النقابات   
، فقد تراجع عدد النقابيين الذين تعرضوا للقتل خالل السنوات األخيرة، ولكن هناك  )١-٢ اإلطار

 .ا القبيل ال تزال منتشرة في بلدان آثيرة  حاالت من هذ
 حالة فردية ٣٢، فحصت لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير   ٢٠٠٣-٢٠٠٠الفترة وخالل  .٨٤

هذه العمليات  أسفرت و. ٩٨ حالة تتعلق بتطبيق االتفاقية رقم    ١٢ و ٨٧تتعلق بتطبيق االتفاقية رقم    
:  في آل من ٨٧أساسا بعدم تطبيق االتفاقية رقم     تتعلق   في تقرير اللجنة  فقرة خاصة١٣عن إدراج 

، وبيالروس وآولومبيا وإثيوبيا وميانمار وفنـزويال في عام          ٢٠٠٠الكاميرون وفنـزويال في عام  
وأشير . ٢٠٠٣، وبيالروس والكاميرون وميانمار في عام    ٢٠٠٢ال في عام  ي، وإثيوبيا وفنـزو ٢٠٠١

، لم تظهر ٢٠٠٢وفي عام . ٩٨ إطار االتفاقية رقم   في٢٠٠٣إلى زمبابوي في فقرة خاصة في عام  
 .بيالروس أمام لجنة المؤتمر، وأسفر ذلك عن إضافة فرع جديد في تقرير اللجنة 

ولجنة مجلس اإلدارة المعنية بالحرية النقابية تتلقى الشكاوى فيما يتعلق بالحرية النقابية     .٨٥
فاقيتين األساسيتين وآذلك البلدان التي لم   والمفاوضة الجماعية؛ وتغطي البلدان التي صدقت على االت

. ٢٠٠٣يونيه / حزيرانفي حالة ٢ ٢٧٣، فحصت ١٩٥٠ومنذ إنشاء اللجنة في عام . تفعل ذلك بعد
، وربعها من أوروبا،  ) في المائة من أمريكا الالتينية٤٤(وجاء نصف هذه الحاالت من األمريكتين  

 . في المائة لكل من آسيا وأفريقيا١٣ونحو 
تشرين (الحالي ووقت آتابة التقرير  صوتك في العملل الفترة ما بين مناقشة تقرير وخال .٨٦

 اعتمدت اللجنة المعنية بالحرية النقابية  ، )٢٠٠٣نوفمبر / إلى تشرين الثاني٢٠٠٠نوفمبر /الثاني
سبق، تعلقت أغلبية  وعلى غرار ما.  بلدا وتغطي مختلف أنواع الشكاوى٧٢ تقريرا عن ٢٧٣

 ٤٥، حيث قدمت   األقاليم المشمولة وآانت أوروبا ثانية أآبر    . األمريكتين   بإقليم ) ١٥٩(التقارير 
)  تقريرا ٣٥( آسيا والمحيط الهادئ  أما. هاا وشرقـأوروبإقليم  تقريرا تتعلق بوسط    ٢٤تقريرا منها  

يتعلق   وآان هناك تقرير واحد    . فقد احتفظا تقريبا بمستواهما السابق      )  تقريرا ٣٣(أفريقيا إقليم و
 .بإحدى الدول العربية

 حددت اللجنة المعنية بالحرية النقابية عددا معينا من الحاالت بوصفها    ،خالل هذه الفترةو .٨٧
حاالت خطيرة وعاجلة، وهي الحاالت التي تنطوي على اغتياالت أو تهديدات بالقتل، واالعتداءات  

ين وأعضاء النقابات، وعرقلة البدنية، وعمليات فصل النقابيين، واعتقال وحجز زعماء النقابي 
اجتماعات وأنشطة النقابات، واتخاذ تدابير تأديبية في أعقاب اإلجراءات الصناعية، وسن تشريعات    

، وعمليات المضايقة  )ومنظمات أصحاب العمل  (النقابات أنشطة  تفرض تقييدات شديدة على  
وتعلقت الحاالت  . بات المستقلة والعمليات العدائية الموجهة من السلطات إلى النقابات، وحظر النقا

 بكل من بيالروس    ٢٠٠٣-٢٠٠٠من هذه الفئات في الفترة    تندرج تحت فئة واحدة أو أآثر    التي 
، وآوبا وجيبوتي وإآوادور وإثيوبيا وغواتيماال         ) حاالت خمس(، والصين، وآولومبيا   ) حاالت خمس(
 ).حالتان(، وزمبابوي   )حاالت خمس  (آوريا، وفنـزويال  جمهورية   ، و)حالتان(، وهايتي )حالتان(
 
 
 
 
 
 
 

 
———————— 
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ICFTU: Annual Survey of Violations of Trade Union Rights 2003 (Brussels, 2003); idem: ICFTU 
Online Bulletins on Trade Union Rights, 10 June 2003, at www.icftu.org . 
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 ١-٢اإلطار 

 حماية حقوق اإلنسان في آولومبيا

، آان   ٢٠٠٣أآتوبر /وحتى تشرين األول. ٢٠٠٢ نقابيا في آولومبيا في عام  ١٨٤وفقا لما ذآرته مصادر نقابية، فقد ُأغتيل 
وجهة ضد النقابيين في آولومبيا تتم، فيما يبدو، على يد     والغالبية الساحقة من انتهاآات حقوق اإلنسان الم. ٦٢الرقم لهذا العام هو 

ويعتبر قطاع الخدمة العامة، وال سّيما . جماعات المعارضة المسلحةعلىيد  القليل منها يرتكب الجماعات شبه العسكرية، بينما 
 . د بقاءها الفعليوفي ظروف آتلك، فإن العنف يقوض أنشطة نقابات العمال ويهد. ن، من أشد القطاعات تضررًاوالمعلم

بيد أنه لم يكن هناك تأييد آاف لمثل هذا        . ، آانت هناك نداءات متكررة إلنشاء لجنة للتحقيق  قيد االستعراضوخالل الفترة
 .  العمل الدوليمكتب مجلس إدارة داخلاإلجراء 

ن مع آولومبيا، للمساعدة في دارة إلى المدير العام أن يعين ممثال خاصا للتعاو اإل، طلب مجلس ٢٠٠٠يونيه /وفي حزيران
فبراير /تم إيفادها في شباط(التحقق من اإلجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ االستنتاجات التي توصلت إليها بعثة لالتصاالت المباشرة  

لشؤون العمل  السابقالدولة ويرآي، وزير آالبورافائيل وقدم الممثل الخاص، السيد . فضال عن توصيات لجنة الحرية النقابية) ٢٠٠٠
 /وفي حزيران. ٢٠٠١يونيه   / وحزيران٢٠٠٠أآتوبر  /في الجمهورية الدومينيكية، عدة توصيات في الفترة ما بين تشرين األول   

وقام مكتب تابع للمنظمة بأداء أعماله في .  للتعاون التقني لكولومبيا خاصًاعد برنامجًاي العمل الدولي أن كتب، ُطلب إلى م٢٠٠١يونيه 
 .، وآان بمثابة جهة وصل لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ  ٢٠٠٢سبتمبر  /ا حتى أيلولبوغوت

 وآان الغرض من هذا البرنامج هو تهيئة أساس أدنى لحماية الحقوق األساسية، وزيادة الحرية النقابية، وتعزيز الحوار     
 : هيةوتألف البرنامج من عناصر ست . االجتماعي

 ؛ حق في الحياةحقوق العمل اإلنسانية وال 
 ؛الحرية النقابية وتعزيز حق التنظيم 
 ؛تشجيع زيادة المفاوضة الجماعية 
 ؛ترويج حقوق العمل األساسية 
 ؛مواءمة تشريعات العمل مع معايير العمل الدولية 
 .تعزيز الحوار االجتماعي 

 من آولومبيا، وإرسالهم إلى الواليات -سرهم  بعضهم مصحوبون بأ- نقابيا ٤٧وفي إطار العنصر األول، تم حتى اآلن إخراج 
وهذا العنصر الذي يستهدف . وهناك مسؤولون نقابيون آخرون من المقرر أن يترآوا البلد في المستقبل القريب. المتحدة وألمانيا وآندا

 . الخاصحماية القادة النقابيين المعرضين للتهديد استأثر بأآثر من نصف الموارد المالية المتاحة للبرنامج  
وتنصب أغلبية الشكاوى على عمليات الفصل الجماعي في القطاع العام . ويجري إعداد خريطة تتناول أوضاع الحرية النقابية

واإلجراءات المناهضة للنقابات من جانب أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، وتثبيط العمال عن االنضمام إلى النقابات، 
 . موظف عمومي٤٠ ٠٠٠، ُفصل على األقل ٢٠٠٣وفي عام . م بأنشطة نقابيةورفض منحهم أجازات للقيا

 المعنية بتطبيق   ولجنة الخبراءالحرية النقابيةوأقيمت حلقات عمل ثالثية من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع توصيات لجنة  
اتفاقية عالقات  وقد صدقت آولومبيا على .  الجماعيةوالقطاع العام هو أهم المجاالت الحاسمة لتعزيز المفاوضة. االتفاقيات والتوصيات
 شكلت مواءمة التشريعات الوطنية مع هذه االتفاقية أحد ، ومن ثمَّ.  لكن تطبيقها لالتفاقية ظل واهيا  ،)١٥١رقم ( العمل في الخدمة العامة

ح بشأن معايير العمل الدولية، وبخاصة  الصلقضاة، جرى تنظيم برنامج تدريبي للقضاة و  وبناء على ذلك. الشواغل الهامة بوجه خاص
 .في مجال الحرية النقابية

وقد نظمت الهيئات المكوِّنة . ومن أجل تشجيع الحوار االجتماعي يلزم تهيئة مناخ من الثقة بين الشرآاء االجتماعيين والحكومة  
مبادئ والحقوق األساسية في العمل، ويجري المنظمة العمل الدولية بشأن الثالثية في آولومبيا سلسلة من األنشطة لترويج إعالن 

وأجريت الدراسات لتحليل اآلثار االقتصادية .  األساسية والحقوق في العملحقوق اإلنسانبشأن التخطيط إلقامة منتدى وطني 
المعنية بمعالجة  الدعم للجنة الخاصة قدمللتشريعات الكولومبية على استقرار اليد العاملة، واالستخدام، والتدريب، واإلنتاجية، و

وعمد القادة النقابيون على مختلف المستويات وفي أنحاء . المنازعات المحالة إلى منظمة العمل الدولية، وهي لجنة تم إنشاؤها مؤخرا
ارية االستشآما قدم الدعم بشأن الجوانب التقنية التي تناولتها اللجنة .  من البلد إلى تحسين معرفتهم بأساليب الحوار والتفاوضشتى

 .المعنية بسياسات األجور والعمل
اإلرادة ومثل هذا البرنامج؛    على اإلسهام في  استعداد المانحين : وتعتمد مواصلة هذا البرنامج الخاص على ثالثة عوامل هي 

علقة مستقبل األوضاع في البلد واالحتماالت المتو على مواصلة البرنامج؛ االسياسية لدى الحكومة والمؤسسات األخرى وقدرته
 .بالتوصل إلى حلول سلمية

وعلى مدى السنوات األربع الماضية، آانت هناك ست حاالت من الحاالت المعروضة على         .٨٨
لجنة الحرية النقابية مقدمة من منظمات أصحاب العمل وتتعلق أربع من هذه الحاالت بأوروبا       

 مضايقة وتهديد وقمع    وزعمت هذه الشكاوى بوقوع عمليات    . وواحدة بكل من أفريقيا واألمريكتين    
؛ واعتقال رئيس إلحدى منظمات )غواتيماال(وفشل الحكومة في إقامة حوار مع أصحاب العمل 

والصعوبات التي   ، )اليونان(؛ واستخدام التحكيم الجبري  )آينيا  (أصحاب العمل بصورة غير قانونية  
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عية، واختيار ممثليها  التسجيل، والمشارآة في المفاوضة الجمافي منظمات أصحاب العمل  تواجهها 
 . )صربيا والجبل األسود اليوغوسالفية السابقة،  ةالبوسنة والهرسك، جمهورية مقدوني  (بحرية 
هي اآلن قيد نظر لجنة الحرية النقابية، التي  جميع أنواع التقييدات  بشأن٢-٢ويعكس الجدول   .٨٩
 أو المبادئ ٩٨ ورقم ٨٧قم نتهاآات االتفاقيتين ر    لخطورة ا المتباينة   الدرجات  ، صورة تقريبية ب

، مع ٢٠٠٠مارس  /هذه البيانات عن الفترة التي تبدأ في آذار وتدرج   .المكرسة فيهماوالحقوق 
 .  التسعيناتالتذآير باألرقام المستمدة من النصف الثاني لفترة 

التي فحصتها اللجنة المعنية بالحرية النقابية في الفترة ما بين االدعاءات  ٢-٢الجدول 
 )بالنسب المئوية(  حسب نوع التقييد،٢٠٠٣مايو / وأيار٢٠٠٠مارس/آذار
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. في المائة١٠٠التقريب يمكن أن يؤدي إلى أرقام قد ال تصل إلى . ، وقاعدة بيانات إدارة الحرية النقابية٢٦، ص ١-٢ الشكل ، مرجع سابق، صوتك في العمل: المصدر
 

ما هي العوامل التي تفسر االتجاه المتزايد نحو تقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بالحرية        .٩٠
دد يتمثل في أن تحول األنظمة إلى    العامة في هذا الصاألسبابالنقابية؟ يمكن القول بأن أحد 

الديمقراطية، منذ الثمانينات في أمريكا الالتينية وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا، مكَّن النقابات  
من أن تعمل وأن تعبر عن نفسها بحرية على الصعيدين الوطني ومنظمات أصحاب العمل الجديدة  

لق إلى المدى أو بالسرعة المرجوة لها في بيد أن عملية التحول إلى الديمقراطية لم تنط. والدولي
ن انتشار عملية التحول إلى إ”مؤخرا إلى ما يبدو من   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   وقد أشار. البداية

 تدعيم وتعميق الخطوات األولى التي اتخذتها صوب      فيالديمقراطية قد توقف مع فشل بلدان آثيرة  
 .٦“رى عديدة إلى الحكم التسلطيالديمقراطية بينما ارتّدت بلدان أخ 

يقظة، وهي تسعى إلى     ثان يتمثل في أن منظمات العمال الدولية أصبحت أآثر    سبب وهناك  .٩١
وباإلضافة إلى . قطاعات لم يسبق لها التنظيم أو جرى تنظيمها على نطاق ضيق       حقوقها في   تأآيد 

، والتي تعاني اآلن من  ذلك، فإن النزاعات في الصناعات التي آانت عادة منظمة تنظيما جيدا  
الضغوط االقتصادية والتغير الهيكلي، اشتملت أحيانا على المسائل المتعلقة بالحقوق، فضال عن 

آما برزت على الساحة القيود المفروضة في القطاع العام وفي مناطق   . االهتمام بالتمثيل النقابي 
  . تجهيز الصادرات، ويجري تناولها بالتفصيل أدناه 

فمن خالل تحرير . لعولمةا جوانب  قد يكمن في جوانب معينة من   عام ثالث وهناك عامل .٩٢
 عامة،الخدمات الة ــل، وخصخصـــى أسواق العمــ اإلدارية علالضوابط لغــاءتدفقات رأس المال، وإ

 
———————— 

 
ــ ق الديمقراطي  ــ تعمي  :٢٠٠٢رية،  ــة البش  ــر التنمي  ـقريت: دة اإلنمائي  ـــم المتح  ـــج األمــبرنام    6  م متفكك ـــ ة في عال ــ

(New York and Oxford, Oxford University Press, 2002), p. 13.. 
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 ٢-٢اإلطار 

 بيالروس: الكفاح من أجل الحقوق

 مسألتان تميزت بهما    في صلب المشاآل التي تكتنف الحرية النقابية في بيالروس، هناك
التردد في قبول نقابات جديدة : مجتمعات ما بعد النظام الشيوعي في مراحل االنتقال األولى، وهما

مستقلة، وإمكانية تحول النقابات التقليدية إلى مراآز للمعارضة السياسية حينما توصد األبواب األخرى 
 لجنة ٢٠٠٣نوفمبر /ولي في تشرين الثاني العمل الدكتبوعيَّن مجلس إدارة م. أمام هذه المعارضة

للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاآات الحرية النقابية في بيالروس في أعقاب ادعاءات من بينها أن   
لجنة، المقرر أن يصدر في أواخر  الوال شك في أن تقرير . سلطة الدولة استولت على التنظيم النقابي

  . الحالة الخاصة بذلك البلد، سيلقي مزيدا من الضوء على ٢٠٠٤عام 
ولقد بدأت االنتهاآات المتعمدة للحق في الحرية النقابية في بيالروس في منتصف التسعينات 

، واعُتبرت هذه االنتهاآات جزءا من نمط ١٩٩٤فور انتخاب الرئيس ألكساندر لوآاشنكو في عام 
 .أوسع نطاقا من التحرشات المنتظمة وانتهاآات حقوق اإلنسان

 منظمة العمل الدولية، ُوجهت االنتقادات إلى حكومة بيالروس في عدة مناسبات بسبب وفي
تقرير لجنة  وفي مرتين اثنتين، تضمن  .٨٧اإلجراءات والقوانين التي تتعارض مع االتفاقية رقم 

). ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠(المعنية بتطبيق المعايير فقرات خاصة تشير إلى بيالروس مؤتمر العمل الدولي 
 هذه الفقرات إلى التقييدات المفروضة على حق العمال وأصحاب العمل في إنشاء المنظمات  وأشارت

التي يختارونها، آما أشارت إلى تدخل الحكومة في شؤون النقابات ودعت بيالروس إلى اتخاذ جميع 
 .وضعالخطوات الالزمة لتصحيح ال

ورة تقليدية من خالل منظماتهم      السلطة التي آان العمال يمارسونها بص  تقوضللعولمة أن  يمكن 
 وأصبح اآلن آثير من أصحاب العمل في وضع يتيح لهم ممارسة خيار    .الوطنية أساسا

 وعالوة على ذلك، . االستثمارات والتحول بإنتاجهم إلى مناطق أخرى أو التهديد بالقيام بذلك    سحب
 أو في البلدان النامية فإن بعض الحكومات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

 إلى النقابات، ويبدو أن بعض أصحاب العمل ذهبوا إلى حد التباهي أنه بارتياب تنظر  تزال ال
  .“ نقابات توجد لديهم ال ”

إن مسألة اإلرادة السياسية واإلجراءات المطلوب اتخاذها إلحداث تغييرات في القوانين      .٩٣
واالتجاه نحو  .  عليها األمر هي بالفعل قضية معقدة والممارسات الالزمة إلعمال الحقوق التي ينطوي

إخضاع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال لحزب معين أو سلطة معينة أو حتى لفرد يمسك        
جنبا إلى جنب مع ُندرة    فهذا االتجاه يسير  . بإقليم معين ينفرد به بزمام السلطة ليس باألمر الذي 

مع الجهود المبذولة لمناهضة القوى الديمقراطية  و السياسي، المؤسسات الديمقراطية وعدم االستقرار 
وفي بعض الحاالت، فإن ذات الحرآة صوب الديمقراطية والتعددية النقابية قد تثير   . الجديدة والبديلة

ويمكن لوسائل    .  سياسية من أجل التأثير على إنشاء منظمات نقابية      حزابالمحاوالت من جانب أ  
، وبين اللجوء إلى طرق أآثر  أو الترويج لها لتشجيع على إقامة منظمات بديلة التأثير أن تتراوح بين ا 

القادة مضايقة  اقتحاما مثل التدخل في االجتماعات أو أماآن العمل، واتخاذ إجراءات متشددة، مثل    
 . النقابيين أو سجنهم 

هامة  هي عالقة والمجال السياسي إن العالقة بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال      .٩٤
 الصناعية منها والنامية والتي تمر ،ويصدق ذلك على جميع البلدان. وحساسة في الوقت ذاته

 لدعم القيادة السياسية، بينما  ة تحقق النقابات القو   الحاالت،وفي بعض . بمرحلة انتقاليةاقتصاداتها 
 تتخذ ففضال عن أن المنظمات يمكن أن  .تقوم في حاالت أخرى بدور هام في صفوف المعارضة

 أيضا على مستوى زعماء النقابات والزعماء    يمكن أن يحدثفيما يتعلق بالسياسات، فإن ذلك    مواقف 
إلى  وزير العمل بدءا من منصبفالزعماء النقابيون قد ينتقلون إلى مناصب سياسية،  . السياسيين

 النقابيون  ومن بلدان وسط وشرق أوروبا التي أصبح الزعماء.  ورئيس الدولة منصب رئيس الوزراء 
، وبطبيعة الحال،   فيها زعماء سياسيين هناك رومانيا، والجمهورية التشيكية، وإستونيا  البارزون 

آبار آما أن وفي أوآرانيا، شغل رئيس منظمة أصحاب العمل منصب رئيس الوزراء، . بولندا
الحديثة  ومن األمثلة .البرلمانفي أصحاب العمل ومنظمات العمال أعضاء  القيادات في منظمات 

 . في البرازيلمنصب الرئاسةصعود زعيم نقابي معروف إلى  األخرى، 
وفقا لمبادئ منظمة   بيد أنه . وللنقابات الحق في أن تتعامل مع القضايا االقتصادية والسياسية   .٩٥

 فإنه حينما تنخرط نقابة ما في العالقات السياسية والعمل السياسي وفقا للقانون العمل الدولية،
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لوطنيين ، فإن ذلك ال ينبغي أن يؤثر على استمرار الحرآة النقابية أو على وظائفها      والممارسة ا
 أن تسعى إلى ، وفقًا لمبادئ منظمة العمل الدولية،   ال ينبغي للحكومات  و. االجتماعية واالقتصادية

ابات أن   ولكن أيضا ال ينبغي للنق ؛ تحويل النقابات إلى أداة تستغلها في السعي إلى بلوغ أهداف سياسية    
، فإن ٨٧ من االتفاقية رقم ٨ المادة تنص عليهوآما   .٧تروج للمصالح السياسية بصورة أساسية 

. الحرية النقابية أال ييمنع ممارسة   على النقابات أن تحترم قانون البلد، ولكن قانون البلد عليه أيضا  
 . ممارسة فعليةئما إلى  هذا ليس باألمر الذي تسهل ترجمته دا  أنتبين األمثلة الحديثة العهد و

ونقابات العمال، في سعيها إلى تحقيق مصالحها المهنية واالجتماعية واالقتصادية، ستواصل          .٩٦
وينبغي للعملية الديمقراطية   .   قد يتوافق أو ال يتوافق مع الحكومة الحالية  أيضا القيام بدور سياسي

ائهم والسعي إلى تحقيق مصالحهم في    العادية أن تتيح لكل من أصحاب العمل والعمال التعبير عن آر  
. بين هذه المصالح مع مرور الوقتالتوازن يتحقق وفي أي نظام ديمقراطي، عادة ما  .حدود القانون

وحيثما تطبق القوانين بصورة انتقائية، فإنه نادرا ما يتم التوصل    أما في البلدان ذات الحكم التسلطي، 
 . إلى حلول مقبولة على نطاق واسع

إصالح قوانين العمل الخطوة األولى نحو إدخال وتعزيز األطر الالزمة لوضع     ويشكل .٩٧
القوانين وإنفاذها، ليس فقط من أجل ضمان استقالل منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،          

.  الظروف التمكينية األخرى لوضع هذا المبدأ وهذا الحق موضع التنفيذ   توفيرولكن أيضا من أجل 
 مدى تمكين الشرآاء االجتماعيين من المطالبة بحقوقهم وتأمينها في قطاعات   ومن المفيد استعراض

معينة واجهت صعوبات في مجال التنظيم، على اعتبار أن هذا المجال يشكل مقياسا لما يمكن تحقيقه         
 .   وستجرى دراسة هذه القطاعات أدناه.حتى في الحاالت التي تواجه عوائق

 عددا متزايدا من البلدان التي تلجأ إلى منظمة العمل الدولية ومما يبعث على التشجيع أن هناك     .٩٨
.  المتضاربةطلبا للمشورة والمساعدة بشأن السبل الالزمة لتحقيق التوازن الضروري بين الشواغل  

وُتدعى منظمة العمل الدولية بصورة منتظمة إلى مناقشة المشاآل التي تنطوي على عدم احترام  
شأ هذه المشاآل، بما في ذلك الجوانب السياسية الحساسة التي تنطوي عليها   الحرية النقابية حيثما تن 

 يكون قوة دافعة من أجلومن شأن العمل الذي تقوم به المنظمة في هذا المجال أن . هذه المسألة
 ).٣-٢ انظر اإلطار(التغيير، الذي عادة ما يتخذ من إصالح قانون العمل نقطة انطالق  

 ه عوائق في التنظيمفئات العمال التي تواج
 عدد من فئات العمال التي تواجه  الضوء علىصوتك في العمل تقرير سلط، ٢٠٠٠في عام  .٩٩

، وفي عامالعمال في القطاع ال: تحديات خاصة من حيث الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وهي
، المنزليةوعمال الخدمة مناطق تجهيز الصادرات، وفي مجال الزراعة، والعمال المهاجرون،   

وحينما يتمكن هؤالء العمال من التمتع بحريتهم       . ٨ وبصورة أعّم العاملون في االقتصاد غير المنظم
النقابية وممارسة المفاوضة الجماعية ستكون تلك أيضا خطوة إلى األمام بالنسبة للمرأة التي يميل     

جة قضايا الحق في التنظيم وفي الوقت نفسه، فإن معال. تمثيلها إلى عدم التناسب بين هذه الفئات  
بالنسبة لعمال الزراعة والعمال المهاجرين، ضمن فئات أخرى، غالبا ما يعني تناول قضايا العمال  

 .في االقتصاد غير المنظم
 
 
 

 
———————— 
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 ٣ -٢اإلطار 

  اإلسالميةإيرانجمهورية التغييرات التشريعية في 

اه، تطورت الحرآة النقابية ، وفي أعقاب الثورة على حكم الش اإلسالميةإيرانجمهورية  في
، اعُتمد قانون ينظم إنشاء هذه    ١٩٨٥وفي عام . حول مجالس العمال التي تكونت في مختلف المنشآت

 : على وجود ثالثة أنواع بديلة من تمثيل العمال، وهي   ١٩٩١ونص قانون العمل لعام . المجالس
 .مجالس العمال، والنقابات، وممثلو العمال المنتخبون

، طلبت حكومة إيران من المكتب أن يستعرض ٢٠٠٢مؤتمر العمل الدولي لعام ورة دوأثناء 
وتم إيفاد بعثتين   .  ومبادئ الحرية النقابيةمعاييرالتشريعات العمالية في البلد من حيث توافقها مع 

 تقييم للقوانين والممارسات الجارية، وإسداء المشورة   إلجراء ٢٠٠٣-٢٠٠٢استشاريتين في الفترة  
ن وضع إطار عمل يتمتع فيه العمال وأصحاب العمل بإنشاء المنظمات الخاصة بهم واالنضمام بشأ

 .إليها وفقا الختياراتهم على جميع المستويات
وتمت صياغة تعديالت على قانون العمل بهدف تحديد إطار العمل الذي يمكن من خالله تحقيق  

وتحتفظ هذه التعديالت بوجود مجالس .  الجماعيةالممارسة التامة للحق في الحرية النقابية والمفاوضة
واعُتبرت النقابات بمثابة هيئات تمثيلية     . التعددية النقابية مع إتاحة العمل وممثلي العمال في المنشأة،  

تتمتع بالحق في المفاوضة الجماعية، في حين أنيطت بمجالس العمل مهام محددة تحديدا واضحا تكمل  
ويمكن أيضا انتخاب ممثلين للعمال إذا لم تكن هناك نقابات أو    .  محلهادور النقابات ولكن ال تحل
 .مجالس عمل في مكان العمل

وشرعت . ووافق مجلس الوزراء على التعديالت المقترحة توطئة لعرضها على البرلمان
 بمواصلةوالتزمت الحكومة . مع الشرآاء االجتماعيينبشأنها وزارة العمل في إجراء مشاورات 

 محددة لتطبيق هذه التعديالت بمجرد إطارية ن مع منظمة العمل الدولية بهدف إعداد الئحة التعاو
 .اعتمادها

ومنظمة العمل الدولية ملتزمة بمد يد المساعدة إلى الحكومة لضمان تمكين جميع العمال في 
 .من أن يختاروا بحرية المنظمة التي تمثل اهتماماتهم المهنية  اإلسالمية إيران جمهورية 

 المستخدمون في القطاع العام
 مليون شخص يعملون في القطاع العام في أنحاء    ٤٣٥هناك قرابة ، ٢٠٠٣وفقا لتقديرات عام   .١٠٠
والرعاية يؤدون وظائف تتراوح بين اإلدارة الحكومية ومكافحة الحريق والتدريس       ،٩ العالم

ام في آل من البلدان المتقدمة وحتى عقد الثمانينات، زادت نسبة االستخدام في القطاع الع  . الصحية
وفي العالم الصناعي، ساهم هذا التوسع في تحقيق النمو االقتصادي، وأصبح    . النمو والبلدان النامية

وفي البلدان النامية، اجتذب القطاع العام . القطاع العام الجهة الرئيسية التي توفر الخدمات االجتماعية
وفي . أثر بنسبة مئوية عالية نسبيا من االستخدام مقابل أجر عددا متزايدا من الشبان المتعلمين واست 

البلدان الشيوعية السابقة، شمل االستخدام في القطاع العام أجزاء آبيرة من االقتصاد الصناعي   
وفي عدد من البلدان، اشتملت سياسات االستخدام في القطاع العام على بذل   . واقتصاد الخدمات

علقة بعدم المساواة، مما أدى إلى وضع برامج للعمل اإليجابي وغيرها  الجهود لمعالجة القضايا المت
 .من االستراتيجيات االبتكارية للموارد البشرية   

بيد أنه خالل السنوات الخمس والعشرين الماضية، طرأت تغييرات رئيسية في هيكل        .١٠١
 تتباين من بلد  ومع أن هذه التطورات.  إزاء هذا القطاعلمواقفاالستخدام في القطاع العام وفي ا

ناد األنشطة إلى  آان نحو اإلصالح، وتخفيض أعداد الموظفين، واس العالميآلخر، فإن االتجاه 

 
———————— 
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 ١٥، أن ٢٠٠١وعلى سبيل المثال، قدرت منظمة العمل الدولية، في عام  . ، والخصخصةالخارج
 . ١٠ لسابقين فقطمليون وظيفة من وظائف القطاع العام ُفقدت في جميع أنحاء العالم خالل العامين ا  

وتعكس هذه االتجاهات ضغوطا قوية للحد من اإلنفاق والدين الحكوميين في البلدان المتقدمة    .١٠٢
. والبلدان النامية على السواء، وأيضا للتحول إلى اقتصاد السوق في بلدان وسط وشرق أوروبا  

 األنشطة التي  وتشكل هذه الجهود، إلى حد ما، جزءا من حملة أوسع نطاقا لتحسين آفاءة وأداء 
بيد أنه آان هناك أيضا انحياز في السياسات، وبخاصة داخل . تمولها الدولة وبالتالي دافعو الضرائب

ويواجه المستخدمون في القطاع   . القطاع الخاص النابعة من حلول المجتمع التمويل الدولي، لصالح   
آما أنهم يواجهون   . وف العملالعام مزيدا من عدم التيقن بشأن التوقعات الوظيفية، واألجور، وظر 

 . ممن يؤمنون بالتحول إلى الخصخصة - وصريحة أحيانا -انتقادات ضمنية  
عمال ل الممثلة منظمات الولقد أثر هذا التحول، واألهم من ذلك الطريقة التي تم بها، على  .١٠٣

يبها    وحينما ال تتحسن األجور وظروف العمل أو يص  . القطاع العام وعلى عالقاتهم بأصحاب العمل
االنحسار على نحو يبدو تعسفيا بالنسبة لموظفي القطاع العام، بسبل عديدة من بينها التسويات            
المفروضة دون مناقشة أو تفاوض، فإن ذلك من شأنه أن ُيضعف من معنويات منظمات العاملين في     

بوجه خاص  ويصدق ذلك. القطاع العام أو يدفع بها إلى التشدد أو الوصول بها إلى آلتا النتيجتين 
د المفروضة على الحق في التنظيم والحق في المفاوضة مصحوبة بتدهور  وحينما تكون القي 

، إن لم يكن تدمير، الوازع المعنوي  تقويضوفي بلدان آثيرة، أدت هذه الظروف إلى . الظروف
، ويشجع   للخدمة العامة الذي يحرك موظفي القطاع العام ويوفر القيم المشترآة التي يتقاسمها موظفوه       

فحينما تكون الدولة هي صاحب العمل، وُينظر إلى عمليات الحد من  . على التعاون بدال من الصراع
الحقوق على اعتبار أنها تعكس قرارات اقتصادية وغيرها من القرارات المتعلقة بالسياسات، فإنه من      

 .األرجح أن تتخذ المنازعات طابعا سياسيا
ام الدولي بمكافحة الفقر على ضرورة توفير خدمات عامة   وفي الوقت نفسه، فقد شدد االلتز .١٠٤

وهذا االلتزام، . أآثر وأفضل، وبخاصة خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى عدد أآبر من الناس
مقرونا بالدور الرئيسي الذي تقوم به خدمات الطوارئ في االستجابة لحاالت الكوارث، والتهديدات 

إنما يضاعف من أهمية توفير ظروف وعالقات عمل جيدة في القطاع   األمنية، بل وأعمال اإلرهاب، 
ويعتمد ذلك على إشراك المستخدمين في عملية التغيير وأن ُتكفل لهم إمكانية الدفاع عن  . العام

ويعتبر في صميم هذه العملية الحوار االجتماعي القائم على توفير حقوق   . مصالحهم بصورة آافية
 .التنظيم والمفاوضة

ظل هذه الخلفية ينبغي استعراض التطورات المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة      وفي  .١٠٥
 منذ أربع سنوات، فإن المستخدمين في صوتك في العملوآما أشار تقرير . الجماعية في القطاع العام

القطاع العام ُهم من بين المستخدمين األآثر تعرضا للتقييدات على حرية التنظيم والمفاوضة       
 .١١ ةالجماعي
 على جميع العمال، بدون تمييز، وإن آانت تسمح للسلطات الوطنية    ٨٧تفاقية رقم  تنطبق اال و .١٠٦

 أيضا تترك للسلطات ٩٨واالتفاقية رقم .  والشرطةبالنسبة ألفراد القوات المسلحةبوجود استثناءات   
. رطة على القوات المسلحة والش الواردة فيهاالوطنية مسألة البت في مدى تطبيق الضمانات 

، لكنها   “موظفي الخدمة العامة العاملين في إدارة شؤون الدولة ” وضع ٩٨تتناول االتفاقية رقم   وال 
أن تفسَّر على نحو يمس بحقوقهم أو وضعهم بأي حال من   ”أيضا تقرر أنه ال ينبغي لالتفاقية 

، لخدمة العامةافي ، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية عالقات العمل  ١٩٧٨وفي عام . “األحوال
لجميع األشخاص الذين تستخدمهم السلطات   ” التنظيم حق وتضمن هذه االتفاقية ).١٥١رقم  (١٩٧٨

وتدعو االتفاقية، على وجه  . “العامة، بالقدر الذي يتالءم فيه ذلك مع القوانين واللوائح الوطنية
وميين في القرارات التي  الخصوص، إلى الحماية من التمييز ضد النقابات ومشارآة المستخدمين العم  

 . ١٥١ بلدا على االتفاقية رقم ٤٢، صدق ٢٠٠٣ديسمبر  /  آانون األول فيو. تمسهم

 
———————— 
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علَّقت الهيئات اإلشرافية لمنظمة العمل الدولية على الكثير من الحاالت التي ُحرم فيها عمال  .١٠٧
دى المشاآل  وتتصل إح. القطاع العام من الحقوق، بما في ذلك خالل السنوات األربع الماضية     

 جميع أو معظم  تصنفأو التنظيم والتي /الشائعة بالتشريعات المتعلقة بالمفاوضة الجماعية و 
ويمكن أن يحدث ذلك من . مستخدمي القطاع العام في فئة العمال المشتغلين بإدارة شؤون الدولة

قامت   ، ١٩٩٩عام ومنذ . خالل أحكام معينة أو ألن الصياغة القانونية تفتح المجال ألآثر من تفسير
في هذا القائمة مشكالت المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بتسليط الضوء على ال    لجنة الخبراء 

خرى في اشتراط الحصول على موافقة قبل وتتمثل إحدى العقبات األ.  بلدا٢٠الصدد في أآثر من 
القطاع العام أآثر من  وتؤثر التقييدات على فئات معينة من مستخدمي    . إمكانية تشكيل النقابات 

 البلدان الصناعية يواجه عمال المطافئ صعوبة في ممارسة بعضوعلى سبيل المثال، ففي . غيرها
 .الحقوق المتعلقة بالتنظيم والمفاوضة  

الشكاوى التي نظرت فيها اللجنة المعنية بالحرية النقابية في السنوات       وتعلقت بعض    .١٠٨
 على الحق في اإلضراب والتنظيم بالنسبة لعمال في   بالقيود ، القطاع العامفيبالمستخدمين   األخيرة 

مجالي الصحة والتعليم في آندا، وبالتشريعات المتعلقة بحقوق المستخدمين في القطاع العام في    
، هذين البلدينومع أنه تم إحراز بعض التقدم صوب تغيير التشريعات في     . من اليابان وآوريا آل

لمستخدمي القطاع العام الضمانات القانونية الكافية  فيهما ر فا لم تتو٢٠٠٣فحتى نهاية عام 
 على حدوث تحسينات آال من آينيا، حيث أعيد تسجيل       األخيرة وشملت األمثلة  . قوقهمح لممارسة 

 ورقم ٨٧ن رقم ـأن االتفاقيتي ـاتحاد الخدمة المدنية في أعقاب ندوة عقدتها منظمة العمل الدولية بش   
 تشريعا يحسم معظم المشاآل التي أثارتها الهيئات    ٢٠٠٢تمدت في عام  ، وبوروندي، التي اع٩٨

وفي الوقت نفسه، فقد اعتمدت البرتغال تشريعا يمنح رجال الشرطة  . اإلشرافية لمنظمة العمل الدولية
 .الحق في التنظيم

ل عما ويعكس برنامج العمل الحالي لالتحاد الدولي للخدمات العامة، وهو اتحاد عالمي لنقابات      .١٠٩
وفي . لعام ا الخدمات العامة، المدى الذي تفرض فيه التقييدات القانونية مشكلة على عمال القطاع 

، اعتمد االتحاد ٢٠٠٢سبتمبر  /المؤتمر العالمي لالتحاد الدولي للخدمات العامة، المعقود في أيلول
زيادة  : ائج التاليةتحقيق النت على البرنامج، في جملة أمور،    يرآز .برنامج عمل لكسب حقوق العمال   

على اتفاقيات منظمة العمل  عدد العمال القادرين على ممارسة حقوقهم، وتحسين مستويات التصديق 
، وزيادة عدد الشكاوى  العمل الدولية الدولية، وتوعية عمال القطاع العام بالهيئات اإلشرافية لمنظمة

 . دوليةال المسموح لنقابات القطاع العام بتقديمها إلى منظمة العمل    
. بيد أن التشريعات ال تشكل العقبة الوحيدة التي تعترض سبيل التنظيم في القطاع العام         .١١٠
البلدان النامية، يحصل الكثير من عمال القطاع العام على أجور ضئيلة يتأخر وصولها  ففي
. ونتيجة لذلك قد يلتحق العمال بوظيفتين أو أآثر أو يديرون عمال جانبيا         . لبضعة أشهر أحيانا

 في القطاع العام العرضية والعمالة إسناد األنشطة إلى الخارجأيضا أن يؤدي االتجاه إلى  ويمكن 
وفي ظروف من هذا القبيل، فإن الخط الفاصل بين . إلحاق أثر ضار بعضوية النقابات إلى

وأدى النقص في عمال القطاع العام في بعض  . االقتصادين المنظم وغير المنظم قد يعوزه الوضوح 
البلدان المتقدمة إلى زيادة المهاجرين الوافدين، ال سّيما بين الممرضات وغيرهن من االخصائيين 

الخاص بالعمال المهاجرين  انظر القسم   (ومع أنه قد يصعب تنظيم العمال المهاجرين    . الصحيين
 سبيل المثال، وعلى. ، فقد أقامت المنظمات النقابية الدولية والوطنية صالت لتيسير هذه العملية   )أدناه

 المتحدة  يتعاون االتحاد الدولي للخدمات العامة مع منظمات التمريض في آل من الفلبين والمملكة       
 .وهولندا
وفي عدد  . ويمكن أيضا لمسألة إصالح القطاع العام أن تصبح نقطة ارتكاز لألنشطة النقابية    .١١١

وعلى سبيل المثال، ففي والية . ييرمن المحليات تقوم النقابات بأعمال التخطيط والتنفيذ من أجل التغ
، وفي  الهيكلةنيويورك، ساعدت اللجان المعنية بالعالقة بين العمال واإلدارة على تنفيذ برامج إلعادة      

 تنطوي هذه الجهود  ،وفي بعض األحيان . ١٢مالونغ، السويد، آانت هناك تغييرات ابتكرتها النقابات      
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Public Services International (PSI): Public services work! Information, insights and ideas for our 
future (Sep. 2003). 
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ى سبيل المثال، ُبذل جهد إصالح النظام القضائي ففي مالي، عل. على تحسين أوضاع المستخدمين
ومنع الفساد اشتمل على إجراء مفاوضات وزيادة األجور لموظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في     

تكللت اإلصالحات بمزيد من النجاح في أعقاب    في النرويج وجنوب أفريقيا،  و. ١٣نظام المحاآم 
 . ١٤المفاوضات والمشاورات

عمل منظمة العمل الدولية مع هيئاتها المكوِّنة من أجل توسيع نطاق الدور   ، توبناء على ذلك .١١٢
عقدت ، ٢٠٠٣يناير   /وفي آانون الثاني . الذي يقوم به الحوار االجتماعي في إصالح القطاع العام 

. ‘الحوار االجتماعي في ظل بيئة متغيرة   :  بشأن خدمات الطوارئ العامة ا مشترآ ااجتماع’ المنظمة
 إلى توسيع دعاأهمية خدمات الطوارئ العامة، و التي اعتمدها االجتماع  توجيهية  الدئ مباوأآدت ال

نطاق الحوار االجتماعي القائم على المبادئ التي يتضمنها إعالن المبادئ والحقوق األساسية في 
ومنظمة العمل الدولية هي أيضا في سبيلها إلى وضع مواد تعليمية وتدريبية بشأن الحوار     . العمل
دراسات إعداد ويشتمل ذلك على  . جتماعي وإصالح القطاع العام، بما في ذلك الرعاية الصحية اال

 .البرازيل وبلغاريا وغانابأوغندا وحالة تتعلق، على سبيل المثال، 
تبدو وآأنها تعمل   وآاالت دولية أخرى بشأن القطاع العام النهج التي تتبعها بيد أن بعض  .١١٣
 مبادرة البنك الدولي تدعووعلى سبيل المثال، . حقوق المفاوضةتعزيز الحوار االجتماعي و ضد

 أمثال ٣٫٥ن على ما يصل إلى درسي إلى حصول الم“إطارا إرشاديا ”الخاصة بتوفير التعليم للجميع 
، األمر الذي يمكن أن يقوض من القدرة على   ١٥بالنسبة لمعدل الناتج القومي اإلجمالي للفرد الواحد  

المعلمين ” من قبيل أن ادعاءات ٢٠٠٤تقرير التنمية العالمي لعام يتضمن و. المفاوضة الجماعية
يحضرون إلى العمل وُهم في حالة ُسكر، أو أنهم يسيئون المعاملة البدنية، أو أنهم ببساطة ال يفعلون      

وهذه التصنيفات ال تفعل     .١٦، آما أورد التقرير أن القابالت يضربن المريضات“شيئا على اإلطالق
لكثير لكي تشمل هؤالء الذين سيشترآون، في حاالت عديدة، في إنجاز إصالحات الخدمات       الشيء ا
 . العامة
هناك أمثلة آثيرة على أن التغيير يمكن أن يؤدي إلى نشوب النـزاع إذا رأى المتضررون       و .١١٤

نظم مستخدو البلديات والمستخدمون   وعلى سبيل المثال، . أنهم لم يستشاروا على نحو آاف 
تطبيق مادة دستورية تتيح لرؤساء   احتجاجا على  في شيلي  على الصعيد الوطني إضرابنالعموميو

 الخدمات، ألن هذا القرار لم يكن موضوعا لمشاورات  ةصخالبلديات حرية واسعة النطاق في خص 
، أدى فرض قيود على ميزانية السلك الدبلوماسي في ٢٠٠٣ديسمبر   /وفي آانون األول. ١٧سابقة

ث أول إضراب من نوعه اشترك فيه المسؤولون بالوزارة والدبلوماسيون المعينون   فرنسا إلى حدو
 .بالخارج
ولما آانت رفاهة المجتمعات والبلدان واستدامتهما في األجل الطويل تعتمدان على هؤالء       .١١٥

الذين يسهرون على صحتهم وتعليمهم، فإنه من األهمية بمكان أن يسهم المستخدمون في القطاع العام 
 قدرتهم على القيام وتعتمد  . لتفكير األوسع نطاقا بشأن مستقبل هذه الخدمات الوطنية الرئيسية  في ا

 
———————— 

 
 :  أنظر 13

Programme Décennal de Développement de la Justice ( PRODEJ). See www.justicemali.org . 
 :  أنظر 14

T. Olsen: Best practice in social dialogue in public service reform: A case study of the Norwegian 
Agency for Development Co-operation (NORAD), Sectoral Activities Programme Working Paper No. 
191 (Geneva, ILO, 2002); B. Mgijima: Best practice in social dialogue in public service emergency 
services in South Africa, Sectoral Activities Programme Working Paper No. 192 (Geneva, ILO, 
2003). 

 :   أنظر 15
IMF/World Bank Development Committee: Progress report and critical next steps in scaling up: 
Education for all, health, HIV/AIDS, water and sanitation, Addendum: Accelerating progress towards 
education for all, doc. DC2003-0004/Add.1, 3 Apr. 2003. 

البنك الدولي ومطبعة جامعة       ( لفقراءجعل الخدمات تعمل لصالح ا    : ٢٠٠٤تقرير التنمية في العالم،     : البنك الدولي      16
  .١١٢ و ١٩، الصفحات  )٢٠٠٣أوآسفورد، 

 :    أنظر17
PSI: “Chile: ASEMUCH and ANEF hold national strike”, in InterAmerican Flash, May 2003, at 
www.world-psi.org . 



 تحديات المستقبل: من التصديق إلى الواقع 

 33 التنظيم من أجل العدالة االجتماعية

وحينما ُتستعاد حقوق المفاوضة، آما      . حقوق التنظيم والمفاوضة  اعتمادا آبيرا على تمتعهم ب   بذلك 
ن أن   ذلك يمك، فإن ٢٠٠٣١٨حدث بالنسبة للمعلمين في نيو مكسيكو، بالواليات المتحدة، في عام         

 . مصلحة أآبر في مكان عملها ومجتمعها وذاتأآثر التزاما يسفر عن وجود قوة عاملة 

 العمال الزراعيون
تعمل قرابة نصف القوى العاملة في العالم في مجال الزراعة، الذي ال يزال أآبر مصدر     .١١٦

لعاملين في وفي أفريقيا، يعني التوسع في قوة العمل أن عدد ا. لالستخدام في أفريقيا ومعظم آسيا
ي انخفضت في لمجال الزراعة آخذ في االزدياد، على الرغم من أن حصتها في حجم االستخدام الك

وفي البلدان التي تمر بتحول اقتصادي سريع، مثل الصين، يتردد العمال على  . ١٩السنوات األخيرة 
وفي  . رىفر الفرص الوظيفية في القطاعات األخاقطاع الزراعة دخوًال وخروجًا على حسب تو

رزق يفوق بكثير   لكسب الجميع أنحاء العالم، فإن عدد الناس الذين يعتمدون على الزراعة آسبيل 
 نسمة مليار ١٫٣٣وفي حين آان هناك قرابة . عدد الذين يعملون في المزارع بصورة مباشرة

ذا ، فإن عدد المعتمدين على ه٢٠٠١يعملون في مجال الزراعة في جميع أنحاء العالم في عام 
 .٢٠ في المائة من سكان العالم٤٢، أو مليار ٢٫٥٨القطاع آان قرابة 

بين   التي تتراوح ترتيبات العمل  يوجد العمال الزراعيون ضمن مجموعة متنوعة آبيرة من  و .١١٧
العمال بأجر إلى المزارعين بالحيازة، والعاملين على أساس المشارآة في المحاصيل، ومالك 

 في المائة ٤٠ويشكل العاملون بأجر قرابة  . ٢١ في األرض بأنفسهم المزارع الصغيرة الذين يعملون
 في المائة من عمل األطفال في العالم تحدث في ٧٠وقرابة . من المشتغلين بالعمل الزراعي

. ٢٣ في الزراعة مستشرية في بعض أجزاء العالم الجبري، وال تزال أشكال مختلفة للعمل   ٢٢المزارع
ألجور، والعنف والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، هي وظروف العمل الصعبة، وانخفاض ا

وعلى الرغم من حدوث بعض حاالت التحسن في   . آلها ظواهر شائعة للغاية في العمل الزراعي 
الدخل نتيجة لفرص التصدير، فإن توسع التجارة العالمية في المنتجات الزراعية لم ُيترجم إلى 

وعلى العكس من . لين في الزراعة في بلدان العالم الناميظروف معيشية أفضل بالنسبة لمعظم العام 
الحمائية في البلدان المتقدمة جعل من الصعب النزعة ذلك، فإن استمرار ارتفاع مستويات اإلعانات و 

 .الخالص من براثن الفقربالنسبة للكثيرين من المشتغلين في مجال الزراعة في بلدان العالم النامي  
، فإن العمال الزراعيين  صوتك في العمل سنوات في تقريرأربعه منذ وآما جرت اإلشارة إلي .١١٨

والريفيين ال يزالون يتعرضون آثيرا للحرمان من الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية بسبب   
ويحدث هذا األمر على الرغم من أن االعتراف بضرورة حماية حقوق   . حواجز تشريعية أو عملية 

األعضاء في منظمة العمل الدول ، حينما اعتمدت ١٩٢١عود إلى عام العاملين في مجال الزراعة ي
ينبغي بموجبها أن يتمتع العمال الزراعيون   التي ، )١١رقم ( )الزراعة( حق التجمع الدولية اتفاقية

 عاما على هذه االتفاقية ٢٧وبعد مرور .  المكفولة لعمال الصناعة “التجمع واالتحاد”نفس حقوق  ب
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على جميع العمال، بدون تمييز، وإن   التي تنطبق  ،٨٧ل الدولية االتفاقية رقم اعتمدت منظمة العم 
والحق في الحرية . الشرطةللقوات المسلحة و آان يسمح للسلطات الوطنية بإجراء استثناءات بالنسبة   

أصحاب الحيازات الصغيرة، والمستأجرون، والمشارآون  ن فيهم النقابية لجميع العمال الريفيين، بم
، التي )١٤١ رقم(منظمات العمال الريفيين     تفاقية  امحاصيل، منصوص عليه تحديدا بموجب   في ال

 . اعترافا بأهمية إشراك منظمات العمال الريفيين في اإلصالح الزراعي  ١٩٧٥اعُتمدت في عام 
 حتى وصل إلى مرحلة ١١وعلى مدى العقدين الماضيين، تباطأ التصديق على االتفاقية رقم  .١١٩
، بالمقارنة مع ٢٠٠٣أآتوبر / تصديقا في تشرين األول ١٢امل، وبلغ عدد التصديقات  الكالتوقفمن 
 فقد صدقت البرازيل والصين والهند وجميع البلدان  ،ومع ذلك. ٨٧ تصديقا على االتفاقية رقم ١٤٢

. ٨٧، ولكن ليس على االتفاقية رقم ١١ التي تضم مجتمعات سكانية زراعية آبيرة على االتفاقية رقم  
 .١٤١ بلدا، من بينها البرازيل والهند، وليس الصين، على االتفاقية رقم  ٣٨ق وصد
 تمتع جميع العمال بنفس الحقوق، ال تزال   تنص علىورغم أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية   .١٢٠

العقبة القانونية األآثر شيوعا على طريق التنظيم في القطاع الزراعي تتمثل في االستبعاد التام أو   
 .لعمال الزراعيين من التشريعات التي تكفل الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية الجزئي ل

 بنغالديش، حيث ال يطبق قانون       يوجد فيها مثل هذا االستبعاد آال من      البلدان التي وتضم .١٢١
 إال على المنشآت الزراعية المنظمة الكبيرة الحجم؛ وبوليفيا، حيث      ١٩٦٩العالقات الصناعية لعام 

 وليس لهم الحق في المفاوضة ١٩٤٢ستبعد العمال الزراعيون من قانون العمل العام لسنة  ي
الجماعية؛ وفي آندا، حيث قامت مقاطعات ألبرتا، ونيوبرونزويك، وأونتاريو، حتى وقت قريب،             

وطلبت حكومة بوليفيا   . باستبعاد العمال الزراعيين وعمال البستنة من قانون العالقات الصناعية 
واستجابة لحكم  . اعدة التقنية من منظمة العمل الدولية لمواءمة تشريعات البلد مع معايير المنظمة  المس

 ورأى بعدم دستورية قرار ٢٠٠١ديسمبر   /أصدرته المحكمة العليا في آندا في آانون األول 
رابطات أونتاريو باستبعاد العمال الزراعيين، سنت أونتاريو تشريعا يتيح للعمال الزراعيين تشكيل     

على أن القانون الجديد ال يكفل  ). ٢٠٠٢قانون حماية المستخدمين الزراعيين لعام   (للمستخدمين 
 . صراحة الحقوق النقابية وحقوق المفاوضة الجماعية 

 ال يوفر الضمانات ١٩٥٧وفي المغرب، تقول النقابات الوطنية بأن قانون النقابات لعام   .١٢٢
وفي باآستان، ال يغطي قانون العالقات  .  مجال الزراعةالكافية للحق في تكوين الجمعيات في 

 اتحاد العمال في مقاطعة ووفقا لما يذآره وفي سري النكا، ؛ القطاع الزراعي٢٠٠٢الصناعية لعام 
إن غالبية العمال الزراعيين ُهم من صغار المزارعين الذين ُيديرون حيازات صغيرة ، فالنكا جاثيكا 

ام المشارآة في المحصول، والعمال المعدمين، ولذلك ال يشملهم قانون  ، ومن المستخدمين بنظ مجزأة
 .العمل
القطاع الزراعي مستبعدا على وجه  فيها ال يكون  ويتضح مما سبق أنه حتى في الحاالت التي  .١٢٣

التحديد من قانون العمل، فإن الطابع غير المنظم أو الصغير لكثير من النشاط الزراعي، وال سّيما     
عالم النامي، إنما يعني أن حقوق العمال الزراعيين ال تجري حمايتها دائما بصورة  في بلدان ال

وفي بعض البلدان، ال تطبق التشريعات التي تكفل الحق في التنظيم على المنشآت الصغيرة،  . قانونية
وفي آوستاريكا، على سبيل المثال، اسُتبعدت      . تشمل في بلدان أخرى العمالة العرضية بينما ال  

 دائمة من نطاق قانون العمل  بصورة آت الزراعة والماشية التي تستخدم أقل من خمسة عمال منش
وفي إثر حكم صادر عن المحكمة العليا يقضي بعدم دستورية هذا االستبعاد، ُعدلت       . حتى وقت قريب 

وفي إآوادور، يتطلب إنشاء منظمات للعمال حدا أدنى    . ٢٤ من قانون العمل٢٠٠١مارس  /نسخة آذار
وأدى ذلك إلى نشوء حالة يتم فيها تقسيم المزارع الكبيرة أحيانا إلى وحدات      .  عامال٣٠يقل عن  ال

 عامال، وفقا لما ذآره االتحاد الدولي لعمال األغذية والزراعة والفنادق والمطاعم  ٢٩تضم آل منها  
 .عمال الصناعات المثيلةالطعام والتبغ ووريد  وخدمات ت

 
———————— 
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لجنة الخبراء المعنية بتطبيق    تقرير :  مكتب العمل الدولي.تقر صراحة بأن المحكمة العليا أقرت بعدم دستورية هذا الحكم
،  ٢٠٠٣ون، جنيف،    مكتب العمل الدولي، الدورة الحادية والتسع     ،) ألف ١الجزء (، التقرير الثالث   االتفاقيات والتوصيات    

  )."٢٠٠٣تقرير لجنة الخبراء،   "يشار إليه فيما بعد باسم   (٢٤٧ص 
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 بقيام بعض البلدان باشتراط أن تمثل النقابات ما ال يقل عن نصف     وهناك مشكلة أخرى تتعلق  .١٢٤
. قوة العمل في المنشأة، أو وحدة المفاوضة، لكي يتم االعتراف بها أو تخّول لها المفاوضة الجماعية       

بيد أنه من  . ومن شأن ذلك أن ُيحد من نطاق المفاوضة الجماعية في جميع القطاعات االقتصادية   
 بالنسبة ألي نقابة أن تجتذب هذه النسبة المئوية من العمال الزراعيين، نظرا الصعوبة بوجه خاص

ومن   . ألن العمالة الموسمية تعني االنتقال من وظيفة إلى أخرى، وليس بالضرورة في المكان نفسه    
لبنان  و ٢٥بين البلدان التي تطبق هذه التقييدات الجمهورية الدومينيكية وإآوادور وفيجي وجامايكا     

 . وسوازيلند وأوغندا، وفنـزويال وبيرو
وعلى مر السنوات، فحصت لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بالحرية النقابية عشرات  .١٢٥

انتهاآات لحقوق     بالشكاوى المتصلة بقطاع الزراعة، ينطوي العديد منها على ادعاءات خطيرة  
ت الحاالت التي تناولتها   وتضمن. اإلنسان، بما في ذلك اغتياالت، وأعمال عنف، وتهديدات بالقتل 

ولقد آانت تلك وستظل . الشكاوى عمليات فصل جماعية، وتمييز ضد النقابات، وعدم االعتراف بها
 .  اإلشرافية لمنظمة العمل الدوليةيات من بين أخطر الحاالت أمام اآلل

ن وتبرز دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية مدى التحرش الذي يواجهه الموظفو .١٢٦
 بلدا من البلدان التي ٣٧ منظمة في ٤٤ذلك أنه من بين . ٢٦وأعضاء المنظمات العمالية الزراعية

 ٥٢رّدت على استبيان منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، ذآرت نسبة  
آانت  و. ها تعرضوا لشكل من أشكال التحرش ءفي المائة من هذه المنظمات أن موظفيها وأعضا  

 هي أآثر أشكال التحرش شيوعا وتعرضت     - سواء بالفصل، أو االعتقال، أو حتى العنف    -التهديدات  
وذآر ثلث المنظمات أن أعضاء النقابات واجهوا تمييزا    .  في المائة من المنظمات٤٥لها نسبة 

نقابات أو  في المائة من المجيبين على االستبيان أن أعضاء ال١٦وذآر . صريحا أو فقدوا وظائفهم
 العديد من المجيبين من   أشار إليهوتساعد هذه األرقام على توضيح ما    . موظفيها تعرضوا لالعتقال  

 .أن الخوف، سواء من جانب العمال أو أفراد أسرهم، آان عائقا أمام التنظيم في القطاع الزراعي
يام عمال وحتى في حالة عدم وجود عوائق قانونية أو تحرش، هناك مشاآل عملية تعترض ق   .١٢٧

المزارع بالتنظيم والمفاوضة الجماعية، بما في ذلك انعزال بعض المجتمعات الريفية والطابع     
وفي السنوات األخيرة، أصبح التنظيم أآثر صعوبة نتيجة . الموسمي للكثير من العمل الزراعي

اء عن  وتشمل هذه األنماط االستغن. للتغيرات في أنماط االستخدام المرتبطة جزئيا بالعولمة
. المستخدمين الدائمين، واالستعانة بالمقاولين العماليين، وزيادة االعتماد على الموردين المستقلين     

وفضال عن ذلك، ففي البلدان التي تعتمد اعتمادا شديدا على العمال األجانب لتوفير اليد العاملة  
 وخشية الطرد، وال سيما في اللغة،عوائق الزراعية، يمكن للعوائق المتعلقة بالتنظيم أن تشتمل على 

آما أنه من   ). أدناهالجزء الخاص بالعمال المهاجرين  انظر (حالة العمال غير الحائزين على وثائق  
 . النائيةتفاقات الجماعية في المناطق الريفية اال الصعب إنفاذ الحقوق النقابية و

ة لمنظمة العمل    وهذه العقبات غير التشريعية ورد ذآرها أيضا في الدراسة االستقصائي     .١٢٨
الدولية، خاصة وأن معظم المجيبين آانوا من بلدان لديها قوانين تكفل الحرية النقابية، بما في ذلك     

ومع أن الكثير من النقابات ذآرت أنها حاولت تنظيم مجموعات جديدة من    . للعمال الزراعيين
 العملية المحددة التي  وضمن المشاآل . العمال، فقد وجدت دائما أن ذلك يفوق مواردها وقدراتها   

، من قبيل الصعوبات المتعلقة باالجتماع   اللوغستيةعلى المسائل هم رآز معظم واجهها المجيبون، 
بيد أن البعض أشاروا أيضا إلى . ، والتعامل مع الجهات اإلدارية االشتراآات باألعضاء، وتحصيل 

المواقف المتخذة تجاه المنظمين    من قبيل االتصال، واللغة، و-عقبات ذات طابع ثقافي بدرجة أآبر 
  .العماليين

 
———————— 

 
 لكي يسمح لها بالمفاوضة الجماعية، لكن هذه النسبة يمكن         العاملةقوة  ال في المائة من   ٤٠في جامايكا، يلزم للنقابات        25

،    تقرير لجنة الخبراء طالع على تفاصيل، انظر  ولال.  في المائة إذا طلبت الحكومة اقتراعا باالعتراف ٥٠أن ترتفع إلى 
 ).٣٧٣ص ص ، ٢٠٠٢

 :    أنظر 26
An analysis of trade union responses to the ILO Declaration/ACTRAV questionnaire on freedom of 
association and collective bargaining in agriculture, carried out in conjunction with the International 
Workers’ Symposium on Decent Work in Agriculture, Geneva, Sep. 2003. 
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المجيبين أنهم  في المائة من ٨٢حيث ذآر على النساء، حمالت العضوية  ترآز ،في الغالبو .١٢٩
 في المائة فقط من المجيبين أفادوا بأنهم حاولوا تنظيم ٣٦ أن نسبة بيد.  جهودا لتنظيم المرأةبذلوا

ات  ـأن االتفاق عدد من المنظمات   الجماعية، ذآروفيما يتعلق بالمفاوضة  . العمال المهاجرين
 في ١٤(أو أنه يتم انتهاآها بصورة منهجية   )  في المائة٤١(د بها جيدا ـم التقيـه ال يتــة إما أنـالجماعي
 في المائة من  ٥٢ثقة بين الشرآاء االجتماعيين، ذآر   الوردًا على سؤال يتعلق بمستوى   ). المائة

أنه منخفض  ب في المائة منهم ٢٠ وصفهجدا، في حين  المائة أنه عال  في٧ض، والمجيبين أنه مر
لم تقدم ردًا على هذا بيد أن نسبة آبيرة من المجيبين . ال وجود له في المائة بأنه ٢، وللغاية

 . االستفسار
وفي ضوء آل هذه العوامل، فليس مما يبعث على الدهشة على اإلطالق أن معدالت التمثيل      .١٣٠

عة آانت منخفضة عموما في معظم البلدان باستثناء قطاعات المزارع الكبيرة في     بين عمال الزرا
العمل  وعلى المستوى العالمي، آشفت الدراسة االستقصائية لمنظمة . ٢٧آسيا وبعض البلدان األفريقية

عن أنه ليس هناك ما يدل بقوة على أن عدد المنظمات ذات القاعدة الجماهيرية التي تمثل   الدولية 
 .ل الزراعيين قد ازداد في السنوات األخيرةالعما
فعلى المستوى الوطني، يبدو . وعلى الرغم من ذلك، فقد آانت هناك أيضا تطورات إيجابية  .١٣١

 على الدراسة االستقصائية التي أجرتها فمن بين المجيبين. أن بعض المنظمات الزراعية تزداد قوة
 في المائة ٣٧زيادة في العضوية، بالمقارنة مع   في المائة بحدوث ٥١، أفاد منظمة العمل الدولية

وأشارت الدراسة .  في المائة أفادوا بعدم حدوث تغيير ١٢أشاروا إلى حدوث انخفاض فيها، و
وأفاد ثلثا . االستقصائية أيضا إلى وجود اتجاهات مشجعة فيما يتعلق بمشارآة المرأة في النقابات   

بيد أن نسب العضوية ال تعبر      .  من أعضائها من النساء في المائة على األقل ٣٠المنظمات بأن نسبة   
 .بالضرورة عن قيام المرأة بدور أآبر في التخطيط أو اتخاذ القرارات

فباإلضافة إلى . وعلى صعيد التشريعات، أحرز بعض التقدم خالل السنوات األربع الماضية  .١٣٢
التي أشير إليها أعاله، ألغت  األحكام الصادرة عن المحكمة العليا في آل من آندا وآوستاريكا، و

 تشريعا يحظر اإلضرابات في قطاع  ٢٠٠٠ديسمبر  /الجمهورية العربية السورية في آانون األول
، عّدلت األردن قوانينها بحيث يغطي قانون العمل في البلد العمال   ٢٠٠٣وفي عام . الزراعة

 . ٢٨الزراعيين في القطاع العام وفي جزء من القطاع الخاص
 من عضويته  في أوغندادا، زاد االتحاد الوطني لعمال المزارع والعمال الزراعيينوفي أوغن  .١٣٣

انحسارا في االنخفاض الهائل الذي صحب األزمات ، محققا ١٩٩٠بأآثر من الضعف منذ عام 
 وتمثل المرأة اآلن قرابة ثلث عضوية  . البلد خالل فترة السبعيناتتاالقتصادية والسياسية التي واجه

 . ٢٩ عضو٤٧ ٥٠٠لبالغة نحو االتحاد ا
 الثالث، أن تقوم الفصلويمكن أيضا لالتفاقات اإلطارية الدولية، التي تجري مناقشتها في      .١٣٤

وعلى سبيل المثال، وفي أعقاب االتفاق الذي تم إبرامه في عام  . بدور في زيادة تمثيل عمال الزراعة  
د الدولي لعمال األغذية  واالتحا.Chiquita Brands International Inc بين شرآة ٢٠٠١

، ولجنة عمال الصناعات المثيلة الطعام والتبغ وتوريدوالزراعة والفنادق والمطاعم وخدمات 
التنسيق التحادات عمال مزارع الموز في أمريكا الالتينية، تقوم النقابات الزراعية في أمريكا  

 وبموجب االتفاق اإلطاري،    .الالتينية بتوسيع عضويتها لدى الموردين التابعين لشرآة تشيكيتا 
شرآة تشيكيتا من مورديها تقديم أدلة معقولة على تقيدهم بالتشريعات الوطنية والحقوق        تطلب 

ووفقا لما ذآره . العمالية األساسية، بما في ذلك الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
Guillermo Rivero Zapataات الزراعية في آولومبيا، فقد ، رئيس االتحاد الوطني لعمال الصناع

 اتفاقات جماعية سبعةعلى توقيع و عضو جديد ١ ٥٠٠ساعد اتفاق تشيكيتا هذا االتحاد على حشد 
 

———————— 
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ILO: Decent work in agriculture, Background paper for the International Workers’ Symposium on 
Decent Work in Agriculture, Geneva, 15-18 Sep. 2003, pp. 20-21. 
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وُيعد هذا تقدما ملحوظا بوجه خاص في ضوء مدى   . بكولومبيا   وأوروبا  جديدة في منطقة مجدلينا 
 ٤٠٠ما يربو على التحاد الوطني، فإن  وفقا لتقديرات ا(العنف الذي يواجهه النقابيون في آولومبيا 

وفي هندوراس، ساعد اتفاق تشيكيتا اتحاد عمال شرآة   ). ١٩٨٩من أعضائه تم اغتيالهم منذ عام 
 توريد لعمال األغذية والزراعة والفنادق والمطاعم وخدمات   سكة حديد تيال، التابع لالتحاد الدولي  

ظيم العمال وإشراآهم في المفاوضة الجماعية لدى  ، على تنعمال الصناعات المثيلةالطعام والتبغ و
 .، أحد موردي شرآة تشيكيتا Buenos Amigosشرآة 
 لمعالجة انعدام حماية وتمثيل المزارعين المستأجرين في قطاع التبغ، جهودوفي مالوي، ُتبذل  .١٣٥

لتوقيع على  وتم ا. والذين يعمل معظمهم بدون عقود مكتوبة أو شفوية وال تشملهم التشريعات العمالية         
اتفاق بين رابطة التبغ التابعة لمجموعة أصحاب العمل في مالوي، من جهة واتحاد مالوي للعمال   

. المستأجرين والعمال ذوي الصلة في مجال التبغ، ومؤتمر نقابات العمال لمالوي، من جهة أخرى  
 .٣٠اليد العاملة المستأجرةيتعلق بقانون سّن وبدأت الحكومة أيضا مناقشات بشأن  

 العمال في مناطق تجهيز الصادرات
مناطق صناعية ذات حوافز   ”تعرِّف منظمة العمل الدولية مناطق تجهيز الصادرات بأنها       .١٣٦

نشاؤها الجتذاب المستثمرين األجانب، وتخضع فيها المواد المستوردة لقدر معين من   إخاصة يتم 
ساسا لتجميع المنتجات   وفي البداية خصصت هذه المناطق أ. ٣١“التجهيز قبل إعادة تصديرها

المصنعة وتجهيزها تجهيزا بسيطا، لكنها أصبحت تشمل اآلن التكنولوجيا الرفيعة، والعلوم،     
ولم تعد هذه المناطق تأخذ على الدوام شكل المناطق . ، بل والسياحةاألنشطة اللوغستية والتمويل، و

ن غيرها، أو مصنعا أو الجغرافية المعزولة، وبعضها يشمل صناعة وحيدة أو سلعة أساسية دو
 .شرآة
وقد اقترن اتساع نطاق هذه المناطق بنمو سريع في عددها، وأيضا في عدد العاملين فيها،     .١٣٧

 بلدا، فإنه بحلول ٢٥ منطقة في ٧٩ آانت هناك ١٩٧٥وفي حين أنه في عام . ومعظمهم من النساء 
 ٤٣، آان ٢٠٠٢ة عام وبحلول نهاي.  بلدا١١٦ منطقة في ٣ ٠٠٠ زاد هذا الرقم إلى ٢٠٠٢عام 

. ٣٢ مليون في الصين وحدها٣٠مليون نسمة على األقل يعملون في مناطق تجهيز الصادرات، منهم   
على أنه بالنظر إلى إمكانية تباين التعاريف، هناك بعض الشكوك حول مدى مالءمة المناطق         

 .الخاصة في الصين باعتبارها ضمن فئة مناطق تجهيز الصادرات 
لة لتحسين حقوق التنظيم والمفاوضة لعمال مناطق تجهيز الصادرات لها        لجهود المبذواو  .١٣٨

جتماع الثالثي للبلدان  االوآما أآد .  االقتصادية وعلى حقوق اإلنسان-آثارها على التنمية االجتماعية  
فإن فرض ، ١٩٩٨الذي عقدته منظمة العمل الدولية في عام  المشغلة لمناطق تجهيز الصادرات،   

حقوق النقابية، وعدم إنفاذ القوانين العمالية، وعدم وجود ممثلين للمنظمات العمالية، آل   على الالقيود
ذلك يقوض من قدرة المناطق على تحسين مستوى المهارات، وتحسين ظروف العمل واإلنتاجية،       

 ولهذا األمر  .٣٣ تصبح أآثر دينامية وتتحول إلى ساحات للمنافسة الدولية     قدرتها على أن ومن ثم

 
———————— 
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ته الخاصة إذا آان لمناطق تجهيز الصادرات أن تؤدي إلى نقل التكنولوجيا، والدراية الفنية، أهمي
وتحسين أساليب اإلنتاج في البلدان المضيفة، ومن ثم تسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية   

 . الطويلة األجل
لى مناطق تجهيز   وتساعد هذه التطورات على توضيح االهتمام المتزايد الذي يجري ترآيزه ع .١٣٩

ومناطق تجهيز الصادرات،  . الصادرات من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة العمل الدولية
بوصفها سمة مرموقة من سمات العولمة، لديها اإلمكانات لتوفير الفرص االجتماعية واالقتصادية          

 من حقوقهم، تصبح هذه بيد أنه إذا ُحرم المستخدمون في تلك المناطق. لفرادى العمال والبلدان
المناطق رمزا للضغوط المفروضة على العمال والتي يمكن أن تنشأ عن المنافسة القوية الجتذاب 

وتعني الطريقة التي ُتدار بها سالسل اإلنتاج العالمية في الوقت . ٣٤ اإلنتاجطلباترأس المال و
أغلب األحيان لاللتزام الراهن أن العمال والشرآات في مناطق تجهيز الصادرات يكافحون في  

ويبين أيضا تحليل لسالسل اإلنتاج أن  . بالمواعيد النهائية الصارمة لإلنتاج ولمقتضيات التسعير 
هوامش الربح ضئيلة للغاية بالنسبة لليد العاملة الكثيفة التي يعمل في ظلها الكثير من مناطق تجهيز  

 . نشطة المنطوية على العلم والتكنولوجيا الصادرات، مع إضافة مستويات أعلى للقيمة ناشئة عن األ
مناطق تجهيز الصادرات، تنطبق أيضا التشريعات الوطنية       المشغلة لبلدان الوفي معظم   .١٤٠

وعلى الرغم من ذلك، تشير المصادر الرسمية لمنظمة  . ٣٥العمالية والصناعية على تلك المناطق 
لحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، العمل الدولية إلى طائفة من الصعوبات تنطوي على الحق في ا  

 .من حيث القوانين والممارسة على السواء
 بشأن مناطق تجهيز    ١٩٨٠وعلى سبيل المثال، ففي بنغالديش، ال يعترف قانون عام      .١٤١

، وجرى اإلعالن عن هذا الوضع غير النقابي ٣٦الصادرات بالحرية النقابية لعمال هذه المناطق 
في مناطق تجهيز ية  النقابباألنشطة  الحكومة أنه سُيسمح وأعلنت. ٣٧ غير مالي“حافزا”باعتباره 

، وبناء على طلب الحكومة، تقوم منظمة العمل ٢٠٠٤يناير  / من آانون الثانياعتباراالصادرات 
ما إذا آانت الحرية  وال يزال من غير المعروف   . الدولية بتوفير المساعدة التقنية لتيسير هذا التغيير  

، جرى تأجيل رفع الحظر المقترح بقرار ٢٠٠٤ومع بداية عام . يحت عمال بهذا الوعدالنقابية قد أت
.  شرآة تستثمر في مناطق تجهيز الصادرات   ٢٢من المحكمة بعد رفض رفع الحظر من جانب 

 أخرى لم تتخذ موقفا صريحا آذلك الذي اتخذته بنغالديش في إعالن عن    بلدانًاوعلى الرغم من أن 
يئة ي لهذه المناطق، فإن العديد من البلدان يرآز على السلطة التقديرية المخولة له   الوضع غير النقاب
 .٣٨ بشأن مسائل العمل  منطقة التجهيز

ات بين العمال  منازع التسوية على ١٩٩٢وفي نيجيريا، ينص مرسوم صادر في عام      .١٤٢
القانون ومع ذلك، فإن . وأصحاب العمل من خالل السلطة التي تدير مناطق تجهيز الصادرات

 منظمات العمال أو النقابات، ويشترط الحصول على إذن مسبق للذين يسعون إلى التعامل      ذآري ال
وفي باآستان، لم يعتمد بعد التشريع المرتقب الذي أعلنت عنه  . ماديا مع مناطق تجهيز الصادرات 

 .لصادراتيسمح بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية لعمال مناطق تجهيز ا الحكومة والذي 
وحتى في األماآن التي ال يحول فيها القانون دون حق التنظيم والمفاوضة، يمكن أن تواجه    .١٤٣

ويقع الكثير من هذه   . اللوغستيةالنقابات مقاومة قوية من جانب أصحاب العمل فضال عن الصعوبات    
لموقع أو المناطق بعيدا عن المراآز السكانية، وفي بعض الحاالت يجري تسكين المستخدمين في ا   

ومن شأن هذه الظروف أن تجعل من الصعب بالنسبة للعناصر النشطة أن تتصل    . بالقرب منه 
بالعمال، آما أنها تضاعف من القلق بين العمال بأنهم سيتعرضون للعقاب حال انضمامهم إلى أي      

 .نقابة

 
———————— 
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ماعية بين وفي الجمهورية الدومينيكية، وعلى الرغم من إبرام عدد من اتفاقات المفاوضة الج    .١٤٤
فيد بأن يشرآات مناطق تجهيز الصادرات والنقابات، فإن االتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة  

النقابات في معظمها ال تكون قادرة على االضطالع بأي أنشطة في مناطق تجهيز الصادرات خشية           
يات التابعة لمنظمة     وقد طلبت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوص    . ٣٩الردود االنتقامية 

 اللجنة عن أسئلةمن حكومة الجمهورية الدومينيكية أن ترد على هذه االدعاءات وعلى     العمل الدولية 
 .٤٠ في مناطق تجهيز الصادرات االعتراف بالحماية النقابية واحترامها

وفي توغو، ورغم إعالن الحكومة بأن أحكام قانون العمل بشأن الحرية النقابية والمفاوضة  .١٤٥
لجماعية تنطبق على مناطق تجهيز الصادرات، فقد أدت مقاومة أصحاب العمل للنقابات إلى تعيين ا

وتم التوقيع على اتفاق بين ممثلي المستخدمين    . مندوبين للموظفين للتفاوض مع أصحاب العمل   
يعوزه الوضوح ولم يقدم أي ضمانات تكفل حق  ”، وآان هذا االتفاق ١٩٩٦وأصحاب العمل في عام 

 .٤١“تصال للمسؤولين النقابيين، والحق في تشكيل النقابات، والحق في تسمية المرشحين اال
من ”وفي إطار دراسة استقصائية أجراها مكتب العمل الدولي، الحظت حكومة آينيا أنه   .١٤٦

 في مناطق تجهيز الصادرات أال تسمح لعمالها باالنضمام       ة لشرآات متعددة الجنسي  “الشائع جدا
 .٤٢ة رغم أن العمال يتمتعون بالحق في تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية   للحرآات النقابي

وهناك تباين في مواقف الحكومات والنقابات بشأن الحالة في مناطق تجهيز الصادرات         .١٤٧
، التي قدمتها البلدان التي لم تصدق ١٩٩٨عام آشفت عنه التقارير المقدمة بموجب متابعة إعالن 

وفي حين أن الحكومات التي تقدم هذه التقارير تذآر آلها    . ٩٨أو رقم  / و٨٧ رقم قيةبعد على االتفا
ت     ، فإن ٤٣تقريبا أن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية تطبق في مناطق تجهيز الصادرا

المالحظات التي تبديها منظمات العمال بشكل أآثر تواترا بالنسبة لمناطق تجهيز الصادرات تتعلق         
 . ٤٤ الجماعيةالمفاوضةالحق في واالعتراف الفعال ببية بمبدأ الحرية النقا

ونظرت اللجنة المعنية بالحرية النقابية أيضا في عدد من الحاالت المتعلقة بمناطق تجهيز       .١٤٨
وتشمل هذه الحاالت شكاوى بشأن التحرش بالنقابات والتدخل في االنتخابات الخاصة     . اتدرالصا

ت العمال في هندوراس، وعدم التقيد بالحق في المفاوضة في  بها في الفلبين، وعدم االعتراف بمنظما 
 .هندوراس

وتشمل .  فإن هناك دالئل على إحراز تقدم، وُيعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل،ومع ذلك  .١٤٩
هذه العوامل الضغط من المجتمع الدولي والمستهلكين في البلدان الصناعية فضال عن الحمالت 

 .النقابية العالمية
الحظت مع االرتياح    العمل الدولية  احة القانونية، فإن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة وعلى الس  .١٥٠

 يطبق اآلن في ناميبيا على جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق تجهيز       ١٩٩٢أن قانون العمل لعام 
وألغت ترآيا قانونا يحظر على العمال في مناطق تجهيز الصادرات رفع دعاوى    . ٤٥الصادرات
 .وآما سبق ذآره، فقد وعدت آل من بنغالديش وباآستان بإجراء تغييرات تشريعية     . ٤٦صناعية

 
———————— 

 
 :   أنظر 39

ICFTU: Internationally recognized core labour standards in the Dominican Republic, Report for the 
WTO General Council Review of Trade Policies of the Dominican Republic, Oct. 2002. 

 .٢٥٤، المرجع السابق، الصفحة     ٢٠٠٣، تقرير لجنة الخبراء     40
 .٣١١   المرجع نفسه، الصفحة   41
  الجنسية  الدراسة االستقصائية السابعة بشأن اإلعالن الثالثي للمبادئ المتعلقة بالمنشآت متعددة     : ل الدوليمكتب العم     42

 وثيقة مجلس   ،)الجزء الثاني (موجز التقارير المقدمة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل     : والسياسة االجتماعية  
 .٢٠٠١، جنيف، مارس   ٢٨٠، الدورة GB.280/MNE/1/2اإلدارة  

 استعراض التقارير السنوية المقدمة في إطار متابعة إعالن المنظمة بشأن المبادئ والحقوق      :   مكتب العمل الدولي 43
 .٦٢، الفقرة ٢٠٠٣، جنيف، مارس   ٢٨٦، الدورة GB.286/4، وثيقة مجلس اإلدارة   األساسية في العمل  

 .١٩جع السابق، الفقرة    ، المر  GB 286/ESP/3وثيقة مجلس اإلدارة    :    مكتب العمل الدولي 44
  .٢٨٥ المرجع السابق، الصفحة     ،٢٠٠٣، تقرير لجنة الخبراء     45
 .٣١٤، الصفحة  المرجع نفسه    46



 التنظيم من أجل العدالة اإلجتماعية

 التنظيم من أجل العدالة االجتماعية 40

وهناك أيضا أمثلة على االعتراف بالمفاوضة الجماعية والنقابات في مناطق تجهيز     .١٥١
وفي حين أن تقرير االتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة بشأن الجمهورية الدومينيكية   . الصادرات

حالة في مناطق تجهيز الصادرات، فإنه يشير إلى وجود ثالث اتفاقات جماعية انتقد بوجه عام ال
وفي سري النكا، أبرم اتحاد عمال مناطق تجهيز الصادرات وشرآة جاآاالنكا   . يجري تطبيقها 

 يعترف بهذا االتحاد بوصفه     ٢٠٠٣أآتوبر / اتفاقا في تشرين األول .Jaqalanka Ltdالمحدودة 
 .ينص على امتناع الشرآة عن التحرش بأعضاء االتحادالممثل الشرعي للعمال و

 العمال المهاجرون
 مليون شخص من النشطين اقتصاديا في بلدان غير بلدانهم، ٨٠يربو على هناك اآلن ما  .١٥٢

وتشكل النساء نسبة  . ومعظمهم يعملون في أسفل السلم الوظيفي ومعرفتهم ضئيلة باللغة المحلية    
اجرين في آسيا وأمريكا الالتينية ونسبتهن آخذة في االرتفاع في     النصف أو أآثر من العمال المه

قانوني  والمهاجرون غير الحائزين على وثائق أو الذين يعيشون في وضع غير    . أماآن أخرى
وسيكون   .  جميع العمال األجانبخمس وربما تشكل نسبتهم  . يتعرضون لظروف أسوأ من غيرهم

 . ٤٧ الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدوليالعمال المهاجرون موضوع مناقشة عامة في 
، العمال المهاجرين بوصفهم إحدى   صوتك في العمل،٢٠٠٠وقد حدد التقرير العالمي لعام  .١٥٣

وحتى إذا لم  . الفئات التي ُتحرم في أحيان آثيرة من الحق في التنظيم من الناحيتين القانونية والعملية      
اجرون صعوبات عملية نظرا لعدم معرفتهم بحقوقهم،   تكن هناك عقبات قانونية، يواجه العمال المه  

وُيعد إشراك العمال . والخوف من مواجهة المشاآل مع أصحاب العمل أو الشرطة أو غير ذلك
. المهاجرين في النقابات خطوة أساسية نحو تحقيق االعتراف الفعال بحقهم في المفاوضة الجماعية

 وينبغي تمكين الممثلين النقابيين للمهاجرين من       تشجيع المساواة داخل النقابات؛من الضروريو
ويمكن لهذه .  االتفاقات الجماعيةعلى المشارآة على قدم المساواة مع اآلخرين لدى التفاوض 

 وهي األسس ،االتفاقات أن تتضمن على فقرات تعالج التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين
 .اصالتي يتأثر بها العمال المهاجرون بوجه خ 

 وعلى الرغم من الصعوبات، فهناك العديد من الحاالت المشجعة للمهاجرين الذين انضموا      .١٥٤
وتسلِّم .  منظماتهم الخاصة  أقامواإلى األنشطة الرئيسية للنقابات في البلدان التي يعملون فيها أو     

شكالن جزءا النقابات في البلدان الصناعية بصورة متزايدة أن تنظيم العمال المهاجرين وحمايتهم ي 
آما أن تنظيم العمال   . من التحديات التي تفرضها العولمة والهجرة الدولية على الحرآة العمالية 

المهاجرين والدفاع عن حقوقهم يعبران أيضا عن االلتزام القوي من جانب النقابات بمكافحة      
ها من خالل ويمكن للنقابات القائمة أن تنشط عضويت  . ٤٨العنصرية والتمييز العنصري في العمل

 الصناعة والتشييد في  وأحد األمثلة على ذلك هو اتحاد نقابات. السماح للمهاجرين باالنضمام إليها
الذي يضم اآلن في عضويته نسبة الثلثين من األجانب نتيجة للسياسات واألنشطة      ، )GBI(سويسرا 

الذي " البرتغاليين مشروع العمال  "الهادفة المتصلة بالعمال المهاجرين؛ وهناك مثال آخر وهو
 إلى النقابات  ٢٠ ٠٠٠إلى التحاق الكثير من العمال البرتغاليين في المملكة المتحدة البالغ عددهم  أدى
 مؤتمر المنظمات     -ومن بين األعضاء الجدد الذين انضموا إلى اتحاد العمل األمريكي . هناك

 العضوية إنخفاض ات من  في أعقاب سنو- ٦٠٠ ٠٠٠، والبالغ عددهم ١٩٩٩الصناعية منذ عام 
ة ــة ومنطقــال المهاجرين من أمريكا الالتينيــاك الكثيرون من العمــ هن–ات المتحدة ــالوالي في

 .البحر الكاريبي
وفي ألمانيا، أقامت النقابات في قطاع التشييد والزراعة صالت مع النقابات البولندية، وفتحت          .١٥٥

العمل وحقوق العمال ولتشجيع العمال على االنضمام  مكتبا في وارسو، لنشر المعلومات عن ظروف  

 
———————— 
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وقدم االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب الدعم إلبرام   . إلى النقابات قبل الوصول إلى ألمانيا
تعترف بالعضوية المشترآة في  بين البلدان المرسلة والمستقبلة اتفاقات ثنائية وثالثية األطراف   

،  اتفاقا ثنائيا في هذا المجالالنقابات النمساوية والهنغارية فقد أبرمت  وعلى سبيل المثال،. ٤٩النقابات 
 في ألمانيا والنقابات اإليطالية،    )IGBAU(نقابات عمال البناء  بين اتحاد  آما أبرمت اتفاقات مماثلة    

 وفي إيطاليا، وقَّع اتحاد . ٥٠آما أن هذا االتحاد في سبيله إلى توقيع اتفاق تضامن مع اتحاد بولندي    
بيرو وتونس   نقابات عمال إيطاليا اتفاقات تعاون مع اتحادات البلدان المرسلة للمهاجرين مثل  

 .والمغربوالرأس األخضر والسنغال 
. وبالمثل، بادرت النقابات في البلدان المرسلة إلى التعاون مع االتحادات في بلدان االستخدام .١٥٦

واالتحاد طني للنقابات المستقلة في السنغال، وقد حدث ذلك، على سبيل المثال، بالنسبة لالتحاد الو
. ٥١ المغربي للشغل تحاداال، ومؤتمر عمال سيالن بسري النكا، و   الوطني للعمال الدومينيكيين  

 الذي يتيح لعمال الخدمات  “واز مرور شبكة االتحادات الدولية  ج” وأنشأت شبكة االتحادات الدولية 
 هذه المبادرة قيام وآان الدافع وراء . ون من بلد إلى آخر وهم ينتقل االحتفاظ بحقوقهم آأعضاء نقابات   

عمال تكنولوجيا المعلومات في المدن الهندية بإنشاء منتديات مهنية طلبت االنتساب إلى شبكة          
 . ٥٢االتحادات الدولية

ويواجه العمال المهاجرون في البلدان المستقِبلة العديد من العقبات التي تجعل من العسير        .١٥٧
وقام عدد من االتحادات، مثل .  اللغة إحدى هذه العقباتيشكل حاجز  و. نضمام للنقاباتعليهم اال

في المملكة المتحدة باإلعالن عن الوظائف وإصدار المواد  ) GMB(االتحاد العام لبريطانيا  
اإلعالمية عنها بلغات العمال المستهدفين، أو استعانت بالمترجمين أو المسؤولين النقابيين الذين  

وفي إسرائيل، أعد االتحاد الوطني لعمال البناء واألخشاب نشرات    . ثون بنفس لغة العمال  يتحد
، وقام  نكليزية والرومانية والترآية  إل إعالمية عن قوانين العمل باللغات البلغارية والصينية وا  

 . ٥٣بتوزيعها على العمال المهاجرين في قطاع التشييد 
ستقِبلة للمهاجرين هياآل نقابية ُتعنى بوجه خاص وأعدت مختلف النقابات في البلدان الم   .١٥٨

ففي الواليات المتحدة، أنشأ عدد من النقابات مشروع الدعوة . بشواغل المهاجرين وقضايا الهجرة
والتدريب والتعليم في مجال حقوق الهجرة في منطقة بوسطن لمساعدة العمال المهاجرين ومعاونتهم    

ات والمساعدة القانونية ويساعد في تشكيل لجان العمال بهدف   ويوفر المشروع المعلوم. على التنظيم
في ) CGIL(وفي إيطاليا، أنشأ االتحاد العام للعمل في إيطاليا . ٥٤تدريب الدعاة النقابيين في المستقبل 

ومنذ عهد قريب، عرض . نى بسياسات الهجرة ولجنة تنسيقية للمهاجرين    عأواخر الثمانينات إدارة ت 
أما ثاني أآبر اتحاد للعمال في إيطاليا، وهو   .  تلفزيونية للمهاجرين بمختلف اللغات  هذا االتحاد برامج

، فباإلضافة إلى إنشاء لجنة تنسيق وطنية للمهاجرين، أنشأ لجنة   )CISL (اتحاد نقابات عمال إيطاليا
، ساعد اتحاد نقابات عمال ١٩٨٩وفي عام . للمهاجرات، وآلتا اللجنتين يرأسهما عمال مهاجرون
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 ٥٥ ٠٠٠وراء الحدود الذي يضم في عضويته ما يزيد على   إيطاليا على إنشاء االتحاد الوطني لما  
ويقوم االتحاد بتوعية المهاجرين وإسداء المشورة   .  من العمال اإليطاليين٤٠٠من العمال األجانب و 

 التدريب على إليهم بشأن حقوقهم آما ينظم دورات دراسية تعليمية أوسع نطاقا للعمال، بما في ذلك 
 .اللغات
 مشكلة  قانوني ويطرح العمال المهاجرون غير الحائزين على وثائق أو ممن ُهم في وضع غير       .١٥٩
 البلدان المستقِبلة  في أنه ١٩٩٦وأظهرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية في عام . دقيقة

، واالتحاد الوطني    اتحاد نقابات العمال الحرة لعموم سيالن   آان التي جرت دراستها،  للمهاجرين
 التي أعلنت أنها ستقبل    االتحادات الوحيدة  للعمال الدومينيكيين، واالتحاد العام للعمال البرتغاليين، هي    

 مبادرات    النقاباتومنذ ذلك الحين اتخذ عدد من   . ٥٥العمال غير الحائزين على وثائق آأعضاء فيها  
. يفة من العمال بوجه خاص وتنظيمها    ترمي إلى بذل الضغوط من أجل الدفاع عن هذه الفئة الضع 

 عضويته للعمال المهاجرين  )FNV(نقابات عمال هولندا   وفي هولندا، على سبيل المثال، فتح اتحاد  
وفي سويسرا، عملت االتحادات مع حرآة العمال غير . ٢٠٠٠غير الحائزين على وثائق في عام 

 النتائج اإليجابية من حيث ، وحققت بعض “sans papiers” المسماة ،الحائزين على وثائق
وفي الواليات   . التشريعات المتعلقة بوضع عدد من العمال المهاجرين غير الحائزين على وثائق 

مستخدمي الفنادق   الدولي لتحاد االالمتحدة، أجرى اتحاد عمال أشغال اإلبرة والصناعة والنسيج و 
بأي زيارات متوقعة من اد  أصحاب العمل بإبالغ االتحأحكام تلزموالمطاعم مفاوضات بشأن 

، ردًا على ما قام به بعض أصحاب العمل من التهديد بإدانة الهجرة غير القانونية  مسؤولي الهجرة
 . قوانين الهجرةتنظيموفي آندا، بدأ مؤتمر عمال آندا حملة من أجل  . ٥٦للعمال إذا ما حاولوا التنظيم

 على وثائق من خالل النظام  وجرى مؤخرا أيضا النظر في حقوق العمال غير الحائزين .١٦٠
اللجنة المعنية  ومن خالل نظرها في حالة تتعلق بإسبانيا، خلصت    .  العمل الدوليةاإلشرافي لمنظمة

بالحرية النقابية إلى أن التشريع اإلسباني الذي يحرم األجانب غير الحائزين على وثائق من الحقوق    
وأشارت الحالة إلى قانون . ٨٧ مع االتفاقية رقم   ، ال يتمشى٢٠٠١النقابية، والذي بدأ نفاذه في عام 

 .إسباني سعى إلى التمييز بين حقوق المهاجرين بصورة قانونية والمهاجرين بصورة غير قانونية    
من صادر حكم بحثت اللجنة أيضا شكوى ضد حكومة الواليات المتحدة تشير إلى و .١٦١

ائق في الحصول على مدفوعات بأثر العليا يقضي بعدم أحقية العامل غير المزود بالوث المحكمة
وُيسقط قرار  . رجعي عن أجور فقدها بعد أن ُفصل بصورة غير قانونية لممارسته حقوقا نقابية

المحكمة العليا النتائج التي توصل إليها مجلس العالقات العمالية الوطني في قضية تضم شرآة    
Hoffman Plastic Compounds Inc..رمان من األجر بأثر رجعي  وخلصت اللجنة إلى أن الح

 .الذي قضى به المجلس يترك العمال بال حماية آافية من التمييز ضد النقابات 

 عمال الخدمة المنـزلية
 اقتصادي -يقوم عمال الخدمة المنـزلية، وال سّيما الذين ينتقلون إلى الخارج، بدور اجتماعي  .١٦٢

 في االقتصاد المنظم تعتمد أحيانا على عمال فالمرأة. متزايد في سوق اليد العاملة العالمية الراهنة
آما أدى انهيار دولة الرفاه وغلبة األسرة المصغرة . الخدمة المنـزلية لرعاية شؤون األسرة واألطفال

وفي الوقت نفسه، فإن . إلى سعي أعداد متزايدة من الناس إلى الحصول على المساعدة المنـزلية
تعيش على تحويالت من المهاجرين الذين يعملون في قطاع    آثيرا من األسر في البلدان النامية 

 غالبا ما ال يحصلون من المجتمع، لقاء مساهمتهم   بيد أن عمال الخدمة المنـزلية. ةالمنـزليالخدمة 
 ، ٢٠٠٠وفي عام .  والحرمان من الحقوق األساسية في العمل سوى التعرض لسوء المعاملة    تلك، 
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عددا من البلدان يستبعد عمال الخدمة المنـزلية من نطاق  ، أن صوتك في العمل  الحظ تقرير  
 .ومنذ ذلك الحين لم يطرأ تغير آبير . ٥٧التشريعات العمالية ويحرمهم من الحق في التنظيم  

ومن شأن الطابع الشخصي للعالقة بين صاحب العمل والمستخدم، واالعتماد البالغ على   .١٦٣
ة المنـزلية أن ينظموا أنفسهم ويطالبوا    صاحب العمل أن يجعال من الصعب على عمال الخدم 

ومن شأن النمط الذي تتخذه إقامة عامل الخدمة المنـزلية مع صاحب العمل أن يخلق نوعا . بحقوقهم
وتعزز هذه المعايشة المفهوم القائل بأن  . من االعتماد على صاحب العمل يأخذ طابعا عمليا ونفسيا

بال حدود واضحة نشوء حالة غامضة  ، مما يؤدي إلى  “جزء من األسرة”عامل الخدمة المنـزلية هو 
على أصحاب العمل االعتراف بحقوق عمال نتيجة لذلك، يصعب بين العمل والعالقات الشخصية؛ و

 ما يبرر  وآثيرا   . الخدمة المنـزلية ويكون من الصعب على هؤالء العمال المطالبة بتلك الحقوق 
مبدأ عدم التدخل من جانب الدولة في المجال تذرع ببالصمت قوانين العمل إزاء العمل المنـزلي 

يحتل منطقة ضبابية ما بين العالقات    "وانتهى األمر بعمل الخدمة المنـزلية باعتباره  . الشخصي
 .٥٨"السوقية وغير السوقية

عمال وتعد العزلة عقبة تعوق عمال الخدمة المنـزلية عن تشكيل النقابات، إذ يصعب على       .١٦٤
، محجوبين عن النظر ونتيجة لذلك، فإنهم آثيرا ما يكونون      . االتصال بنظرائهمالخدمة المنـزلية 

ويضاعف من تعقيد هذه الحالة أن بعض النقابات درجت على     . ويصعب على النقابات االتصال بهم   
ويعد   . من أنواع العمل“ مختلف”تقاسم الرأي االجتماعي السائد بأن عمل الخدمة المنـزلية هو نوع 

الخدمة المنـزلية أداة رئيسية لمكافحة انتهاآات جميع المبادئ والحقوق األساسية في   تنظيم عمال 
ومما تجدر    . في ذلك فيما يتعلق بالتحرر من عمل الُسخرة، وعمل األطفال وعدم التمييز     العمل، بما 

مالحظته أنه ال يكاد يكون هناك طلب على عمل الُسخرة أو االتجار في األشخاص في القطاعات    
، والتي ال تكون فيها معايير العمل المتعلقة بساعات العمل والصحة  بالتنظيم ي يتمتع فيها العمال الت

 . ٥٩والسالمة واألجور وعقود العمل محددة فقط ولكن منفذة أيضا 
قد أقامت و. فإن هناك قصصا من النجاح  ورغم هذه العقبات التي تعترض سبيل التنظيم،     .١٦٥

والتحق أعضاء هذه شكال من أشكال التعاون مع النقابات القائمة، رابطات عمال الخدمة المنـزلية 
 وفي بعض الحاالت، آانت النقابات قوة دافعة من أجل تنظيم عمال    .النقابات القائمة الرابطات ب

ومن الحاالت الواضحة في هذا الصدد حالة عمال الخدمة المنـزلية والعمال ذوي . الخدمة المنـزلية
 .يا، والمبينة في الجزء الرابع الصلة في جنوب أفريق

ومما له أهميته    . ويقتضي تنظيم عمال الخدمات المنـزلية األخذ باستراتيجيات ونهج ابتكارية       .١٦٦
الحاسمة في اجتذاب عمال الخدمة المنـزلية توفير طائفة عريضة من الخدمات والقيام أيضا بمعالجة  

 وفي آوستاريكا، اعتمد اتحاد عمال األسر .االفتقار إلى تقدير الذات والوعي بين هؤالء العمال
، نهجا آليا يوفر لعمال الخدمة المنـزلية   ١٩٩١، الذي أنشئ في عام )ASTRADOMES( المعيشية

الخدمات التي تشمل االستفسارات الهاتفية، وإسداء المشورة، وتقديم الدعم، والتوجيه القانوني 
ولين، والتدريب على مختلف المواضيع، بما في واالجتماعي، وتوفير المأوى المؤقت للعمال المفص 

 وُهم مهاجرون من نيكاراغوا  - عضو ٤٠٠وتضم هذه المنظمة حاليا  . لاذلك حقوق وواجبات العم
 .والسلفادور وهندوراس وغواتيماال 

يقوم به   وهناك أمثلة على قيام عمال الخدمة المنـزلية المهاجرين لتنظيم أنفسهم على غرار ما  .١٦٧
ويعد  . ٢٠٠٠ل المهاجرين اإلندونيسيين، الذي أنشئ في هونغ آونغ، الصين، في عام     اتحاد العما

 
———————— 

 
أفردت عمال الخدمة المنـزلية     األربع،   األساسية   بفئات الحقوق   ميع التقارير العالمية التي تعنى    مما له داللته أن ج   57

 صوتك في   :مكتب العمل الدولي   :  انظر؛  الحقوق  باالفتقار إلى  باعتبارهم إحدى فئات العمال المتأثرين بدرجة آبيرة        
عمل مستقبل خال من  ؛ ٣٠، الصفحة )٢٠٠١جنيف،  (وقف العمل الجبري  ؛ ٣٢-٣١، مرجع سابق، الصفحات    العمل

 . ٢١الصفحة ) ٢٠٠٣جنيف،   (وقت المساواة في العمل ؛ ٣٠ و ٢٩، الصفحتان  )٢٠٠٢جنيف،    (األطفال
 :أنظر    58

B. Anderson: Migration policies and vulnerabilities of domestic workers, paper presented at the 
Programme Consultation Meeting on the Protection of Domestic Workers against the Threat of 
Forced Labour and Trafficking, Hong Kong, China, Feb. 2003, p. 16.  

 .٢١   المرجع نفسه، الصفحة   59



 التنظيم من أجل العدالة اإلجتماعية

 التنظيم من أجل العدالة االجتماعية 44

، وقام فيها مرآز المهاجرين اآلسيويين بدور    ١٩٩٦إنشاء هذا االتحاد نتيجة لعملية بدأت في عام    
وشعر عمال الخدمة المنـزلية اإلندونيسيون بالتشجيع إزاء هذا المثل وإزاء التفاعل مع   . محوري

 امرأة من ٢٤٠ ٠٠٠ويوجد اليوم في هونغ آونغ، الصين، قرابة   . دات المهاجرين األخرىاتحا
 نقابة تلقى الدعم من مؤتمر  ٢٠عامالت الخدمة المنـزلية المهاجرات والالئي تم تنظيمهن في نحو    

 .نقابات هونغ آونغ  
لوصول إليهم  وقد تكلل إدراك النقابات بحقوق عمال الخدمة المنـزلية والجهود التي بذلت ل    .١٦٨

ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، شجعت منظمة عمال الخدمة المنـزلية  . بإنشاء نقابات لهم 
) ، والتي أصبح اسمها اآلن رابطة العمال المتحدين Waling Waling(المهاجرين من الفلبين 

 االتحاد نفسه  وشجع هذا. شجعت أعضاءها على االنضمام إلى اتحاد عمال النقل واألشغال العامة
عمال الخدمة المنـزلية الفلبينيين، وآثير منهم غير مزودين بالوثائق، على االنضمام إلى االتحاد    

وقد ساعد تنظيم عمال الخدمة المنـزلية الفلبينيين في نقابات ذلك االتحاد على  . والمشارآة في أنشطته
الخدمة المنـزلية، الذين شارآوا تعزيز إجراءاته بشأن حقوق المهاجرين، وأدى إلى تمكين عمال    

 . بنشاط في حملة االتحاد الرامية إلى تغيير قواعد الهجرة بشأن عمال الخدمة المنـزلية
وفي قطاع الخدمة المنـزلية، يعد إعمال الحق في المفاوضة الجماعية قضية أآثر تعقيدا من   .١٦٩

ة ليس فقط العوائق القانونية  ب من ممارسة المفاوضة الجماعيومما يصعِّ  . قضية الحق في التنظيم
واالفتقار العام إلى تشكيل النقابات بين عمال الخدمة المنـزلية ولكن أيضا مشكلة تحديد الطرف 

ولهذا السبب فإن عمل نقابات أو رابطات عمال الخدمة المنـزلية     . المناظر في المفاوضة الجماعية
بيد أن المفاوضة  . تغييرات في مجال السياسات   يميل إلى الترآيز على تعزيز التغييرات التشريعية وال    

إيطاليا   الجماعية موجودة في بعض البلدان في قطاع الخدمة المنـزلية، ومنها على سبيل المثال   
 .وفرنسا

  تحديات االقتصاد غير المنظم
في السنوات األخيرة، وال سّيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة      .١٧٠
ويستوعب .  أغلبية الوظائف الجديدة وفرص توليد الدخل في القطاع غير المنظمظهرتية، انتقال

االستخدام في القطاع غير المنظم من نصف إلى ثالثة أرباع االستخدام في القطاع غير الزراعي في 
 ، ائة في الم٤٨فقد بلغت نسبة االستخدام في القطاع غير الزراعي في شمال أفريقيا : البلدان النامية

 في  ٥١ وفي أمريكا الالتينية   ، في المائة٦٥ وفي آسيا ، في المائة٧٢وفي أفريقيا جنوب الصحراء   
 في المائة، بينما تزيد في الهند من  ٦٢ في المائة إلى ٥٥وفي المكسيك، ترتفع هذه النسبة من   .المائة
.  ائة من مجموع االستخدام   في الم٩٣ في المائة بالنسبة لالستخدام في القطاع غير الزراعي إلى ٨٣

وتزداد حصة العاملين في قطاع االستخدام غير المنظم زيادة آبيرة في البلدان التي تدرج االستخدام  
تزيد هذه النسبة في الهند و. غير المنظم في الزراعة ضمن تقديراتها الخاصة باالستخدام غير المنظم

 في المائة من مجموع   ٩٣ الزراعي إلى  في المائة بالنسبة لالستخدام في القطاع غير ٨٣ن م
 .٦٠ في المائة٦٢ إلى ٥٥وفي المكسيك، ترتفع من  . االستخدام

العمل الالئق واالقتصاد ، ناقش مؤتمر العمل الدولي موضوع ٢٠٠٢يونيه  /في حزيرانو .١٧١
وتوفر االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر إطارا للمفاهيم والسياسة العامة يمكن    .٦١ غير المنظم

وسياسات االقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية  . خالله معالجة مسألة االقتصاد غير المنظم من
غير المالئمة وغير الفعالة التي يجري اعتمادها بدون مشاورات ثالثية وال ُيتوخى فيها ُحسن التنفيذ         

فر تشريع اومن شأن عدم تو. القتصاد غير المنظم السليمة لدارةغياب اإل ُتعد في صلب مشكلة 
 سوء  عمالي ينظم عالقة العمل واقتران ذلك بالتهاون في إنفاذ حقوق العمل، من شأنهما أن يسهما في   

 .اإلدارة
 

———————— 
 

ام   ، قطاع االستخد  Women and men in the informal economy: A statistical picture  :مكتب العمل الدولي    60
 ).٢٠٠٢مكتب العمل الدولي، جنيف،    (

،   الدورة التسعون   مؤتمر العمل الدولي،   ، التقرير السادس،  العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم      : مكتب العمل الدولي     61
 .٢٠٠٢ جنيف 
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بدال من عبارة    “ االقتصاد غير المنظم”والتأآيد على عالقات العمل ينسجم مع استخدام عبارة   .١٧٢
وحدات اإلنتاج غير   لى ، الذي يوسع من نطاق المفهوم بحيث ال يقتصر ع     “القطاع غير المنظم”

ويعني ذلك أن   . ، لكنه يشمل أيضا االستخدام غير المنظم في منشآت العمل المنظم       فحسبالمنظم
تناول مسألة الحقوق في االقتصاد غير المنظم تتطلب الترآيز على آل من السمات التي تتميز بها  

لوظائف التي يشغلها  وحدات اإلنتاج التي يضطلع فيها باألنشطة اإلنتاجية، وعلى خصائص ا     
ومن شأن إطار من هذا القبيل أن تكون له آثار هامة فيما يتعلق  . العاملون بصورة غير منظمة 

. االمتثال للوائح  قد يصعب عليها القطاع غير المنظم ألنه  إطار تندرج في  قد فالمنشآت  . بالسياسات
ولكن . ون فيها غير مسجلة ويمكن تصنيف العمال على أنهم غير نظاميين ألن المنشآت التي يعمل   

 أو باعتبارهم من أصحاب المشاريع  للحساب الخاصالعمال قد يساء تصنيفهم على أنهم يعملون   
الصغيرة، ولذلك فإنهم ُيستبعدون من نطاق قانون العمل، بينما ُهم في واقع األمر يعملون في ظل    

االقتصاد غير  "تخدام عبارة  ومن اآلثار األخرى المترتبة على اس  . ظروف من الخضوع أو التبعية  
 أن القطاعين المنظم وغير المنظم لم يعد يمكن النظر إليهما باعتبارهما قطاعين متميزين    "المنظم

مع وجود مناطق رمادية بين أنشطة آل من     يتواصالن أحدهما مع اآلخر   ومنفصلين، ولكنهما   
 .القطاعين

يقوم به تحويل نظم اإلنتاج      وفي عالم اليوم الذي يتسم بالعولمة، هناك دور حاسم   .١٧٣
 والتعاقد من الباطن، يتزايد عدد إسناد أنشطة إلى الخارجومن خالل ترتيبات . العمل وعالقات

الشرآات التي تتوخى إزالة مرآزية اإلنتاج وإعادة تنظيم العمل، واالعتماد بصورة متزايدة على     
وآجزء من تدابير خفض    . موحدات اإلنتاج األصغر، والتي يكون بعضها غير مسجل وغير منظ     

التكاليف ومن الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية أصبح توخي المرونة في ترتيبات       
 .االستخدام هو القاعدة

وتوخي المرونة في االستخدام ليس بالضرورة صنوًا لالستخدام غير المنظم، ولكن   .١٧٤
 الثغرات فيعاقدية غالبا ما يقعون  وفي الحاالت الت"غير نمطية"المشتغلين في أعمال  العمال
ة والحمايةبقانون العمل تعتري الشمول  التي وهناك حاالت قد تكون فيها   . ٦٢ االجتماعي
 أو غير واضحة، مما يؤدي إلى عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق وحماية قانون      مستترة االستخدام  عالقة

وتنتشر عالقات االستخدام    . الجماعيةالمفاوضة والعمل، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في التنظيم      
وتميل النساء إلى الغلبة في العمل في  .  في القطاع غير المنظم واسعًا انتشارًاالمستترةالغامضة و

تسود عالقات ، ووظائف المبيعات، واألعمال المنـزلية حيث    الخدمة المنزليةوظائف من قبيل 
  .٦٣االستخدام من هذا النوع

  لحسابهم العمال  تشمل   من العمالواسعة يشمل مجموعة   "المنظم   غير االقتصاد"ومصطلح  .١٧٥
إلى العاملين في منازلهم، الذين قد يتسترون تحت  الباعة الجائلين في أنشطة الكفاف، بدءا من 

 بصورة غير منظمة من ِقَبل المنشآت في   “المستأجرين”، أو المستخدمين باألجرمسميات العمال  
في ورش استغالل العمال التي تأخذ شكل فروع متعددة لتوفير اللوازم،        القطاع غير المنظم أو العمال  

وتتباين احتياجات ومشاآل      . أو المساهمين بالعمل داخل األسرة والمتدربين في القطاع غير المنظم    
وفي بعض البلدان،  . هذه الفئة المتنوعة من قوة العمل تباين العقبات والقيود التي تواجهها في التنظيم       

ونتيجة   .  من الحق في االنضمام إلى النقابات أو الحق في إنشائهالعاملون لحسابهم الخاصاُيحرم 
ومما له   .  إلى إنشاء منظمات ال تستهدف الربح بغية النهوض بمصالحهم المهنية     نيلجأولذلك، فإنهم 

إلى أهميته الحاسمة أن يكون هناك اعتراف قانوني بحق العمال في القطاع غير المنظم باالنضمام     
 .المنظمات التي يختارونها أو إنشاء مثل هذه المنظمات   

أوجه العجز  على مواجهة ٢٠٠٢لمناقشة التي أجراها مؤتمر العمل الدولي في عام ا ورآزت .١٧٦
إلى معالجة تنوع الحاالت في االقتصاد غير المنظم  ، سعيا العمل الالئق في االقتصاد غير المنظمفي 

ولم يعد ُينظر إلى هذه المسألة باعتبارها معضلة ناشئة عن  . التنوعواألسباب التي يقوم عليها هذا 
 

———————— 
 

،   والتسعون  الدورة الحادية   مؤتمر العمل الدولي، التقرير الخامس،  نطاق عالقة االستخدام، :  مكتب العمل الدولي   62
  .٢٠٠٣ جنيف 

مؤتمر العمل الدولي،  ، ٢١مؤقت رقم الجلسات ال محضر عالقة االستخدام،  االستنتاجات بشأن    : مكتب العمل الدولي   63
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ولكن . ، من ناحية أخرى الوظائفإيجادمشكلة ، من ناحية، ومين الحقوق والحماية االجتماعية أت
 وظائف ذات نوعية إيجادالتحدي في هذا المقام يكمن في استنباط السياسات التي ال ُتترجم إلى 

 التي من شأنها أن تؤدي إلى التحسين التدريجي لنوعية الوظائف، عن  ضعيفة، ولكن السياسات
وتتحمل الحكومات مسؤولية أساسية في توفير  . ين في القطاع غير المنظمعاملطريق تمثيل وتنظيم ال  

 .اإلطار التنظيمي والمؤسسي المالئم لهذا الغرض 
جنوب أفريقيا بسبب    ولمواجهة المشاآل الخطيرة التي تتعرض لها السالمة العامة في  .١٧٧
، شجعت    ٦٤ التي مزقت قطاع النقل خالل فترة التسعينات     " سيارات األجرة  حرب"أطلق عليه  ما

اإلدارة الوطنية للنقل مالك سيارات األجرة على تكوين رابطات متحدة لسيارات األجرة في        
ن سيارات   م١٢٧ ٠٠٠واليوم، هناك قرابة . المقاطعات للتفاوض بشأن إعادة تنظيم هذا النشاط

األجرة أو الحافالت الصغيرة تعمل في جميع أنحاء البلد، يملك السود، ومعظمهم من الرجال، قرابة   
وقام بعض مالكي سيارات األجرة بتسجيل أنفسهم لدى إدارات المقاطعات       .  في المائة منها٩٠

.  غير قانونية   التابعين لها، لكن الكثيرين غيرهم لم يفعلوا ذلك، وبالتالي، فهم يعملون بصورة      
وسيارات الكومبي هي أآثر وسائل النقل العام شيوعا، ولها أهميتها الحيوية بالنسبة للرآاب من        

وتتعرض هذه الصناعة لتغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين ظروف العمل  . مجتمعات السود الفقيرة 
علقة بها ، وإعادة تشكيل   البالغة السوء التي تسود هذه الصناعة، ومعالجة مشاآل السالمة العامة المت

ونتيجة لذلك،  . هيكلها الرأسمالي، وإنشاء آليات للحوار والتفاوض مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
وللمجلس هياآل  . ٢٠٠١سبتمبر /أنشئ المجلس الوطني لسيارات األجرة في جنوب أفريقيا في أيلول  

والرابطات المحلية  . منتخبةعلى المستوى الوطني ومستوى المقاطعات، ولكل مستوى قياداته ال   
تنضم إلى عضوية الهيكل على مستوى المقاطعة، لكنها هي التي تحدد رسوم عضويتها وتنتخب     

وال يقتصر دور المجلس على الترآيز على تحديد مسارات السيارات والحصول على  . قياداتها
شأن الخدمات التصاريح الخاصة بها، لكنه يسعى أيضا إلى مساعدة أعضائه في المفاوضات ب
 ٦٥.المتصلة بالمرآبات وصيانتها ولوازمها والحصول على اإلطارات والوقود الالزم لها  

ومن شأن تفويض السلطة إلى السلطات المحلية أن يتيح المزيد من الفرص ويفرض    .١٧٨
ويشكل . من التحديات فيما يتعلق بجهود التنظيم النقابي في االقتصاد غير المنظم    المزيد
لون مثاال على ذلك باعتبارهم من أبرز قطاعات االقتصاد غير المنظم في   المتجو الباعة
وفي بلدان آثيرة، تقع مسؤولية تنظيم الخدمات العامة المحلية   . النامية وأسرعها توسعا البلدان
اللوائح الخاصة بها وإدارتها، فضال عن التخطيط الحضري المتعلق بها، على عاتق     ووضع

أن الحكومات الوطنية قد تشترك أحيانا في عمليات التفتيش في مجاالت من        بيد  . الحكومات المحلية
ويؤدي ذلك إلى خلق مناخ من  . قبيل الصحة والسالمة دون تشاور سابق مع السلطات المحلية

قد يؤدي إلى تقويض الحوار بينهم وبين    األمن والثقة بين منظمات الباعة المتجولين مما عدم
 .الحكومات المحلية

لدان عديدة، بدأت الحكومات المحلية في التحول تدريجيا من قمع ومضايقة    وفي ب .١٧٩
ولم يعد ينظر إلى . المتجولين إلى سياسة أآثر يسرا في مجال األعمال التجارية الباعة
الناتج  الشوارع باعتبارها مجرد عقبة تعرقل حرآة المرور، ولكن باعتبارها مساهما مهما في  تجارة

. مصدر للدخل للكثيرين ممن ال تتاح لهم فرص دخل بديلة وقابلة لالستمرار   المحلي اإلجمالي، وآ

 
———————— 

 
لتشغيل  شخص من السود على تصريح  خالل سنوات حكم الفصل العنصري، آان من المستحيل تقريبا أن يحصل أي           64

لتلبية طلبات االنتقال         في أواخر السبعينات     kombi taxiوظهرت صناعة سيارات األجرة من طراز آومبي     . سيارة أجرة 
آان من الصعب الحصول على  فقد ومع ذلك، . للسود الذين يعيشون بعيدا عن المراآز الحضرية التجارية والصناعية    

، آان هناك قرابة     ١٩٨٩وفي عام . قانونية  ان الكثيرون يعملون على هذه السـيارات بصـورة غير      تصريح، وبالتالي فقد آ   
األعمال التجارية للسود، سعت أعداد غفيرة    فرص وبالنظر إلى انعدام  .  سيارة أجرة آومبي على صعيد البلد٥٠ ٠٠٠

مختلف اتحادات المالك الذين آانوا        بين  “ األجرة  سيارات  حرب ”ونشأت عن ذلك   . منهم إلى تشغيل سيارات األجرة   
هذه الحروب في مقتل آالف الناس، من المالك والسائقين       وتسببت   .يسعون إلى السيطرة على مسارات هذه السيارات  

، حالة اتحاد نقابات عمال النقل     Community Agency for Social Enquiry (CASE)مكتب العمل الدولي،     : والرآاب
 Organizing in the taxi industry: The South African experienceفي جنوب أفريقيا،     والنقابات ذات الصلة    

 ).٢٠٠٣جوهانسبرغ، مكتب العمل الدولي،    (
 .    المرجع نفسه65
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تأمين الوظائف    وتكمن التحديات الرئيسية في ضمان استخدام المساحات العامة بطريقة منظمة، مع     
وتعد رابطة مالك مرآز بولفوس     . وظروف العمل الالئقة ألعداد هائلة ومتزايدة من الباعة المتجولين

التي أمكن بها لمنظمة محلية    التجاري في ليما، بيرو، مثاال على الكيفية  Polvos Azulesأزولس 
. المتجاوبة المساعدة على بلوغ هذا الهدف نابضة من منظمات الباعة المتجولين والحكومات المحلية

ديدة وقد أنشئت هذه الرابطة في أوائل الثمانينات ردا على قيام الحكومة المحلية في بلدية ليما الش     
.  عضو٢ ٠٠٠االآتظاظ بالسكان بتشريد المئات من الباعة المتجولين، وتضم الرابطة اآلن أآثر من   

 ٧٠٠٠ شخص، واالستخدام غير المباشر لـ ٥٠٠٠وتقوم الرابطة بتوفير االستخدام المباشر لـ   
تملك   تستهدف الربح و والرابطة مسجلة بوصفها منظمة ال . شخص آخرين، معظمهم من أفراد األسر

 . ٦٦ مليون دوالر ٢٥أصوًال تقدر قيمتها بنحو   
. المنظم  غير المنظم عنها في قطاع االقتصاداالقتصادتختلف تقاليد وأدوات التنظيم في  ربما و .١٨٠

 صفوفهم يضمون  وجميع العناصر الفاعلة في االقتصاد غير المنظم قاولينبيد أن العمال والم
وقد تتعلق   . هج متضافرة لمواجهة المشاآل المشترآةويقيمون الشبكات الخاصة بهم من أجل وضع ن  

 للحصول  “مجتمعات مواتية   ”هذه الجهود بالحصول على التراخيص الالزمة للقيام بأعمالهم، وتهيئة   
أفضل من السلطات المحلية فيما يتعلق     على االئتمانات، والتنظيم الذي يتيح لهم المطالبة بمعاملة    

ق، والنقل، ومواجهة التحرشات البيروقراطية الفاسدة من جانب   بمسائل اإلسكان، والمياه، والطر 
مجموعة متنوعة من الحقوق التي تلقى التأييد في المحاآم ومن     السلطات، والسعي إلى الحصول على

، باآستان، نجحت مجموعة من سائقي سيارات األجرة        ي وفي آراتش.خالل األدوات األخرى للسلطة
ل أنفسهم آنقابة في قطاع النقل الخاص لدى إدارة العمل الخاصة   والشاحنات والحافالت في تسجي 

ألن القانون (وآان الجديد في هذه النقابة هو االستناد إلى طرق السير وليس إلى المنشأة  .بالمقاطعة
، األمر الذي ساعد على تيسير جهود التنظيم  )الوطني ال يسمح بقيام النقابات إال على أساس المنشأة 

 .االقتصاد غير المنظمالنقابي في 
وال زال يتعين معرفة الكيفية التي يمكن بها تجميع هذه األدوات وغيرها من أدوات ال يمكن           .١٨١

حصرها من أدوات إقامة الشبكات والدعوة إلى مختلف الحقوق في تنظيم أآثر ترآيزا ألغراض 
ادات أصحاب العمل من التمثيل في إطار المفاوضات مع الدولة من ناحية وبين اتحادات العمال واتح

فر الموارد  اوتعاني مثل هذه التنظيمات من الطابع المتقلب للنشاط غير المنظم وعدم تو         . ناحية أخرى
وهناك تأييد قوي .  تنظيمات منعزلة من حيث نطاقها الجغرافي وربما تكون أيضا . الالزمة للتنظيم

مال بإيجاد السبل الالزمة لتوفير  لعلللرأي الداعي إلى قيام المنظمات الحالية ألصحاب العمل و
الخدمات والدعم المالئمين لهذه التنظيمات في القطاع غير المنظم استنادا إلى فهم أفضل لالحتياجات   

 . ٦٧لعماللالخاصة بها، وبالتالي توسيع الطابع التمثيلي لمنظمات أصحاب العمل و   

 :الترويج للمبادئ والحقوق
 تحديات المستقبل

، تلوح في األفق ٩٨ ورقم ٨٧لحالي للتصديق على االتفاقيتين رقم في ضوء المستوى ا .١٨٢
احتماالت االلتزام القانوني الدولي الشامل بتطبيقهما على النطاق العالمي من حيث القانون      

وبناء على ذلك، سيكون في إستطاعة منظمة العمل الدولية أن ترآز حملتها على العمل    . والممارسة
 التي لم تصدق بعد على إحدى  – بما في ذلك بعض أآبر البلدان في العالم  –ية  مع الدول القليلة المتبق

 
———————— 

 
 :  أنظر66

G. Pejerrey: Participación de las organizaciones informales en el proceso político y las reformas 
institucionales a nivel nacional (Lima, Peru, Feb. 2002), study prepared by IFP/SEED and 
IFP/DECLARATION with the Lima Multidisciplinary Team in the framework of an interregional 
research project on organizational efforts in the informal economy, pp. 63-66. 

 تشرين ٢٢-١٨جنيف،   (ستنتاجات وتوصيات الندوة الدولية المعنية بالنقابات والقطاع غير المنظم،                انظر ا  67
 .http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ actrav/publ/infconcl.htm، )١٩٩٩أآتوبر  /األول
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ويقترح الفصل الخامس من هذا التقرير بعض السبل التي يمكن بها للمنظمة      . االتفاقيتين أو آلتيهما  
 .أن تشجع على االضطالع بعملية لتحديد وتنفيذ الحلول لتذليل العقبات المتبقية   

. الدولية اآلن المسائل الخطيرة المتعلقة بتطبيق مبادئ الحرية النقابية وتواجه منظمة العمل  .١٨٣
ويتعلق بعض هذه المبادئ بتنمية الحقوق الديمقراطية عموما، وبتطبيقها على وجه  التحديد في عالم        

ويعد قبول الدولة بالمبدأ القائل بأنه بوسع المواطنين القيام بحرية بتكوين الجمعيات سعيا   . العمل
يق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية مرحلة أساسية في عملية التحول إلى الديمقراطية في   لتحق

وآما فعلت منظمة العمل الدولية في مناسبات عديدة      . البلدان التي آانت تخضع سابقا للحكم التسلطي   
في في السابق، فإنها على استعداد لمساعدة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال      

 .عملية االنتقال الصعبة هذه
 وتكمن مشكلة خطيرة أخرى في الصعوبات  الكبيرة التي ال تزال تواجه جماعات آبيرة من   .١٨٤

وتنشأ هذه المشاآل، . العمال، وبعض أصحاب العمل، في ممارسة حقوقهم في التنظيم والمفاوضة
ولذلك، .  والتي لم تصدق عليهماعلى السواء،  في آل من الدول التي قامت بالتصديق على االتفاقيتين  

ستحتاج منظمة العمل الدولية إلى تكثيف أعمالها مع جميع الهيئات المكونة إليجاد السبل لبناء قدرة    
منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومات على ضمان احترام  االلتزامات الدولية في        

ث، والحضري والريفي، والمنظم وغير    القديم منهما والحدي  –جميع أنحاء المجتمع واالقتصاد    
 .المنظم
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 التنظيم والمفاوضة في -٣
 االقتصاد العالمي

 اتجاهات العضوية في منظمات
 أصحاب العمل ومنظمات العمال

 المتاحة عن العضوية في منظمات أصحاب العمل ومنظمات     المعلوماتما زالت  .١٨٥
العضوية المتغيرة  : يرة لهذه الحالة وتوجد أسباب آث. مجزأة وتتسم بالتناقض أحيانا  العمال
 والوسائل ،غراض مختلفةأل طرق اإلبالغ المختلفة التي تأخذ بها المنظمات المعنية        و بسرعة،
إلى وجود انخفاض عام  القليلة المتاحة   البيانات  تشيرو.  لجمع البيانات وما إلى ذلك   المتباينة

انات قابلة للمقارنة فيما يتعلق بمنظمات      تتوافر بي وال. العضوية المسجلة في منظمات العمال في
ويصعب التوصل إلى استنتاجات من األرقام العالمية المتاحة، آما ال تعكس       . أصحاب العمل

لعضوية الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في العمليات السياسية واالجتماعية والمؤسسات  ا أرقام 
 .على الصعيد الوطني

 منظمات أصحاب العمل
وقد ُبذلت محاولة . معلومات عالمية عن العضوية في منظمات أصحاب العمل ال توجد  .١٨٦

، ولكن هذه العملية لم تعتبر من العمليات التي    ١٩٩٧١ في عام بيانات عن العضوية  لتجميع 
ففي   . ويختلف ترآيز منظمات أصحاب العمل وأعضاؤها عن ترآيز نقابات العمال      . عليها يعول 
ال على مسائل التنظيم والتفاوض ُتعنى منظمات أصحاب   يزداد ترآيز نقابات العم حين
والعالقات الصناعية هي موضع  . بمجموعة متنوعة من الخدمات الالزمة للمنشآت  العمل

ئيسي لمنظمات أصحاب العمل ولو أن قلَّة منها هي التي تشترك مباشرة في   ر اهتمام 
ارسة الضغط والمعلومات والدعوة  وتتألف خدماتها التمثيلية أساسا من مم   . الجماعية المفاوضة

 .ورةــوالمش

 
———————— 

 
 ديمقراطية واالستقرار االجتماعي  العالقات الصناعية وال : ١٩٩٨-١٩٩٧ العمالة العالمي تقرير مكتب العمل الدولي،   1

World Labour Report 1997-98: Industrial relations, democracy and social stability)  ،١٩٩٧جنيف(  ،
 .٢٤١، الصفحة  ٢الجدول 
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 شبكة آارنفيلد إلدارة الموارد البشرية ٢٠٠٠ دراسة استقصائية أجرتها في عام وقامت  .١٨٧
 بعقد مقارنة بين خصائص   بلدا أوروبيا  ٢٢ شرآة في ٦ ٠٠٠الدولية واشترك فيها ما يربو على 

أن تكون المنشآت األعضاء في ويرجح . ٢األعضاء وغير األعضاء في منظمات أصحاب العمل
 أعلى من العمال اليدويين تضم قوتها العاملة نسبة المنظمات شرآات أآبر ال أصغر، آما يرجح أن   

 .عما هو الحال بالنسبة للمنشآت غير األعضاء التي تتمتع بدورها بنصيب أعلى من العمال التقنيين        
في الشرآات األعضاء في     وجود نقابي   أن االحتمال بأن يكون هناك   ووجدت الدراسة االستقصائية 

 والغالبية العظمى من القوى  .عنه بالنسبة للشرآات غير األعضاءمنظمات أصحاب العمل يزداد  
 في المائة تقريبا من المنشآت األعضاء، وال يوجد  ٣٠العاملة منضمة لعضوية نقابات العمال في  

 في ٢٧ومن ناحية أخرى، ال يوجد لدى . مال في المائة لديها عمال غير منضمين إلى نقابات ع٧ إال
 في المائة منها  ١٦المائة من المنشآت غير األعضاء عمال منضمون إلى نقابات وال يوجد إال لدى 

وفيما يتعلق بمدى نفوذ نقابات العمال على    . قوى عاملة منضمة إلى نقابات عمال بصورة آبيرة
 ١٢غير األعضاء أن النقابات ليس لها نفوذ مقابل     في المائة من المنشآت ٣٦شؤون المنشآت، أفادت 

ومن شأن األرقام من هذا القبيل . في المائة فقط من المنشآت األعضاء في منظمات أصحاب العمل   
أن تشير إلى أن أصحاب العمل الذين ينضمون إلى منظمات أصحاب العمل أآثر ميال إلى االعتراف   

تتجاوز عالقات المفاوضة مستوى كس من ذلك، فحيثما وعلى الع. بمنظمات العمال والتفاوض معها  
المنشأة، من الطبيعي أن تقدم منظمات أصحاب العمل الخدمات إلى أعضائها بالتحديد بغرض     

 فإنها ال تذآر إال القليل عن الجزء ، في حين تتسم هذه األرقام باألهميةو.  نقابات العمالالتفاوض مع
 . غير المنظم من االقتصاد

مبتكرة   الوسائل  ، فإنها تلتمس ال  من التحديات الهامة منظمات أصحاب العمل عدداً  اجه وإذ تو .١٨٨
وأسفر االنخفاض النسبي في أهمية آفاءة عالقاتها الصناعية األساسية عن اعتبار . لمواجهتها
وفي عدد متزايد من البلدان تنضم منظمات    . عمال أخرى أنها أآثر أهمية أحيانا   دوائر األمنظمات  

وقد . األعمال الرئيسية إلى منظمات أصحاب العمل مع ترشيد أصحاب العمل لهياآلهم التنفيذية     دوائر
حدث هذا على سبيل المثال، في أستراليا وأيرلندا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا        

ل تبسيط   وقد نجم هذا أحيانا عن ضغوط مارستها القواعد الشعبية من أج. وبلدان الشمال األوروبي
العمل  مهمة أصحاب  وينشأ هذا أيضا من أن   .  اشتراك واحدلخفض رسوم العضوية إلى المنظمات أو  

 القيادة االستراتيجية  مهمةلم يعد ممكنا أن تظل منفصلة عن   فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية  
 وسري النكا   وفي بلدان أخرى، من قبيل ألمانيا وإندونيسيا والدانمرك. لشؤون الشرآات عموما

وفي  .  واليات يكمل بعضها البعض   يوجد آال النمطين من التنظيم جنبا إلى جنب في ظل والفلبين، 
، مما قد يؤثر    ومنظمات أصحاب العمل  األعمال دوائر بعض البلدان توجد منافسة آبيرة بين منظمات     

 السبل التي يمكن بها  مختلفومع هذا، فإن جميع هذه الحاالت توضح  . على فاعلية أنشطتها التمثيلية 
 .ممارسة مبدأ الحرية النقابية من جانب أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم 

وثمة تحد هام تواجهه منظمات أصحاب العمل هو المنافسة التي تواجهها من الشرآات          .١٨٩
االستشارية الخاصة والعامة على السواء التي تقدم خدمات إلى المنشآت في شؤون الموارد البشرية 

ولكي تحتفظ منظمات أصحاب العمل بتفوقها في هذا المجال       . وقانون العمل والمفاوضة الجماعية 
والميزة التي تتمتع بها     . عليها أن تضمن أن تكون نوعية خدماتها أفضل من خدمات منافسيها

منظمات أصحاب العمل على مقدمي الخدمات اآلخرين تشمل العالقات التي تتمتع بها مع أعضائها          
 والمذآورة ٢٠٠٣ووجدت الدراسة االستقصائية للمنشآت التي أجريت في عام   .  نقابات العمال ومع

وبمقارنة ذلك   .  ذاتية البقاء بين العضوية والسمعة التنظيمية وتقديم الخدمات    “حلقة فعالة”أعاله 
 أداء بالخدمات المقدمة من االستشاريين والمحامين وجد أن منظمات أصحاب العمل تنحو إلى تقديم   

أفضل في مجال العالقات مع العاملين ويتسم ذلك بقوة عظيمة في البلدان ذات التقاليد المتعلقة      
وفي البلدان التي تتناقص فيها أهمية عالقات العاملين الجماعية، يرجح أن  . بعالقات العمل الجماعية 

لين آتحديد األجور  يتناول بصورة متزايدة المحامون واالستشاريون مسائل من قبيل عالقات العام     
 

———————— 
 

 :   أنظر 2
Employers’ organizations and the challenges facing business today, Report for the International 
Symposium of Employers’ Organizations, 15-17 Dec. 2003, (Geneva, ILO, Bureau for Employers’ 
Activities, Oct. 2003) . 
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 عالقات العمل  تميلبيد أنه من الجدير بالمالحظة أنه حتى عندما. ٣وإدارة العقود ومعالجة التظلمات
 إلى  تميلإلى االتسام بالطابع الالمرآزي، فإن منظمات أصحاب العمل على المستوى األعلى    

 . يم الدعماالحتفاظ بالدور الهام وهو إسداء المشورة واالضطالع بالتنسيق وتقد   
وثمة تحد آخر تواجهه منظمات أصحاب العمل هو أن المنشآت المختلفة األنواع لديها        .١٩٠

تميل  و .  وقد يكون من األمور المكلفة االحتفاظ بالقدرة على االستجابة لها جميعا       ،احتياجات مختلفة 
نها تقيِّم   ولك، من قبيل المشورة والتدريب معينة   دمات مباشرة  خالمنشآت الكبيرة إلى عدم طلب  

أما المنشآت الصغيرة، من ناحية أخرى، فتتطلب أآثر مما  . الخدمات المتعلقة بالمعلومات والتمثيل  
. أولوياتها  بمكانة عالية بين    خدمات العالقات الصناعية  تحظى  وال  ،تتطلب خدمات دعم األعمال 

مة لمنظمات   وستجد معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الصعب عليها دفع اشتراآات منتظ 
.  القبيلهذا تزويدها بخدمات دعم األعمال في ظل ظروف من  ممكنا وقد ال يكون ، أصحاب العمل

 توجد أمثلة هامة لمحاولة منظمات أصحاب العمل تقديم ،بالرغم من وجود هذه المشاآل، فومع هذا
 ).ع الرابفصلانظر ما يرد أدناه في ال (خدمات إلى قطاع األعمال التجارية الصغيرة 

وتواجه منظمات أصحاب العمل مشاآل خاصة في البلدان التي تنتقل من االقتصادات   .١٩١
فعدم وجود تقليد لمؤسسات مستقلة وديمقراطية وقوانين  . والهياآل السياسية المتحَكم فيها مرآزيا

والجبل ففي صربيا . للشرآات أدى في بعض األحيان إلى وجود عقبات ال توجد في بلدان أخرى   
 يمكن تسجيل منظمات أصحاب العمل بوصفها ،وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   األسود

ونتيجة لذلك، ال يمكن لمديري   .  ولكنها ال تعتبر منظمات أصحاب عمل     "رابطات للمواطنين  "
وفي عدة بلدان في  . وأصحاب المنشآت أن يصبحوا أعضاء إال بصفتهم الشخصية ال آمنشآت    

صم رسوم العضوية التي يدفعها أصحاب العمل إلى منظماتهم من الضرائب      أوروبا الشرقية ال تخ 
اإلقليمي منظمة العمل الدولية  مؤتمر واتخذ . بالرغم من وضع تلك المنظمات التي ال تستهدف الربح

 وفي حين ٤. قرارا يحث هذه البلدان على تغيير هذه السياسة١٩٩٥المعقود في عام الخامس ألوروبا 
 ،دخال تحسينات في بعض البلدان فما زالت المشاآل قائمة في الجمهورية التشيكية   أدى هذا إلى إ

وتوجد  . ، وصربيا والجبل األسودمولدوفاوجمهورية  ،وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  
مولدوفا وسلوفينيا ، ينص    والجبل األسود صربيا ووفي .  تتعلق بالمفاوضة الجماعية  صعوباتأيضا 

 أن توقع على ،ى أنه يتعين على الغرف التجارية، وهي منظمات ذات عضوية إجباريةالقانون عل
ووفقا لما ذآرته لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل   . جميع االتفاقات الجماعية 

 وفي بلغاريا ورومانيا . الدولية، فإن هذه الحالة ال تتمشى مع مبدأ المفاوضة الجماعية الطوعية 
ومعظم هذه المشاآل هي   . ومولدوفا يضفي قانون العمل الطابع اإللزامي على المفاوضة الجماعية 

مخلفات من النظام السابق وإن آان يبدو أنها تستغرق وقتا طويال آي تتغير، آما سبق أن لوحظ في  
 .هذا التقرير

 عضوية منظمات أصحاب العمل والمواقف
 باتإزاء النقا

 في مجموعة مختارة من البلدان من مختلف ٢٠٠٣ية أجريت في عام شملت دراسة استقصائ  .١٩٢
 العمل الدولي شملت   كتب أصحاب العمل التابع لمالخاصة بنشطة  األالمناطق تحت رعاية مكتب    

الصغيرة والمتوسطة   المتناهية الصغر و آل بلد مع تقديم عينات تشمل الشرآات        منشأة في١٠٠
 والبيانات، التي تشمل .وفروع المنشآت المتعددة الجنسية  الكبرى والشرآات الوطنية والكبيرة
 ،١ -٣الجدول وجامايكا وأيرلندا والسويد والفلبين والواليات المتحدة واليابان، والواردة في    إستونيا 

التي تعترف بوجود نقابة فضال عن تلك المنشآت التي تعترف بها المجيبة تبين نسبة المؤسسات 
وغالبية المنشآت التي تعترف بالنقابات ألغراض المفاوضة الجماعية   . يةألغراض المفاوضة الجماع

 
———————— 

 
  .٨مرجع نفسه، صفحة ال   3
ي       4 ث، ف ا، الملحق الثال ال وتسهيل تمويله نظمات العم ل وم نظمات أصحاب العم تقالل م ى ضمان اس رار يهدف إل :   ق

ل   نظمة العم يةم ا   : الدول امس ألوروب ي الخ ر اإلقليم ائق المؤتم يقة  وث س اإلدارة، الوث دورة GB.264/3، مجل ، ٢٦٤، ال
 .١٩٩٥نوفمبر /جنيف، تشرين الثاني
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انظر  (أجرت معها مفاوضات بشأن األجور وغيرها من شروط وأحكام االستخدام ذات الصلة   
 أصحاب العمل بشأن مسائل تعتبر من االمتيازات اإلدارية،  وتفاوض عدد قليل من . )٢-٣الجدول 

أآثر استعدادا أصحاب العمل أن ويبدو أن هذا يبين . قل في أيرلنداباستثناء السويد وإلى مدى أ 
المسائل اإلدارية واالستراتيجية للمؤسسة في البلدان ذات التاريخ والتوصل إلى اتفاق بشأن لمناقشة ل

 .المشاورات المشترآة وصنع القرار والسياسات الوطنية لإليرادات من األطول 

 ٢٠٠٣شآت المجيبة التي تعترف بالنقابات، النسبة المئوية للمن ١-٣الجدول 

 تعترف بالنقابات ألغراض
 المفاوضة الجماعية

 البلد  تعترف بالنقابات   

 الواليات المتحدة    30.0 28.0
 أيرلندا  71.0 64.3
 السويد  97.1 97.1
 إستونيا   43.6 37.2
 جامايكا  26.0 26.0
 اليابان  67.0 67.0
 الفلبين  29.4 25.5

 .٢٠٠٣مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل،        :  العمل الدولي   مكتب:لمصدرا

النسبة المئوية للمنشآت المجيبة التي تعترف بالنقابات ألغراض المفاوضة، حسب  ٢-٣الجدول 
 المواضع التي تشملها المفاوضة

شروط وأحكام  اإلدارة التنفيذية     اإلدارة االستراتيجية    
 أخرى

 البلد  األجر

 الواليات المتحدة    93.0 89.0 36.0 11.0
 جمهورية إيرلندا   94.4 91.7 66.7 27.8
 السويد  91.4 82.4 85.6 45.7
 إستونيا   84.0 51.2 26.2 10.4
 جامايكا 100.0 95.0 45.0 41.0
 الفلبين  100.0 93.3 33.3 13.3

 .٢٠٠٣مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل،        :  مكتب العمل الدولي  :المصدر

 منظمات العمال
يتوافر مزيد من المعلومات عن منظمات العمال عن تلك المتوافرة عن منظمات أصحاب            .١٩٣
والمعلومات . ولكن األرقام ال يمكن مقارنتها على الدوام على مدى فترة زمنية أو عبر البلدان  . العمل

 يانات ض البـر بعـــوتتواف. ٥ بينت إتجاه نزولي عام ١٩٩٧التي جمعتها منظمة العمل الدولية في عام   

 
———————— 

 
 .٦، مرجع سابق، صفحة ١٩٩٨-١٩٩٧ تقرير العمالة العالمي،    5
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 التي يبدو أن الحالة فيها ٢٠٠١٦في بلدان االتحاد األوروبي لعام النقابية عن العضوية عهدًا األحدث 
 فإن ،٢٠٠١ عام ببيانات ١٩٩٥وإذا قورنت أرقام عام . أفضل قليال بالنسبة لمعظم تلك البلدان 

دا واليونان تكشف عن وجود   والدانمرك ولكسمبرغ وهولن    وبلجيكاإسبانيا وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال  
 .  مقارنتها  بالضرورة ال يمكن  البيانات المستمدة من مصادر مختلفة  زيادات بالرغم من أن

قمعا فقدوم نظم سياسية واقتصادية أقل  . في عضوية نقابات العمال للتقلب وتوجد أسباب آثيرة     .١٩٤
سبب في زيادة قوة نقابات العمال في      ويبدو أن هذا هو ال . ط الحرآة العمالية المتزايد اتوافق مع نش يقد 

 وثمة عامل سياسي هام آخر قد يتمثل في الخروج من الحرب أو  .بلدان من قبيل جنوب أفريقيا
وعلى  .٧ مؤسسات ديمقراطية أآثر استقرارا    بنمو يسمح  األزمة والتوجه نحو إرساء السالم، مما  

آثافة النقابات، ومثال على ذلك  العكس من ذلك، فإن العوامل السياسية قد تؤدي إلى انخفاض 
والعالقة بين  انهيار دولة الحزب الواحدذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، مع   البلدان
وآان النتشار تعددية نقابات العمال في بلدان أفريقيا الناطقة باللغة        . ونقابة العمال الوحيدة  الدولة

ي العضوية في هذه الحاالت هو انعكاس متزايد للتغير   واالنخفاض الناتج ف. الفرنسية آثار مماثلة
وعالوة على ذلك، فإن المنظمات الجديدة تفتقر   . مما هو انعكاس لمدى رغبة العمال في التنظيم  أآثر

وفي حين آانت العضوية في . عموما إلى الدعم المؤسسي الذي تمتعت به المنظمات الراسخة  
النقابة في األمن والخدمات االجتماعية فإن االستقالل  النقابات مرتفعة بسبب اإلجبار أو دور     

وال يعني هذا أن  . والتعددية سيؤديان بطبيعتهما إلى مستويات أآثر انخفاضا في العضوية المسجلة     
 تطور االنتظام في نقابات العمال في حد ذاته قد ضعف؛ بل على النقيض يعني في آثير من األحيان     

 .المنظمات الحقيقية 
. وق العمل والتغيرات الهيكلية في االقتصاد ضغطا مطردا على عضوية النقابات وماَرس س  .١٩٥

فقد ازدادت النقابات العمالية التقليدية مع ظهور التكتالت الصناعية الكبيرة وإضفاء الطابع  
وفي .  الجماعية والتوسع في المواَطنة االجتماعية والصناعيةاالستخدامعلى عالقات  المؤسسي

أقل اتساما بطابع   هياآل اإلنتاج  أصبحت  القائم حاليا،د الصناعي واقتصاد المعلوماتالمجتمع ما بع 
هياآل تمثيل العمال والمفاوضة الجماعية تتسم بالبطء في التكيف لهذا    التسلسل الهرمي، وأصبحت 

واسناد وأدى إلغاء الطابع المحلي وعولمة العمليات اإلنتاجية باالقتران  . التغير في المحددات
ويؤدي هذا .  إلى زيادة االعتماد على أشكال أآثر مرونة للعالقات بين الشرآاتألنشطة إلى الخارجا

بدوره إلى انخفاض األمن الوظيفي للكثيرين وزيادة في عدد أماآن العمل التي يلزم تنظيمها، ال سّيما          
 الطوارئ  وعمال  العمال األصغر سنا يميل و . في قطاع الشرآات الصغيرة والخدمات اآلخذ في النمو  

 .٨انخفاضا والعاملون لبعض الوقت إلى أن يكون معدل انضمامهم إلى النقابات العمالية أآثر  
وقد حافظ القطاع العام على معدالت تنظيم مرتفعة إلى أن حدث التوقف األخير نسبيا في نمو     .١٩٦

 االنضمام إلى ، فيما يتعلق بأوروبا، أن معدالت  ٣-٣ويوضح الجدول  . دولة الرعاية االجتماعية
. نقابات العمال في القطاع العام دأبت على أن تكون أآثر ارتفاعا عما هي عليه في القطاع الخاص 

وفي المتوسط فإن أعداد العمال في النقابات حاليا في القطاع العام بأوروبا هي ضعف معدلها في       
وفي الواليات  . لخاص في المائة في القطاع ا٢٥ في المائة مقابل ٥٠القطاع الخاص، تقدر بـ 

 ،ةــي المائـ ف٨٫٥ حيث ُقدرت معدالت االنضمام إلى النقابات العمالية في القطاع الخاص بـ   ،المتحدة

 
———————— 

 
ية لتحسين أحوال المعيشة والعمل               6 ات الصناعية في     ” :المؤسسة األوروب االتحاد األوروبي واليابان والواليات العالق

 “ ٢٠٠١، المتحدة
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: “Industrial relations in 
the EU, Japan and USA, 2001”, EIROnline, at 
www.eiro.eurofound.eu.int/print/2002/12/feature.tn0212101f.html.  

ك،     7 ى عكس ذل املون في الشرق األوسط إلى أن        ألأشار ا     عل ية الع نظمة العمل الدول تابعون لم  الصراع  خصائيون ال
نطقة   ي الم د ف ل األم كل الطوي ية يش بات الرئيس دى العق ام إن إح ل و  أم نظمات أصحاب عم اء م نظمات ش ة م ال قوي عم

 .بلدان المنطقةومستقرة وإقامة عالقات سليمة بينها في 
 :   انظر8

T. Boeri, A. Brugiavini, L. Calmfors (eds.): The role of unions in the twenty-first century (New York, 
Oxford University Press, 2001), Ch. 2, pp. 11-46. 
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 )النسبة المئوية(معدل الكثافة النقابية في أوروبا، في القطاعين العام والخاص  ٣-٣الجدول 

  السنة خاص عام السنة خاص عام

 السويد  1980 – – 1997 77 93
 فنلندا   1980 – – 1989 65 86
 النرويج  1980 47 74 1995 44 79
 أيرلندا  1980 – – 1994 43 68
 )أ(إيطاليا  1980 48 60 1997 36 43

 النمسا  1980 40 68 1998 30 69
 )ب(ألمانيا 1980 29 67 1997 22 56

 سويسرا  1980 24 71 1988 22 71
 )ج(المملكة المتحدة  1980 45 69 1999 19 60

 هولندا   1980 26 60 1997 19 45
 إسبانيا   1991 14 26 1997 15 32
 فرنسا  1981 18 44 1993 4 25

 . غير متاحة  =-
 ).قبل الخصخصة   (يشمل القطاع العام اإلدارة الحكومية، والتعليم، والصحة العامة، والسكك الحديدية والبريد والبرق والهاتف                   

 في المائة، إذا أضيفت عضوية النقابات             ١٥-١٠ في إيطاليا بنسبة       ١٩٩٧ في القطاع آانت أعلى في عام       المرجح هو أن الكثافة النقابية       )أ(
غير أنه، نظرًا للطبيعة السيئة والهزيلة إلحصاءات عضوية هذه النقابات، تستند هذه                 . المستقلة، التي آانت نشطة بشكل خاص في القطاع العام     

عام   ) ج(.  جمهورية ألمانيا االتحادية   على يشير ١٩٨٠عام ) ب. ( إلى االتحادات العامة الرئيسية الثالثة      األرقام إلى عضوية النقابات المنتمية     
 . يشير إلى بريطانيا العظمى   ١٩٩٩

 :المصدر
T. Boeri, A. Brugiavini and L. Calmfors (eds.): The role of unions in the twenty-first century (New York, Oxford University 
Press, 2001), Ch. 2, table 2.3, p. 26.

وتشير  . ٩ في المائة٣٧ أعداد المنضمين إلى النقابات في القطاع العام وصلت إلى  تفيد التقارير بأن 
استقرار العمالة وعدم وجود أشكال علنية الفجوة بين عضوية القطاعين العام والخاص إلى أن 

بيد  . ١٠ هي أمور لها تأثيرها على التنظيم النقابي    العملللتنافس على االنتخابات ومعارضة أصحاب  
 االقتصادية الحالية يبدو من الحتمي زيادة النـزاع   -أنه بالنظر إلى االتجاهات السياسية واالجتماعية  

 .في هذا المجال الذي آان قطاعا يتمتع بحماية نسبية حتى عهد قريب   

ة األخرى بوصفها المحددات الوحيدة، أو وال ينبغي اعتبار سوق العمل والتغيرات الهيكلي   .١٩٧
فتقوم القرارات المتعلقة بالسياسات التي تتخذها    . حتى المحدد األساسي للعضوية في نقابات العمال

التي اتبعت طرح في بعض البلدان اآلسيوية فعلى سبيل المثال، . الحكومات بدور هام في هذا الصدد
تجاه أدى إلى انتهاج سياسات وممارسات من جانب     رأي مفاده أن هذا اال سياسات تحررية جديدة  

. ١١ي نقابات العمالـوية فــى العضـالي علــبالتوات، ـة النقابـر وفعاليـــمن تأثيأصحاب العمل حدت 
والتقرير األخير الصادر عن البنك الدولي بشأن النمو ومعايير العمل في شرق آسيا والذي يعارض  

 
———————— 

 
 :   أنظر 9

“Declining unionization, rising inequality”, interview with K. Bronfenbrenner, in Multinational 
Monitor (Washington), May 2003, 24:5, at  www.multinationalmonitor.org. 

 .Boeri et al., op. cit., pp. 24-26:     أنظر 10
 :    أنظر11

S. Kuruvilla, S. Das, H. Kwon and S. Kwon: “Trade union growth and decline in Asia”, in British 
Journal of Industrial Relations (London), 40:3, Sept. 2002, pp. 431-461. 
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ل تقف عقبة في طريق النمو الذي يقوده التصدير، ينبغي له أن يشجع   الموقف القائل بأن معايير العم
 . ١٢ الحرية النقابيةتفضي بدرجة أآبر إلى تحقيق الحكومات على األخذ بسياسات 

 في آثير من أنحاء  تشكل قضية رئيسيةومن الواضح أن صعوبة إنشاء نقابة والحفاظ عليها   .١٩٨
 وجود المتمثلة في عدميث التصدي للممارسة المعهودة فمن الذي سيأخذ الخطوة األولى من ح. العالم

وهناك بعض األدلة المتفرقة عن وجود مطالب  نقابة؟ وبمجرد إنشاء النقابة فمن الذي سينضم إليها؟ 
 أفيد أن أربعة من آل عشرة عاملين غير  ،   المملكة المتحدةففي .آامنة من أجل التمثيل النقابي

 استعداد لالنضمام إلى النقابة إذا آان هذا خيارا متاحا بالفعل في منضمين إلى نقابة سيكونون على 
ويتسق هذا مع نتائج مماثلة جرى التوصل إليها في أمريكا الشمالية حيث اتجهت  . مكان العمل

 في المائة من القوى العاملة  ٤٠ و٣٠العضوية إلى االنخفاض في ربع القرن األخير، وأعرب بين   
ومن .  االنضمام إلى نقابةعدمي نقابة تقليدية أو تفضيلهم لها على وضع عن االهتمام بالتمثيل ف 

األمور المهمة أن ضعف هذا العدد يرغب في أشكال أخرى من التمثيل في مجال العمل ال تنطوي    
ويمكن للنهج اإليجابية المتبعة إزاء . ١٣على مخاطر النـزاع واالنتقام من جانب أصحاب العمل

 .تقدم تأآيدات معقولة بأنه يمكن تجنب النـزاع الحاد   التنظيم والتفاوض أن 
وفي العقدين . ولوقت طويل آان دور المرأة في النقابات يتصدر أي برنامج لإلصالح  .١٩٩

نشأت إلى حد آبير عن زيادة عدد الزيادة في عضوية النقابات العمالية في أوروبا ، فإن الماضيين
الوجود القوي للنساء في القطاع العام وفي مهن من وبسبب  . ١٤النساء المنضمات إلى تلك النقابات 

قبيل التعليم والتمريض فإن الفجوة بين الجنسين في االنضمام إلى نقابات العمال قد تضاءلت  
تونيا   ــوفي إس). ٤-٣دول ـانظر الج(مال األوروبي ــ في بلدان الشتقريبــاً ا واختفت  ــأوروب في

 .الرجالزداد معدل الكثافة النقابية بين النساء عنه بين يوإسرائيل والدانمرك والسويد وآندا  
والزيادة في عضوية النساء في النقابات ملحوظة بصفة خاصة نظرا ألن النساء يعملن على  .٢٠٠

نحو متزايد في الوظائف لبعض الوقت والوظائف المؤقتة التي تتمتع بحماية أقل وتنخفض مدة البقاء        
وفي الواليات المتحدة وخالل الفترة   . ض العضوية في النقاباتبها، مما يرتبط عادة بزيادة انخفا   

 ُعزي االنخفاض في أعداد أعضاء النقابات المنظمة إلى حد آبير إلى دخول النساء     ١٩٩٠-١٩٥٠
واألقليات في القوى العاملة في وظائف غير ثابتة وتواآب معه حدوث انخفاض مماثل في أعداد  

 وفي اآلونة األخيرة، جاء معظم األعضاء الجدد في النقابات. ر سناالعمال التقليديين والذآور األآب
العمالية مع هذا من النساء والنساء من األقليات مع وجود نسبة مئوية مرتفعة من المهاجرين     

 . ١٥الجدد
وال ُتظهر الدراسات االستقصائية التي أجريت في     . والمواقف تتسم بتأثير معادل للبيانات    .٢٠١

المملكة المتحدة وهولندا اختالفا آبيرا بين مواقف الرجال والنساء فيما يتعلق الدانمرك والسويد و
والعمال  وفي الواقع لم يأت أقوى تأييد لنقابات العمال في حالة الدانمرك من العمال الذآور       . بالنقابات

 male, manual andأي ، “3M”الذين أطلق عليهم لقب (التحويلية الصناعات اليدويين وعمال 
manufacturing workers( ،١٦بل جاء من النساء في القطاع العام.  

 
 

 
———————— 
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14    Boeri et al., p. 27مرجع سابق ، . 
 15    Bronfenbrennerق، مرجع ساب. 

16   Boeri et al., pp. 26-27مرجع سابق ،. 
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 )النسبة المئوية(آثافة العضوية النقابية حسب القطاع والجنس   ٤-٣الجدول 

الصناعة  البناء التجارة النقل التمويل الخدمات
التحويلية

الزراعة إناث ذآور السنة

84 83 79 45 95 89 53 77 79 1980  السويد
100 58 83 61 100 100 69 90 83 1997  

73 50 60 53 89 98 – 73 83 1981  الدانمرك
– 53 – – – 94 – 78 73 1997  

– – – – – 80 83 75 69 1989  فنلندا
60 45 68 17 44 78 31 44 69 1980  النرويج
66 33 61 13 47 79 27 51 60 1995  

27 26 63 32 47 80 74 – – 1980  بلجيكا

27 23 77 39 65 100 82 – – 1995  

– – – – – – – 51 54 1980  أيرلندا

– – 71 – 49 55 – 39 42 1994

 النمسا 1980 58 39 54 68 64 26 82 36 55

41 15 60 15 48 57 40 27 44 1997  
 إيطاليا 1980 – – 100 56 36 22 77 33 38
29 17 57 23 42 39 100 – – 1997  

 المملكة المتحدة 1979 64 38 23 64 38 10 80 22 59
52 26 62 14 30 44 13 33 44 1989  
46 18 45 7 22 31 8 28 32 1997  

 جمهورية ألمانيا االتحادية 1980 44 18 20 50 19 12 73 19 26
24 7 71 12 19 48 22 19 38 1990  
  بشطريها–ألمانيا  1991 40 26 29 53 25 16 76 8 27

24 5 61 10 13 45 21 17 30 1997  
 هولندا 1980 44 18 17 43 44 10 49 8 44
28 16 39 14 41 33 20 20 33 1997  

 سويسرا  1980 41 14 – 34 65 11 62 19 28
24 14 56 9 52 34 – 11 32 1987  
 إسبانيا   1991 – – 9 22 10 6 32 20 10

14 20 32 6 11 24 11 – – 1997  
 فرنسا  1981 29 15 16 21 8 4 25 27 28
21 20 19 3 3 9 7 7 13 1993  

 .غير متاحة =  -
 .Boeri et al., op. cit., table 2.2., p. 25 :   المصدر
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وتوجد معلومات أقل آثيرا عن االتجاهات إزاء نقابات العمال في البلدان النامية والبلدان التي    .٢٠٢
والبرازيل  أجريت في بنغالديش  ةين ووجدت دراسة استقصائية بالع. تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

 أن النساء من المرجح أن يزداد تأييدهن لنقابات العمال عن  ١٧ وهنغاريا   المتحدة تنـزانياجمهورية  و
وعموما فإن هذه الدراسة الحديثة، مع هذا، تجد أن أقل من نصف العمال المنضمين إلى . الرجال

 أقل من العمال غير المنضمين إلى نقابات لديهم  نقابات في البرازيل وتنـزانيا وهنغاريا وحتى نسبة 
وفي . مواقف إيجابية تجاه النقابات أو وافقوا على أن النقابات القائمة تمثل حقوق العمال تمثيال آافيا        

 في المائة من المجيبين في المتوسط، من ٨٠آان لدى فقد :  بنغالديش استثناء تهذا الصدد، مثل
وهذا . غير المنضمين إليها على السواء، اتجاه إيجابي إزاء النقاباتالمنضمين إلى نقابات العمال و

وحدثت    . يتسق مع التأثير اإليجابي للنقابات على األجور في العينة التي جرت دراستها في بنغالديش   
بدأت من مستوى  (٢٠٠٠ و ١٩٩٠زيادة في معدالت االنضمام إلى النقابات في الفترة بين عامي   

 للنساء،  وهو مجال عمل مهم     المالبس،صناعة   غالبية المجيبين من قطاع   وآانت ) منخفض جدًا
وعالوة على ذلك وبالرغم من أن النساء ". ١٨النقابات حتى عهد قريب  مسموحًا بحيث لم يكن 

 والعمال الذين يحصلون على أجور أقل ال يمثلون تمثيال آافيا في النقابات فإنهم        والعمال األقل تعليماً 
وهذه . ١٩" متزايد أن يوجد لديهم اتجاه أآثر إيجابية إزاء النقابات أو أن يثقوا فيهايرجح على نحو

وثمة نتيجة ملحوظة ذات صلة بهذه الدراسة مفادها أنه في  . المواقف قد توفر الحافز الالزم للتنظيم
 المحتمل البلدان األربعة التي ُدرست عندما انُتهكت االتفاقات الجماعية أو مدونات السالمة آان من  

أن تقوم نسبة آبيرة من أعضاء النقابات في بنغالديش وتنـزانيا وهنغاريا باللجوء إلى النقابة لطلب   
وآان من المرجح أن يقوم العمال غير األعضاء في النقابات بالتوجه إلى النقابة . المساعدة والمشورة

 .أيضا

  والتغيرات في عالم العملالمفاوضة الجماعية
تكنولوجية وتجارية آبيرة تغير من نمط االستخدام وطبيعة العمل في جميع         هناك تغيرات   .٢٠٣

ويعكس هيكل وعضوية منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال هذه األنماط،          . أنحاء العالم
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن التنظيمات الجماعية ال تزال . ويتغيران معها، وإن آان بدرجة أبطأ 

ي آثير من البلدان، وتستجيب لالحتياجات المتغيرة ألعضائها الحاليين       ذات طابع تمثيلي ف 
ويعد وجود إطار تشريعي قوي يستند إلى المبادئ والحقوق األساسية في العمل من    . والمحتملين

األمور ذات األهمية الحيوية بوجه خاص في مثل هذا الوقت من أوقات التغيير، حينما تكون الهياآل   
 .نظيم ضعيفةالجديدة وطرق الت

 وتشير المعلومات المحدودة المتاحة إلى أن الكثير من العمال يرون أن ممارسة حقهم في     .٢٠٤
االنضمام إلى نقابة عمالية يفرض تهديدات على استخدامهم، ويخشون أن يؤدي التمثيل الجماعي إلى 

عمل مع والشرآات التي هي جزء من التنظيمات التي لها تاريخ طويل من  ال . حدوث منازعات
 . النقابات هي نفسها التي تسعى على األرجح إلى استيعاب الوجود النقابي فيها 

ولعل .  ومن ثمَّ، فإن ممارسة الحق في التنظيم ترتبط ارتباطا وثيقا بالمفاوضة الجماعية    .٢٠٥
إمكانية الدخول في اتفاق يتم التوصل إليه عن طريق المفاوضة الجماعية، ويتم بمقتضاه إنشاء قواعد   

قبولة من الجانبين بشأن مكان العمل، لعل هذه اإلمكانية هي السبب الرئيسي الذي يحدو بالعمال،    م

 
———————— 
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International Labour Review (Geneva), Vol. 141 (2002), No. 4, pp. 413-440. 
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ولذا، فإن إنشاء وتعميق الثقة في  . وربما أصحاب العمل، إلى االنضمام إلى التنظيم الذي يختارونه 
 . حرية النقابيةعالقات عمالية بناءة يشكل عامال رئيسيا في النهوض بالمبادئ والحقوق المتصلة بال  

 لالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية الرئيسية الالزمة العناصر  ويتمثل أحد  .٢٠٦
، ألغراض المفاوضةبهم لممثلي منظمات العمال االعتراف في وجود تشريع يتيح   وتعزيزه 
ة  تحقيق توازن دقيق بين التشريع ومشارآة الدولمن الضروريو. أحكاما تيسيرية أخرى ويتضمن 

له أهميته األساسية في القانون  ف.يلقى تشجيعا من الحكومةوأسلوب طوعي للمفاوضة الجماعية 
وتأثير   . وتوفير إطار العمل الالزم لهماضمان االعتراف بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية 

حالة القانون على منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل والعالقات فيما بينهم يظهر بوضوح في    
نيوزيلندا حيث أدى اعتماد تشريع جديد يلغي أثر القوانين التي ال تدعم التنظيم الجماعي إلى حدوث   

 ).١-٣انظر اإلطار (تغييرات رئيسية في مناخ عالقات العمل   

 ١-٣اإلطار 
  المفاوضات في نيوزيلندامائدةالعودة إلى 

 الذي أحرزه الفوزوعقب . ضيين نتائج هامة على العالقات الصناعية     العقدين الماعلى مدى آان للتغير السياسي    ،في نيوزيلندا
 قانون العمل لتعزيز التحول من نظام مرآزي على نطاق الصناعة صياغة أعيدت ، على حزب العمال١٩٩٠الحزب الوطني في عام 

على   ١٩٩١لعام  االستخدامشجع قانون عقود و. أو منح األجور على المستوى اإلقليمي إلى إلغاء القواعد التنظيمية للتعاقد على العمالة  
قوض الحقوق الجماعية والفردية للعاملين على السواء وعزز بصورة آبيرة من سلطات أصحاب العمل " فردية واستخدامتوقيع عقود 

 قدر من  ١٩٩٠وفي الوقت نفسه، آان هناك قبل عام . "في إلغاء القواعد التنظيمية والتخلص من نقابات العمال في أماآن عملهم 
 .العضوية اإللزامية في النقابات رغب آل من حزب العمل والنقابات في التخفيف من حدته

 ١٩٩٠ تسارع االتجاه التنازلي فعال في عضوية النقابات بصورة حادة؛ وبحلول عام ،وخالل عقد التسعينات من القرن الماضي
وانخفض معدل المفاوضة الجماعية انخفاضا مفاجئا آي يشمل  . في المائة  ٢٠ في المائة إلى  ٥٠ من حوالي ية النقابالعضويةانخفضت  

 في المائة من القوى العاملة وأصحاب العمل المتعددين أو المفاوضة القطاعية التي اختفت تقريبا مع اقتصار إبرام العقود الجماعية ٢٥
التابعة لمجلس إدارة ندا، انتقدت لجنة الحرية النقابية وعقب تقديم شكوى من مجلس نقابات عمال نيوزيل. على مستوى المنشآت تقريبا

تمشي القانون  ، وطلبت من الحكومة مواصلة المناقشات الثالثية لضمان االستخداممنظمة العمل الدولية أحكاما معينة من قانون عقود 
 .الكامل مع مباديء المفاوضة الجماعية التي أقرتها اللجنة

فمن األمور التي .  إلى إجراء تغيير جوهري آخر في التشريع العمالي  ١٩٩٩سلطة في عام ودفعت عودة حزب العمال إلى ال
والهدف األساسي لقانون عام .  بنية حسنةبالتعامل مع بعضها البعض التزام جميع األطراف ٢٠٠٠ لعام االستخدامتدعم قانون عالقات 

 منتجة من استخدامبناء عالقات ” و٩٨ ورقم ٨٧مة العمل الدولية رقم  منظااتفاقيت  المبادئ التي ترتكز عليها  هو تشجيع مراعاة٢٠٠٠
 ويتضمن القانون تدابير محددة ).٣المادة (“ خالل تشجيع الثقة واالطمئنان المتبادلين في جميع جوانب بيئة العمل وعالقات العمالة 

. ه، بعقد اتفاقات جماعية مع أصحاب عمل متعددين، خالفا للقانون الذي حل محل٢٠٠٠لتشجيع المفاوضة الجماعية ويسمح قانون عام 
ويعكس . ووفقا لما ذآرته مارغريت ويلسون، وزيرة عمل نيوزيلندا، فإن القانون مصمم من أجل دعم السلوك التعاوني في مكان العمل  

 االقتصادي عموما، وذلك بالحد اعتماد القانون وجهة نظر الحكومة ومفادها أن نهج إلغاء الضوابط التنظيمية السابق أضر بأداء البلد   
ويلتمس اإلطار التشريعي الجديد تعزيز أنواع الممارسات المتصلة . من اإلنتاجية وتخفيض األجور وتشجيع هجرة العمال المهرة

تمي الناشئ ووجهة النظر مفادها أنه عندما يعمل الطرفان بنية حسنة فمن األسهل تسوية التوترات والجدل الح. باإلنتاج المرتفع القيمة
 .في مكان العمل

 :المصدر
G. Anderson: “Transplanting good faith into New Zealand labour law: The experience under the Employment Relations Act 2000”, in 
Murdoch University Electronic Journal of Law, Vol. 9, No. 3 (Sep. 2002), at www.murdoch.edu.au Committee on Freedom of Association 
Case No. 1698 (New Zealand), 295th Report, Official Bulletin (Geneva, ILO), Vol. LXXVII, 1994, Series B, No. 3). 

 تغطية المفاوضة الجماعية ومستوياتها: التغير والتنوع
جماعية يبين مجموعة من اآلليات     االستعراض التالي للطرق التي تتكيف بها نظم المفاوضة ال    .٢٠٧

. التي تستخدمها منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل لحل  خالفاتها وإقامة التعاون فيما بينها           
والمبادئ والحقوق المتعلقة بالحرية النقابية واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية هي 

ة والتنوع من أجل إدارة التغيير على أساس من   األساس الذي يمكن أن يقوم عليه نظام يتسم بالمرون 
 . االتفاق
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 تغطية المفاوضة الجماعية
 أي نسب العمال في ، المفاوضة الجماعيةتغطية  المعلومات المتوافرة عن  ٥-٣يقدم الجدول  .٢٠٨

وفي بعض الحاالت،  . آل بلد الذين تحدد أجورهم وشروط خدمتهم أساسا بموجب اتفاقات جماعية 
. للتغطيةزالت تقدم مؤشرا   ولكنها ما   من القرن العشرين،قام إلى عقد التسعينات يعود تاريخ األر 

األرقام المتعلقة بالعضوية في منظمات  مما تشير إليه  وفي حاالت آثيرة تكون التغطية أوسع نطاقا 
 فضال عن بعض البلدان ، بلدان االتحاد األوروبيلمعظم وبالنسبة .العمالمنظمات أصحاب العمل و

وتنحو معدالت   . زيد على ذلكت في المائة أو ٨٠ إلى التغطيةصل ت قد ،رى آأستراليا والنرويجاألخ
وفي ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا تمتد     . التغطية المرتفعة إلى االقتران بمستوى مفاوضة أعلى  

ى  االتفاقات القطاعية لتشمل أصحاب العمل والعاملين من غير أعضاء المنظمات الموقِّعة عل
 .االتفاقات
 في ٣٤سويسرا و  في المائة في ٣٧تراوح بين  فت التغطيةنخفض  توفي بلدان أخرى متقدمة   .٢٠٩

 وفي البلدان . في المائة في الواليات المتحدة١٥ في المائة في اليابان نزوًال إلى ٢٠المائة في آندا و
يا ـوفي آس. ويل عليهاـقل التع فإن األرقام ييةالنامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال 

 في ١٩ في المائة لجمهورية آوريا و  ١٤ في المائة في الهند وماليزيا و٢تراوح التغطية من أقل من  ت
وفي أمريكا الالتينية فإن التنوع آبير إذ يتراوح من         . الفلبين في المائة في  ٣٢المائة لسنغافورة إلى 

وفيما بين البلدان التي تمر    . في المائة في آوستاريكا ٣ في المائة في األرجنتين إلى أقل من ٦٥
بأنه   التغطيةاقتصاداتها بمرحلة انتقالية والتي ستنضم إلى عضوية االتحاد األوروبي يقدر معدل     

معدالت أعلى في بعض البلدان مثل سلوفينيا      وجود إلى حد رغم متخلف عن المتوسط األوروبي    
 في المائة، بالرغم ٣٠ قدره تغطيةة عن البلدان األفريقية متوسط  وتبين المعلومات المتاح   . سلوفاآياو

 . في المائة تقريبًا٥٠ ويصل إلى   آبيراً التغطية في جنوب أفريقيا مرتفع ارتفاعاً معدل من أن 
وآما سبقت اإلشارة إلى ذلك، تضفي بعض البلدان في أوروبا الطابع الرسمي على معدالت          .٢١٠

 بحيث    من خالل التوسع في االتفاقات المتفاوض عليها جماعيًاخداماالست األجور وغيرها من شروط 
وثمة مميزات أخرى لنظام عالقات العمل من قبيل      .  الممثلين في المفاوضات األطراف تتجاوز 

االمتثال اإللزامي للمؤسسات في المنظمات الممثلة، آما في حالة النمسا، فقد يكون لها آثار مماثلة     
وفي جنوب أفريقيا يمكن الشروع في عمليات التوسع تلك من جانب معظم          . تلتوسيع نطاق االتفاقا  

اتفاق جماعي جرى التوصل إليه في   ينص وفي فنلندا  . المنظمات الممثلة ألصحاب العمل والعمال   
أنه يجب أيضا على جميع المقاولين من الباطن احترام الشروط   على صناعتي التعدين واإللكترونيات    

وهكذا فإن اإلجراءات التي توسع نطاق أحكام االتفاقات الجماعية تعود  . لقطاعالمتفاوض عليها ل
ومن األمثلة   . بالفائدة على أعداد أآبر من العمال أآثر مما قد يشير إليه تدبير متعمق بتغطية مباشرة     

االتفاقات التي تم  على نشر مكاسب المفاوضة الجماعية حالة االتحاد األوروبي حيث يمكن تحويل   
على المستوى اإلقليمي، بناء على طلب الشرآاء االجتماعيين، إلى توجيهات صادرة    تفاوض بشأنها ال

انظر  ( إدماجها من جانب الحكومات األعضاء في تشريعاتها الوطنية       ، وحينئذ يلزمعن المجلس
 ). في الجزء الوارد أدناه بشأن المستويات فوق الوطنية للمفاوضة  ٤-٣اإلطار 
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 ت تغطية المفاوضة الجماعيةمعدال ٥-٣الجدول
 النسبة المئوية للمستخدمين الذين

 تشملهم االتفاقات الجماعية
 البلد أو اإلقليم السنة

 أفريقيا  
 )أ(غانا 1995 25

 )أ(آينيا 1995 35

 )أ(موريشيوس 1995 40

 )أ(نيجيريا 1995 40

 )ب(جنوب أفريقيا 1998 49

 )أ(سوازيلند 1995 25

 )أ(أوغندا 1995 25

 )أ(زامبيا 1995 30

 )أ(زمبابوي 1995 25

 األمريكتان  
 )ج(األرجنتين 2000 65

 )أ(بوليفيا 1995 11

 )ب(آندا 1998 34

 )ج(شيلي 1999 10

 )ج(آوستاريكا 2001 3

 )أ(آوبا 1995 98

 )ج(إآوادور 1999 5

 )أ(غيانا 1995 27

 )أ(هندوراس 1995 13

 )ج(المكسيك 1998 18

 )أ(بنما 1995 16

 )ج(بيرو 1998 10

 )ب(الواليات المتحدة 2000 15

 )ج(أوروغواي 1999 16

 )ج(فنزويال 1998 27

 آسيا والمحيط الهادئ  
 )ب(أستراليا 1996 80

 )أ(الصين 1995 15

 )أ(الهند 1995 2<

 )ب(اليابان 2000 20

 )أ(ماليزيا 1995 3

 )ب(نيوزيلندا 1999 21

 )د(الفلبين 2000 33

 )ب(سنغافورة 1998 19

 )ب(جمهورية آوريا 1999 14

 )ب(تايون، الصين 1998 3
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 النسبة المئوية للمستخدمين الذين
 تشملهم االتفاقات الجماعية

 البلد أو اإلقليم السنة

 )أ(تايلند 1995 27

 )هـ(أوروبا  
 النمسا 2001 98

 بلجيكا 2001 90<
 الدانمرك 2001 83
 فنلندا 2001 90

 فرنسا 2001 90-95
 ألمانيا 2001 67
 المملكة المتحدة 2001 36

 )ز(هنغاريا 2001 45-50

 إيطاليا 2001 90
 لكسمبرغ 2001 58
 هولندا 1998 78
 )و(بولندا 2001 28

 البرتغال 2001 87
 )ز(سلوفاآيا 2001 50

Near 100 2001 ز(سلوفينيا( 

 إسبانيا 2001 81
 السويد 2001 90<

 )د(سويسرا 1999 37

 : المصادر 

  .ILO: World Labour Report 1997-98, op. cit., table 3.2, p. 248   )أ(
 J. Visser: Unions, unionisation and collective bargaining trends around the world; paper prepared for the  )ب(

ILO, Sep. 2002. 
 M.-L. Vega Ruiz: Libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de    )ج(

negociación colectiva en América latina: El desarrollo práctico de un principio fundamental, background 
paper, InFocus Programme on Promoting the Declaration (Geneva, ILO, Mar. 2003), table 2, p. 17.  

 T. Fashoyin: Social dialogue and labour market performance in the Philippines, IFP/Dialogue Working   )د(
Paper No. 14 (Geneva, ILO, Feb. 2003), table 2.3, p. 14.  

 Except where otherwise indicated, European Foundation for the Improvement of Living and Working    )ه(
Conditions: “Industrial relations in the EU, Japan and USA, 2001”, in EIROnline, at 

http://www.eiro.eurofound.eu.int/print/2002/12/feature/tn0212101f.html . 
 ILO: Trade union and collective bargaining indicators: Lessons from the pilot phase, IFP/Dialogue paper   )و(

(unpublished document, 28 July 2003)  
 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: “Industrial relations in the   )ز(

candidate countries, in EIROnline, at   http://www.eiro.eurofound.ie/2002/07/feature/TN02071002F.html .  

 اختيار مستوى المفاوضة
فقد تشمل هذه االتفاقات االقتصاد :قات جماعية على مستويات مختلفة  يمكن التوصل إلى اتفا .٢١١

الصناعات أو إحدى المنشآت أو مجموعة من المنشآت أو أحد  إحدى أو القطاعاتالوطني، أو أحد 
على مستويات وقد يجري تناول مسائل مختلفة . الجغرافيوقد تتباين من حيث شمولها . أماآن العمل

وعلى سبيل المثال، قد يكون من األفضل تناول مسائل إدخال . مفاوضة المتباينة من مستويات  
 ومن األفضل  .تحسينات على اإلنتاجية والكفاءة على مستوى المنشأة ال على مستويات أعلى      

التفاوض على المعدالت األساسية لمختلف فئات العمال في إحدى الصناعات على مستوى قطاع  
ع نطاقا للضمان االجتماعي وسياسة التدريب الوطنية   أما المسائل األوس . النشاط المعني



 التنظيم من أجل العدالة اإلجتماعية

 التنظيم من أجل العدالة االجتماعية 62

المستوى   تناولها على   فغالبا ما يجري واإلصالحات الهيكلية التي تؤثر على تحوالت العمالة الرئيسية   
 .الوطني
في بلدان عن المستويات المفضلة للمفاوضة  بعض المعلومات الحديثة  ٦-٣ويقدم الجدول   .٢١٢

وبالرغم من مالحظة اتجاه على نطاق واسع إزاء    . الواليات المتحدة و، اليابان، و االتحاد األوروبي
وآما يوضح الجدول فإن . مرآزية المفاوضة فإن لدى بلدان االتحاد األوروبي نظمًا مرآزية  ال

المستوى الوطني المشترك بين القطاعات هو المستوى السائد في المفاوضة على األجور في أيرلندا 
ستوى القطاعي هو األآثر أهمية في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال والسويد والم. وبلجيكا وفنلندا

 هي والمنشأة . يوجد مستوى سائد في الدانمرك ولكسمبرغ والنمسا وهولندا واليونان، في حين ال
خرى  األمسائل  ال تناول  وغالبا ما يجري . مستوى المفاوضة الرئيسي في فرنسا والمملكة المتحدة فقط   

في ، بيد أنه يمكن التفاوض بشأنها أيضا على مستويات أعلى     األجور بالتفاوض مع الشرآة خالف
 .بعض الحاالت

وبالمقابل، فإن المستوى السائد للمفاوضة على األجور وجميع المسائل األخرى في اليابان    .٢١٣
ق بين ومع هذا، يوجد في اليابان قدر من التنسي. والواليات المتحدة هو مستوى فرادى الشرآات

بشــأن فئة الشونتو نوية الموسمية ــة الســجانبي نقابات العمال وأصحاب العمل خالل جولة المفاوض 
"Shunto"ويأخذ آبار الصناع في الصناعات الرائدة زمام المبادرة في المفاوضة وبهذا .  آل ربيع

في الواليات  و. سطة يحددون النمط الذي تتبعه الشرآات الكبيرة وتليها المؤسسات الصغيرة والمتو    
اتفاق في شرآة بعينها ثم التوسع فيه   التوصل إلى إلى ، تسعى النقابات في بعض القطاعات   المتحدة

 . ٢٠النجاح ، بدرجات متباينة من   )“المفاوضة النمطية ”(بحيث يشمل شرآات أخرى في القطاع  
وقد . عارضة لها االقتصادية تأييدا لمختلف مستويات المفاوضة أو م  ويساق الكثير من الحجج .٢١٤

 من حيث التدابير من    “الكفاءة”رآزت الدراسات على آيفية تأثير مختلف مستويات المفاوضة على     
 بأن قدرة وقال البعض. قبيل البطالة وزيادة األجور التي تتجاوز اإلنتاجية واالتجاهات التضخمية  
ا يعني ضمنا وجود عالقة   نظام المفاوضة على عدم المغاالة في األجور تتناقص مع الالمرآزية، مم  

ووفقا لهذا النهج، فإنه . وأداء االقتصاد الكليإيجابية بين مستوى المفاوضة الجماعية األآثر ارتفاعا 
 أن يكون المفاوضون في وضع أفضل لمراعاة اآلثار ، والمحتوىللتغطيةمع وجود نطاق أوسع 

 . ٢١ الكفاءةعلى أساسالسلبية الممكنة للقرارات التي يتخذونها 
ورأى آخرون بأن النظم المرآزية تتيح مزيدا من االستقرار، في حين تتيح النظم الالمرآزية  .٢١٥

ووفقا لهذا الرأي، فإن هناك مزايا على طرفي نظام المفاوضة،  في حين تكون . مزيدا من المرونة
توى  المطروحة هنا هي أنه على مسالفكرة و. المفاوضة على المستوى القطاعي الوسيط أدني درجة

تحمُّل العبء الكامل ألي عواقب  التفاوض الذي يتم في آل منشأة على حدة، يتعين على المفاوضين    
تقلل من قدرتها  بعينها   منشأة  فأي زيادة منفصلة في األجور في :سلبية لزيادات األجور المفرطة

وى المفاوضة   على مستفإنه ، وبالمقابل .  على مستوى الناتج وأسواق العمل على السواء التنافسية
تكاليف   يمكن للشرآاء أن ينقلوا أجزاء آبيرة من ، أي المستوى القطاعي أو المهني، المتوسط

زيادة سعر الناتج   عن طريق القيام سويا بالزيادات في األجور إلى جماعات أخرى في المجتمع 
 ٢٢.استجابة التفاقات األجور الجماعية 

 
 

 
———————— 
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B.W. Headey: “Trade unions and national wage politics”, in Journal of Politics, 32 (1970), pp. 407-
439, cited in F. Traxler: “Bargaining (de)centralization, macroeconomic performance and control over 
the employment relationship”, in British Journal of Industrial Relations, 41:1 (Mar. 2003), pp. 1-27. 
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L. Calmfors, J- Driffill: “Bargaining structure, corporatism and macroeconomic performance”, in 
Economic Policy, 6 (1988), pp. 13-61, cited in Traxler, op. cit., p. 3. 
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 ، في االتحاد األوروبيمستويات المفاوضة حول األجور ٦-٣الجدول 
 ٢٠٠١واليابان والواليات المتحدة، 

المستوى المشترك بين  المستوى القطاعي على مستوى الشرآة
 القطاعات

 

X XXX النمسا ٠ 
X X XXX بلجيكا 
X XX XX الدانمرك 
X X XXX فنلندا 

XXX X فرنسا ٠ 
X XXX ألمانيا ٠ 
X XXX X اليونان 
X X XXX أيرلندا 
X XXX إيطاليا ٠ 

XXX اليابان ٠ ٠ 
XX XX لكسمبرغ ٠ 

X XXX هولندا ٠ 
X XXX البرتغال ٠ 
X XXX إسبانيا ٠ 
X XXX السويد ٠ 

XXX X المملكة المتحدة ٠ 
XXX X الواليات المتحدة ٠ 

X   =     المستوى القائم للمفاوضة حول األجور؛XX =  األجور؛  هام ولكنه ليس المستوى السائد للمفاوضة حول 
XXX =   فئة غير منطبقة١ =٠المستوى السائد للمفاوضة حول األجور؛. 

 المؤسسة األوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل:  المصدر
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: “Industrial relations in the 
EU, Japan and USA, 2001”, in EIRonline, at 
http://www.eiro.eurofound.eu.int/print/2002/12/feature/tn0212101f.htm, table 2. 

لمدى  وتثير الدراسات الحديثة الشك بشأن صحة جميع هذه الحجج وال تجد أثرا منتظما  .٢١٦
والواقع أآثر ثراء وتعقيدا من   . ٢٣مرآزية المفاوضة على مجموع زيادة األجور والتضخم والبطالة

وفي حاالت آثيرة، يجري التوسع في االتفاقات الجماعية المتوَصل إليها على        . النماذج االفتراضية
االقتران مع   غير مرتبطة وآثيرا ما ُتستخدم ب      “خارجية”المستوى القطاعي المتوسط إلى أطراف  

).  إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا  على سبيل المثال، في(المفاوضة مع أصحاب عمل متعددين 
أصحاب العمل غير فإن  ،حيث يندر أن يجري هذا التوسع    ) ألمانيا وسويسرا  مثل (وفي بلدان أخرى 

 .ب العمل المتعددينإلى مراعاة المعايير التي تحددها المفاوضة مع أصحايميلون عمليًا المنتسبين  

 
———————— 

 
 :     أنظر23

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): The OECD Jobs Study, Part II 
(Paris, 1994): idem: “Economic performance and the structure of collective bargaining”, in 
Employment Outlook (Paris, 1997); F. Traxler, S. Blaschke, B. Kittel: National labour relations in 
internationalized markets (Oxford, Oxford University Press, 2001), cited in Traxler, op. cit., p. 3. 
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وستسعى األطراف المتفاوضة إلى تحديد مستوى    . للمفاوضة“ أمثل ” وال يبدو أن هناك هيكال     .٢١٧
الشرآاء وتميل أفضليات   .المفاوضة ونطاقها وشمولها بما يناسبها على نحو أفضل وفي وقت معين    

بالقوة نسبيا وقدرته   اعتمادا على مدى شعور أحد الطرفين ين إلى التغير على مر الزمناالجتماعي
 . ٢٤على أن ينشد مصالح أعضائه على نحو أفضل

يكون   والفاصل الحقيقي في قدرة المفاوضة الجماعية على تحديد أجور محايدة للعمالة قد ال  .٢١٨
ورغم آل . بين مختلف مستويات المفاوضة المتميزة بل باألحرى بين النظم المنسقة وغير المنسقة 

بل أن أفضل النظم المرآزية .  أحد أشكال تنسيق المفاوضة الجماعيةشيء، ال تمثل المرآزية إال
أحكام رسمية لضمان التنفيذ، وعلى ما إذا آان   ستنحو إلى االعتماد، بدرجات متنوعة، على وجود   

 ويمكن دعم المفاوضة على أي مستوى .الطرفان يتمتعان بالقدرة على تأمين االمتثال بين عناصرهما
يكون الهدف منها ضمان أن تراعي المفاوضة مصالح    حكومية متعلقة بالسياسات    قانونية أو بأحكام 

 .شرائح أوسع نطاقا من المجتمع تتجاوز الشرآاء المشترآين في المفاوضات مباشرة  
وتذآر دراسة أجراها البنك الدولي مؤخرا وتغطي العقدين الماضيين، بصورة قاطعة أن   .٢١٩

يمكن لنظام مفاوضة منسقة أن يترتب عليه سالم     " :عماليالمفاوضة المنسقة تحد من النـزاع ال
اجتماعي ألنه يساعد إما على إضفاء طابع مؤسسي على نموذج معياري للتوزيع أو يحسن تدفق  
المعلومات ومن ثم يحد من خطر حدوث إضراب بسبب المفاهيم الخاطئة لدى العمال عن ربحية  

 . ٢٥"الشرآة
أطر المفاوضة ، فإن د المستوى الذي يتفاوضون عندهلألطراف حرية تحديفي حين يكون و  .٢٢٠

وحتى إذا آانت المفاوضة غير المنسقة على مستوى     . ٢٦الجماعية ليست محايدة من حيث اإلنصاف   
المنشأة، الذي يتضح على نحو متزايد في معظم البلدان أنه قد ال تترتب عليها أي آثار اقتصادية هامة 

قد تحول دون وجود حوافز لتحسين وتوسيع آليات التمثيل   ، فإن األطر من هذا القبيل ٢٧عموما
وقد توفر إمكانية ضئيلة النتشار المفاوضة الجماعية إلى قطاعات هامشية وجماعات    . والتفاوض

 العاملين لمدد قصيرة أو لبعض الوقت، والعمال بعقود أو العمال في حاالت من قبيلهامشية أآثر، 
أو من الجماعات الضعيفة  النساء، ومن المهاجرين أصال    الطوارئ وُهم في حاالت آثيرة من   

 .بصورة أو بأخرى
 التي تقترن فيها اآلليات القانونية باإلدارة  من قبيل األطر آبر األطر األخرى إمكانيات أ  وتتيح .٢٢١

 األجور والتدريب  نظمل األخرى التي ت المحافوأ هيئات تحديد الحد األدنى لألجور   مثل(الثالثية 
 بأن أحد مستويات المفاوضة بيد أنه ليست هناك حجج دامغة للزعم). ضمان االجتماعي الإعاناتو

تخدم نظم مختلفة إليجاد   وبدال من ذلك ينبغي االعتراف بأن هناك إمكانات .أفضل من مستوى آخر
 وأن تستكمل  تتوحد فيما بينها ويمكن ألشكال ومستويات المفاوضة الجماعية أن  . مختلفةأغراضا 
 .ت وممارسات ثنائية وثالثية أخرى     بسياسا

 
———————— 

 
ّحت جماعات عمال المصانع المتشددين في أوروبا على المرآزية        أل القرن العشرين، في أواخر ستينات وسبعينات        24
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 .بدأت منذ وقت قريب في التماس تعزيز الالمرآزية المتزايدة في المفاوضة الجماعية       
 :   أنظر25

T. Aidt and Z. Tzannatos: Unions and collective bargaining: Economic effects in a global 
environment (Washington, DC, World Bank, 2002), p. 116. 

 :   أنظر26
A. Blackett and C. Sheppard: The links between collective bargaining and equality, 
IFP/DECLARATION Working Paper No. 10 (Geneva, ILO, 2002), p. 2, at 
http://www.ilo.organization/public/english/standards/decl/publ/papers/equality.pdf . 

27Aidt and Tzannatos, pp. 10 ff      ،مرجع سابق. 
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 مستوى المنشأة 
منذ نهاية سبعينات القرن الماضي، آان هناك اتجاه متزايد نحو المرآزية المفاوضة الجماعية         .٢٢٢

والمفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة آخذة في التطور؛ وحيث يسود      . ٢٨في معظم أنحاء العالم 
يل المثال، ففي ألمانيا، ذات التاريخ الطويل للمفاوضة على  على سبو . هذا المستوى فإنه يزداد تنوعا

فــي عدد الشرآات التي أبرمت اتفاقات تتعلق بالمنشآت       حدث ازدياد ملحوظ في ،المستوى القطاعي
، ٢٠٠٢ في عام ٧ ٠٦٣ إلى  ١٩٩١ اتفاقا في عام ٣ ١٥٠ فزادت من ،السنوات العشر األخيرة

 في ١٥ يعني أن اتفاقات المفاوضة على مستوى الشرآة شملت مما  ٢٩ في المائة١٢٤بزيادة قدرها 
وفي معظم البلدان التمس التفاوض على هذا المستوى زيادة . المائة من جميع العمال في ذلك البلد

وفيما يتعلق بالمنشآت التي يوجه إنتاجها      . ٣٠قدرة المنشأة على التكيف لمتطلبات الناتج وسوق العمل  
مع  سا، مثال، فإن التفاوض على مستوى المنشأة قد يساعد في التكيف إلى أسواق التصدير أسا

 ). ٢-٣انظر اإلطار (لمعوقات التي يواجهها العمل التجاري  ا
وفي حين قد يمكن تيسير إدخال تحسينات على اإلنتاجية أو األخذ بتكنولوجيا جديدة من خالل          .٢٢٣

شأة ال يقتصر على العمال الذين المفاوضة على مستوى المنشأة، فإن التفاوض على مستوى المن
.  أو القضايا المتعلقة باألجورعلى اإلنتاجية ، وال يرآز يشكلون جزءا من القوى العاملة األساسية

بالضرورة على اتحاد عدة منشآت؛ فقد تشترك إحدى المنشآت في مفاوضة   المفاوضات تقتصر  ال و
ي أنغوال، مثال، أدى االهتمام بشمول  فف. جماعية مع نقابات تمثل جماعة من العمال أوسع نطاقا 

 واتحاد نقابات عمال النقل   “Jembas”مصالح أوسع نطاقا للعمال بشرآة االستشارات التقنية   
واالتصاالت في أنغوال إلى التوصل إلى اتفاق يوفر لجميع العاملين تأمينا يشمل المرض والحوادث     

 . ٣١التي تقع أثناء العمل 
توى المنشأة إلى نتائج عملية حيث يواجه العمال وممثلوهم واقعا      وقد تؤدي المفاوضة على مس  .٢٢٤

وتتضمن بعض االتفاقات أحكاما  . ليات الحماية الجديدةبآ المكتسبة هم حقوقلمقايضة اقتصاديا متغيرا 
خاصة في حالة بيع المنشأة منها على سبيل المثال االتفاق المبرم بين شرآة آراون المرآزية في       

 ةـــات والطاقــا والكيماويــة بهــ المتحدة، ونقابة عمال الورق والصناعات المرتبط  تكساس، الواليات
 . ٣٢ الذي ينص على حماية الوظائف لدى احتمال بيع مصنع التكرير  PACEلدولية ا

وفي حاالت آثيرة يساعد اتخاذ مؤسسة واحدة الخطوة األولى عملية المفاوضة الجماعية في  .٢٢٥
. ا لم يكن هناك اعتراف عموما بالنقابات في صناعة تصدير األزهار ففي أوغند. أن تحرز تقدما

 لــأن تشمــ وهي شرآة فرعية لشرآة السكر في أوغندا بHortechوقررت شرآة هورتك بأوغندا،  
 
 
 

 
———————— 

 
 . ، مرجع سابق١٩٩٨-١٩٩٧، تقرير العمالة العالمي     28
 .Der Spiegel, No. 27, 2003, p. 56:      أنظر29
 :    انظر30

M. Ozaki (ed.): Negotiating flexibility: The role of the social partners and the State (Geneva, ILO, 
1999). 

 :   أنظر31
“Jembas and transport trade union sign collective agreement”, Angola Press Agency, Luanda, 
25 Feb. 2003, at www.angolapress-angop.ao . 

 :    أنظر32
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Union (ICEM): “World 
union role in Crown Central settlement: Five-year US oil lock-out ends”, ICEM Update No. 3/2001, 
18 Jan. 2001, at www.icem.org.  
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 ٢-٣اإلطار 

 شرآة أسمنت ترينيداد المحدودة

ود بآثار مفيدة   مما يعرئيسيةمكن للتفاوض على مستوى المنشأة أن يحدث في منشآت وطنية ي
سمنت أوشرآة . على منشآت أخرىوال على الشرآة وعلى أصحاب المصلحة المباشرين فحسب بل 

بالشرآة يعمل هي أهم منتج لألسمنت بين البلدان األعضاء في جماعة الكاريبي، والمحدودة ترينيداد 
 الشرآة في وقد عانت.  وتمتلك أيضا منشآت في بربادوس وجامايكا ،  مستخدم١ ٠٠٠أآثر من 

 آما ،  توقف عن العمل سنويايعمليتلفي المتوسط حيث تعرضت  ، الماضي من سوء عالقات العمل
 باستراتيجية إنتاج    ١٩٩٦عانت من انخفاض اإلنتاجية التي حاولت أن تتغلب عليه باألخذ في عام 

 ولذا قررت ، تزايدةولكن تحديث المعدات لم تترتب عليه النتائج المستصوبة من اإلنتاجية الم. جديدة
والتزمت بمعاملة جميع العاملين فيها والمنظمات . عالقات عملها ونهجها اإلداريتحسن الشرآة أن 

واعُتبر المديرون . التي تمثلهم آشرآاء استراتيجيين وجهات فاعلة على قدم المساواة في المنشأة 
 .ية أو فشلهامسؤولين عن نجاح هذه المبادرات المتخذة في مجال الموارد البشر

اإلقرار السلمي التفاقات جماعية في إلى التغير في مناخ العالقات بين العمال واإلدارة وأدى 
.  في المائة آما ازدادت مكاسب العاملين ٥٠وازدادت إنتاجية المنشأة بمقدار . ٢٠٠٠ و١٩٩٧عامي 

لى النجاح في معارضة وساعدت القدرة التنافسية المعززة للمنشأة وعالقات العمل السليمة فيها ع
عمال واشترآت إدارة شرآة أسمنت ترينيداد ونقابة  . ٢٠٠٢عرض شراء أجنبي للشرآة في عام 

 وأقنعتا حملة األسهم ، في االعتراض على عرض الشراء العلني ،التي تمثل العاملينحقول النفط، 
هناك آثار " فقد آانت آةالشرإدارة  مجلس هذآرووفقا لما . باالنضمام إليهما في اتخاذ هذا الموقف

على أصحاب المصلحة اآلخرين بالشرآة بمن فيهم العمالء والعاملين ستترتب معاآسة محتملة 
والشرآات التي تقدم الخدمات والموردين مع احتمال تخفيض نطاق العمليات أو إغالق المصنع    

اإلقليمية وآانت في حاجة واعُتبرت الشرآة عنصرا هاما من عناصر التنمية االقتصادية . "..بالكامل 
 .إلى الدفاع عنها

 :المصدر
“Trinidad Cement asks for rejection of Cemex bid”, Cement Americas, 24 July 2002, at 
cementamericas.com . W. Momm and O. Nurse: “On the high road to competitiveness with decent work – 
Case studies from Caribbean enterprises”, paper prepared under the ILO Caribbean Office Project for the 
Promotion of Management-Labour Cooperation (PROMALCO) (unpublished document). 

ويساعد هذا في . ٣٣أحكام االتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع االتحاد جميع العاملين في مزارعها 
 .ب أمام إجراء المزيد من المفاوضات في منشآت أخرىفتح البا
وعندما تعترض المصاعب سبيل التفاوض يمكن لمختلف عناصر الحوار االجتماعي أن   .٢٢٦

ُتدخل أو تستعيد روح التعاون والتآزر بين الشرآاء االجتماعيين وقد يتطلب هذا دعما تشجيعيا من  
مثال، شكلت المنشآت لجانا للتعاون بين العمال  ففي الفلبين على سبيل ال. برامج أو مؤسسات خاصة

آليات ثنائية للتشاور على  هي تعتبر و. واإلدارة بتوجيه من المجلس الوطني للتوفيق والوساطة
ويعترف بأفضل الممارسات عن . مستوى المنشأة مما يشجع على مشارآة العاملين في مكان العمل

  مثًال٢٠٠١وفي عام . ممتازة بين العمال واإلدارة  تتميز بعالقات   جائزة للمنشأة التي طريق منح 
ُمنحت هذه الجائزة إلى الشرآاء االجتماعيين في منشأة تكرير السكر حيث تمكنت اإلدارة والعمال     

وساعد . سادته المنازعاتمن تحسين التعاون الجيد والحفاظ عليه عقب تاريخ من عالقات العمل 
المنشأة في التوصل إلى اتفاق جماعي دون تدخل من وزارة برنامج التعاون بين العمال واإلدارة 

 .٣٤  واالستخدامالعمل
 

———————— 
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وتتطلب المفاوضة على مستوى المنشأة، ربما أآثر من أي مستويات أخرى، أن ينجح نظام    .٢٢٧
الذي  يالدانمرآنظام المفاوضة ومن األمثلة الجيدة على ذلك . سليم في توفير المعلومات لألطراف 

تقاسم المعلومات وإجراء المشاورات المسبقة     تقوم على  “مرآزية مرآزية  ال ”يوصف أحيانا بأنه 
لى  عالتفاوض على معدالت الحد األدنى لألجورالنظام ويتيح هذا . ومبادئ االشتراك في المفاوضة

 نــي حيـــوف.  مبادئ توجيهية للمفاوضة على األجور على مستوى المنشأة    ويوفرالمستوى القطاعي 
شآت هذه المبادئ التوجيهية فإنها تعدل األجور تمشيا مع اإلنتاجية والظروف االقتصادية    تراعي المن
 . ٣٥ للمنشأةاألخرى

 المستوى القطاعي
.  المفاوضة الجماعية على المستوى القطاعي في عدد من بلدان االتحاد األوروبي  يغلب وجود .٢٢٨

التينية حيث تحدث المفاوضة أساسا    وهذا المستوى أقل انتشارا في مناطق أخرى باستثناء أمريكا ال  
في عدد أيضا وُتمارس المفاوضة القطاعية . على هذا المستوى في األرجنتين وأوروغواي والبرازيل 

فيها جرت بلدان أخرى، بيد أنه في . من بلدان غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية وفي جنوب أفريقيا
يعية على تعزيز المفاوضة على مستوى  ، ساعدت المبادرات التشرممارسة المفاوضة الجماعية

 في ١٩٩٧قانون العالقات لصناعية وعالقات العمل لعام ) تعديل(ومثال على ذلك، اعتماد . المنشأة
 .  فإن المبادرات التشريعية قد شجعت المفاوضة على مستوى المنشأة، ٣٦زامبيا 
فبعض النظم . لبلدانعلى واقع متباين مع تباين ا المفاوضة على المستوى القطاعي وتنطوي  .٢٢٩

هولندا، الجمهورية التشيكية،   (“فوق المنشأةما ”القانونية تستخدم تعبير االتفاق على مستوى   
تشير إلى  ويمكن أن تغطي هذه التعاريف االتفاقات القطاعية بمعناها التقليدي أو         ). سلوفاآيا، هنغاريا 

من فرادى أصحاب العمل والنقابة  اتفاقات مع أصحاب عمل متعددين يجري التوصل إليها بين عدد 
 .في هذا القطاع) أو النقابات(

 إلى االتحاد يةعدد من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالومع االنضمام الوشيك ل .٢٣٠
 بشأن توافق العالقات العمالية ونظم المفاوضة الجماعية بين هذه  هامةتجري مناقشة  ، األوروبي

وهناك تباين شاسع  بين االثنين فيما يتعلق بنطاق المفاوضة  . وبيالبلدان ونظم االتحاد األور
 الذي ٧-٣ويتضح هذا في الجدول  .  ذات األهمية المتزايدة في بلدان االتحاد األوروبيالقطاعية
 عدد االتفاقات القطاعية السارية في بلدان مختارة حديثة العهد باالنضمام وبلدان االتحاد      يقارن

 .الحاليةاألوروبي 
 المفاوضة على المستوى القطاعي في البلدان ذات االقتصادات التي تمر  تسود وآان ُيتوقع أن   .٢٣١

في تم تطويرها وإدارتها نظرا لتراث األجور المرآزية ونظم تصنيف الرتب التي ية بمرحلة انتقال
 نتيجة  ويتمثل أحد التحديات التي تواجه المفاوضة الجماعية في أنه،   . التخطيط المرآزي نظام إطار 

.  الصناعية الرئيسية، ال يسهل تحديد القطاعات االقتصادية وشواغلها العامةةلعملية إعادة الهيكل
. وعالوة على ذلك، فإن أصحاب العمل المستقلين الجدد أقل استعدادا للتفاوض على هذا المستوى

لفضل في نمو  والذي يعود إليه اوفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم الناشئ حديثا،     
 القواعد المتفق عليها  عنأصحاب العمل يحجم في تلك البلدان، قد الجانب األآبر من القطاع الخاص   

على المستوى القطاعي ويفضلون المفاوضة على مستوى المنشأة أو عدم المفاوضة على 
ر إلى وفي بولندا وهنغاريا، تميل االتفاقات القطاعية إلى أن تتضمن توصيات وتشي. ٣٧اإلطالق

 
———————— 
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وفي بعض األحيان فإنها تكرر األحكام الواردة   . يمكن التفاوض بشأنه فحسب في القطاعات األدنى  ما
 .في قانون العمل الوطني

 االتفاقات الجماعية على المستوى القطاعي ٧-٣الجدول 

 النسبة(معدل الشمول 
 )المئوية

 البلد  السنة  عدد االتفاقات الجماعية   

95(multi-employer) – 2000  النمسا* 
  بلجيكا 2001 398 1 98
 بلغاريا   2001 60 20

 *قبرص  2000 12 90-95
 *الجمهورية التشيكية    2001 12 –

45(multi-employer) – 2000  الدانمرك* 
< 10 7 + 10 subsectoral 2001  استونيا  
 فرنسا   2001 116 1 94.5
 ألمانيا   2001 1 000 30 1 75

17.8 (sect. and multi) 19 + 33 multi-employer 1999   هنغاريا 
 *إيطاليا   2001 600-700 80-85

60 (multi-employer) – 2000  لكسمبرغ* 
68(multi-employer) – 2001   هولندا* 

<10 136 multi-employer 2001   بولندا* 
 *البرتغال  1999 – 84

 رومانيا   2001 25 –
 *سلوفاآيا  2001 55 50

Close to 100 38 2000   سلوفينيا* 
66(multi-employer) 1 403 2000   إسبانيا* 

 ".االتفاقات حول األجور   "   تشمل هذه النسبة المئوية       )١(.  غير متاحة   =-
 :  المصادر

Y. Ghellab and D. Vaughan-Whitehead (eds.): Sectoral social dialogue in future EU member 
states: The weakest link (Budapest, ILO/European Commission, 2003).   * EIROnline: “Industrial 
relations in the candidate countries”, op. cit., and idem: "Collective bargaining coverage and 
extensions procedures", at http://www.eiro.eurofound.ie/2002/12/study/tn 0212102s.html  

 فإنها تنحو إلى أن تكون ذات مضمون  ،في البلدان الناميةوحيثما وجدت االتفاقات القطاعية    .٢٣٢
وهذه هي الحالة، على سبيل المثال، في االتفاقات القطاعية الموجودة في صناعة المالبس في  . عام

. قطاعيةويوضح التنوع المتزايد للمنشآت في قطاع بعينه جزئيا انخفاض عدد االتفاقات ال . ٣٨الفلبين
 وجود مستوى متوسط لتوفير المعلومات ووضوحها، إذا لم يكن تنسيقها، بين     ومن الضروري

وحيثما ال يمكن للمفاوضة القطاعية  . يقرر على مستوى المنشأة وما يحدث على الصعيد الوطني ما
جيهية أن تفي بهذا الغرض تبرز وسائل أخرى من قبيل تحديد الحد األدنى لألجور أو المبادئ التو

 .المتعلقة باألجور
 

———————— 
 

  .٨٤، مرجع سابق، صفحة M. Ozaki:      أنظر38
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وحيثما يتخذ صاحب عمل واحد قرارات تتعلق بقطاع بأسره يمكن للمفاوضة على المستوى       .٢٣٣
القطاعي أن تتسم بفعالية خاصة على سبيل المثال في حماية حقوق العمال إزاء تلك التغيرات 

، وهكذا. طاع الخاصاالقتصادية والقانونية وتذليل صعاب تحول العمليات من القطاع العام إلى الق 
 في عام   إلى اتفاق مع الحكومة“FENATRAOS”في شيلي، توصلت النقابة في مجال صناعة المياهف

دة ـن العمالة لمـ يضمن أم٣٩ لحماية حقوق العمال في حالة التحول إلى القطاع الخاص٢٠٠١
خاص السابقة التي وجاء هذا االتفاق في أعقاب عملية التحول إلى القطاع ال  . ثالثسنوات آحد أدنى 

نجم عنها عدد من عمليات االحتجاج واإلضراب التي سببت الفوضى، ويوفر االتفاق حاليا إطارا    
 .عاما لمزيد من عمليات التحول إلى القطاع الخاص بانتظام في هذا القطاع

 المستوى الوطني
وقد . ع العمالتحدد المفاوضات الثالثية أو الثنائية على المستوى الوطني نفس الشروط لجمي  .٢٣٤

 اقتصادي للمفاوضة على مستويات أدنى وتتيح للشرآاء   -تهدف أيضا إلى تحديد إطار اجتماعي 
وتساهم المناقشات والمفاوضات  . االجتماعيين تطوير وسيلة للتخفيف من وقع الصدمات االقتصادية   

 باألهمية في التغلب على هذا المستوى في إدارة المسائل االقتصادية الكلية على نحو أفضل وقد تتسم
وفي بلدان وسط  . على األزمات االقتصادية في جميع االقتصادات بما فيها أآثر االقتصادات نموا

وشرق أوروبا بصفة خاصة، ساعدت المفاوضات الثالثية على الشروع في إصالح لقانون العمل 
 جرى التوصل  التفيا ففي .  آثير من االتفاقات الوطنية باألجور   يهتمو. الذي يحكم المفاوضة الجماعية

وفي حين ال تشكل األحكام في    . إلى اتفاقات ثنائية على الصعيد الوطني بشأن الحد األدنى لألجور  
 فإن الحد األدنى لألجور الذي تحدده االتفاقات الجماعية على مستويات     ،توصيات سوى  االتفاقات 

 الذي تقترحه المبلغمائة عن  في ال٥٠و ٣٠بين أدنى تنحو إلى أن تكون أعلى بنسبة تتراوح  
ة ويبدو أن هذا يعكس استعداد الشرآاء االجتماعيين لالستفادة من المجال المتاح       . ٤٠الحكوم

ويمكن أيضا للمفاوضة على المستوى الوطني أو  . للمفاوضات والتوصل إلى زيادات في األجور
لمعاشات التقاعدية الحوار االجتماعي أن يتناول مسائل أخرى أوسع نطاقا من قبيل إصالح ا

 . للعاملين
وعلى هذه المستويات األعلى يمكن للشرآاء االجتماعيين التفاوض على اتفاقات تعود بالفائدة   .٢٣٥

. وقد يكون هذا واضحا تماما في بعض األحيان    . على أشخاص ليسوا ُهم موضع المفاوضة مباشرة 
 إطارا للمفاوضات ٢٠٠٢-٢٠٠١ بين عدة مهن للفترة  مشتركففي بلجيكا يضع اتفاق وطني   

ولهذه األحكام . القطاعية ويمنح العمال لبعض الوقت الحق في إجازة مدفوعة ألغراض التعليم
في البلدان الصناعية حيث تزداد نسبة الذين يعملون لبعض الوقت والعمال   أهميتها بوجه خاص  

ونة سوق العمل والنواتج  وتتطلب مر . ٤١المؤقتين تدريجيا ال سّيما في حالة النساء وجماعات األقليات 
وتنص االتفاقات الجامعة بين عدة مهن على المستوى الوطني . حلوًال ابتكارية إمتداد الحياة العملية

الحياة في للتعليم مدى  في البلدان التي توجد لديها شواغل من هذا القبيل تدريبا أثناء العمل وخططا  
واألفضل التفاوض حول هذه المسائل   . ديد المهنييشجع التنقل بين الوظائف والتج   معظم األحيان مما  

 .على المستوى الوطني
ففي السنغال . على المستوى الوطني في البلدان النامية أيضاعمليات المفاوضة وتجري   .٢٣٦

 بين مشترآةوالنيجر قد ُتعزى المفاوضات الوطنية إلى حد آبير إلى نفوذ نظام االتفاقات الجماعية ال
وآانت تلك النظم . ي فرنسا والذي ُأدخل إلى هذين البلدين في ظل االستعمارعدة مهن الذي يمارس ف

 لقدرة إفتقار عن  المستويات األدنى فضًالعلىتنحو في الماضي إلى المعاناة من مشاآل التنسيق  
ومع هذا، فإن اآلليات على الصعيد الوطني قد جرى تشجيعها    .الحكومات والشرآاء االجتماعيين 

 
———————— 
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 من خالل تعاون منظمة العمل الدولية في بعض بلدان أفريقيا الناطقة ذا جزئيًا وتم همؤخرًا
وفي السنغال وضعت آلية داعمة للمفاوضة الجماعية في شكل ميثاق وطني معني بالحوار  . بالفرنسية
جميع النقابات    الحكومة و من جانب ٢٠٠٢نوفمبر  /وقد اعتمد هذا في تشرين الثاني. االجتماعي
 آما اعتمدته منظمات أصحاب العمل الوطنية     ، نقابة باستثناء نقابة واحدة  ١٦ددها الوطنية وع

. العمال منظمات  بين مواقف منظمات أصحاب العمل و   في محاولة ناجحة لتحقيق التوافق   األربع، 
 بين العمال واإلدارة وتعميق  المنازعات على إلى التغلبالحاجة االعتراف بوقد نشأ هذا الميثاق عن 

ر على جميع المستويات وتوفير التدريب في مجال المفاوضة الجماعية وتوفير معلومات بشأن     الحوا
ومن المنطلقات األساسية أن يتوافر    .  االقتصادية-مجموعة متنوعة من المسائل االجتماعية    

لألطراف في آل من القطاعين الخاص والعام نفس مستوى المعلومات آنقطة انطالق لمناقشاتها   
 .هاومفاوضات

ويمكن لآلليات على المستوى الوطني أن تجعل عالم العمل مدخال متميزا لألخذ بسبل حماية        .٢٣٧
ووضع حكم يتعلق بأجازة األمومة في عدد     . أآثر آفاءة ألآثر العمال تهميشا الذين يتعرضون للتمييز      

ي قطاع العمالة من بلدان أمريكا الالتينية والفلبين وسنغافورة سيتيح للنساء فرصة إضافية للبقاء ف
 للتعاون على الصعيد الوطني هو فيروس الحاسمةمجاالت الوثمة مجال من  . الذي يتمتع بالحماية

وفي إندونيسيا توصل الشرآاء االجتماعيون    ). ٣-٣انظر اإلطار (اإليدز  /نقص المناعة البشرية
روس نقص المناعة  إلنفاذ مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن في  ٤٢إلى اتفاقالثالثيون 
 . ٤٣ وعالم العملاإليدز/البشرية
إجراء المشاورات  بشأن التفاقات االجتماعية و  إلبرام اوالمستوى الوطني هو ساحة تقليدية   .٢٣٨

وهذه االتفاقات والمواثيق تساعد في    . وقد تأخذ أشكاال متنوعة ثالثية أو ثنائية  . ٤٤سياسات الدخل
 اقتصادي عام حيث يكون الهدف النهائي هو تحقيق      - تحديد إطار عالقات العمل بمعنى اجتماعي   

وتضمن النقابات السالم االجتماعي وعدم المغاالة   . توازن بين الكفاءة واإلنصاف في النمو الوطني 
 والتدريب والضمان باالستخدام فيما يتصل   “أآثر رفقا بالعمال ”في األجر مقابل اتباع سياسات   

اوض عليها في الماضي في مختلف البلدان األوروبية وفي وهذه المواثيق جرى التف  . االجتماعي
ومع هذا   . أستراليا مثال ولكنها أخذت في التناقص منذ منتصف حتى أواخر ثمانينات القرن الماضي        

 ويجري النظر حاليا ،فقد جرى التفاوض على مواثيق جديدة من هذا النوع منذ ذلك الحين في أيرلندا  
 .قيافيها في البرازيل وجنوب أفري

وأبرم عدد من البلدان األوروبية، بما فيها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفنلندا وهولندا،    .٢٣٩
وآان الهدف هو  . مجموعة من المواثيق االجتماعية بغية اإلعداد لألخذ بالعملة األوروبية الواحدة    

ات المتعلقة   بناء توافق في اآلراء بين الحكومات والشرآاء االجتماعيين بشأن نطاق من اإلصالح        
 تمكنت هذه  ٢٠٠٢وعندما بدأ العمل بالعملة الواحدة في عام . باالقتصاد الكلي وسوق العمل

االقتصادات من استيفاء الشروط الصارمة المتصلة بالدين والنفقات العامة والتضخم وما إلى ذلك  
 . بدون حدوث أي أزمة أو نزاع اقتصادي رئيسي
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 ٣-٣اإلطار 

 اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية مواجهة العمل معًا من أجل

اإليدز انتشاره بين السكان في سن العمل يزداد    /مع مواصلة فيروس نقص المناعة البشرية
. تعاون نقابات العمال وأصحاب العمل في مكافحة الوباء والتصدي للمسائل المتصلة بمكان العمل

 نطاقا على السواء أنهما مفيدان جدا في هذا  وتثبت المفاوضة الجماعية والحوار االجتماعي األوسع
وقد اتضح هذا في العمل الذي قامت به منظمة العمل الدولية من خالل اعتماد مدونة ممارسات . السياق

 .٢٠٠١اإليدز وعالم العمل في عام /بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
 وتتضمن مبادئ اإليدز/يةوالقصد من المدونة هو الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشر 

والمبادئ الرئيسية هي عدم التمييز المتصل بحالة اإلصابة    . جوهرية فضال عن مبادئ توجيهية عملية
؛ والسرية؛ وتهيئة بيئة عمل صحية وسليمة؛ استمرارية اإلستخدامبفيروس نقص المناعة البشرية؛ و

لمشورة لكن مع عدم إجراء فحوص والمساواة بين الجنسين؛ وإجراء الفحوص الطوعية مع إسداء ا
 في مكان العمل اإليدز/ألغراض العمل أو التوظيف؛ وضرورة تناول فيروس نقص المناعة البشرية

وآانت المدونة نتيجة لمشاورات ثالثية . من خالل الحوار االجتماعي وبرامج الوقاية والرعاية والدعم
ظمات العمال فضال عن فرادى الشرآات وتمتعت بدعم األمم المتحدة ومنظمات أصحاب العمل ومن 

 .والمنظمات غير الحكومية
ومن العالمات اإلضافية على تعاون الشرآاء االجتماعيين بشأن فيروس نقص المناعة    

 عن االتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة ٢٠٠٣مايو / بيان مشترك صدر في أياراإليدز/البشرية
م هذا البيان المنظمتين باالشتراك في مكافحة فيروس نقص   وُيلز. والمنظمة الدولية ألصحاب العمل

 .المناعة البشرية
وتجد بعض النقابات وبعض أصحاب العمل أن مدونة منظمة العمل الدولية مفيدة لدى التفاوض 

تنـزانيا  جمهوية ففي . على اتفاقات بشأن التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية في عالم العمل
الهدف منها مدونة للممارسات بإعداد  الحكومة ونقابات العمال وأصحاب العمل تقوم مثًالالمتحدة 
وبمجرد المصادقة عليها ستطبق هذه .  مدونة منظمة العمل الدولية للظروف الوطنية والمحليةتكييف

 فيروس نقص آما أن مذآرة تفاهم بشأن العمل معًا في مكافحة  . المدونة على جميع أماآن العمل
تأخذ  اإليدز وقَّعها اتحاد أصحاب العمل في جامايكا واتحاد نقابات العمال في جامايكا شريةالمناعة الب

 تم اعتمادهابعض أحكام مدونة منظمة العمل الدولية آما تتضمن مدونة للممارسات في إعتبارها 
عيين   ، وهو اتفاق تم توقيعه بين الشرآاء االجتما   ٢٠٠٤-٢٠٠١لفترة لجزء من الشراآة االجتماعية آ

 .في بربادوس
تفاقات الجماعية في االاإليدز في /بفيروس نقص المناعة البشريةقد يساعد إدماج أحكام تتعلق و

يحد من خطر إخفاء العمال لحالة اإلصابة بفيروس نقص مما بناء الثقة بين العمال وأصحاب العمل  
ومن األمثلة على االتفاقات . بيالمناعة البشرية خوفا من الطرد وبالتالي عدم حصولهم على العالج الط

اتفاق مبرم في عام   في مكان العمل اإليدز / بالتحديد فيروس نقص المناعة البشريةالجماعية التي تتناول 
 De Beers بين شرآة ٢٠٠٣ وخمس نقابات عمال واتفاق أبرم في عام Anglo Gold بين شرآة ٢٠٠٢

 .واالتحاد الوطني لعمال المناجم في جنوب أفريقيا

 من هذا القبيل إلى حد آبير جدا على منظمات أصحاب العمل ومنظمات           المواثيق ويعتمد نجاح   .٢٤٠
ويتعين على المفاوضين أن يتمكنوا من   . العمال الوطنية التي تتفاوض عليها آما تعتمد على الدولة  

التنظيم   ويتطلب هذا . إقناع أعضائهم بالحاجة إلى هذا االتفاق وبعد ذلك أن يضمنوا احترام أحكامه 
ومن المهم بصفة خاصة في  . الحر وتوافر القدرة واستمرار الحوار على مختلف مستويات االقتصاد    

هذا المستوى من مستويات المفاوضة الجماعية والحوار االجتماعي أن تتوافر المعلومات االجتماعية   
 .دامها تحليل تلك المعلومات واستخبالتدريب الالزم لاالقتصادية الالزمة وأن تستكمل  

 المستويات فوق الوطنية
تجاوز المستوى الوطني    ي التي التفاوض فإن ، العولمةيمر بعملية  بالرغم من أن العالم   .٢٤١
 ة المتعددة الجنسيالمنشآتويدرس هذا الفرع أوال االتفاقات المبرمة بين . ظاهرة نادرةيزال  ال
الحوار و المفاوضة فوق الوطنية  ثم يتطرق إلى أشكال أخرى من،نقابات العمال الدولية منظمات  و

 .االجتماعي
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 االتفاقات اإلطارية الدولية
في ظهور الحوار االجتماعي  التطورات الهامة الحديثة في مجال عالقات العمل  يتمثل أحد  .٢٤٢

الزيادة السريعة في عدد االتفاقات اإلطارية المبرمة بين   العالمي، الذي اتخذ أشكاال عديدة من بينها  
 اتفاقا من هذا القبيل ٢٧وقد وقِّع على . يةم واتحادات النقابات العالةت المتعددة الجنسيفرادى المنشآ

انظر (، ووقِّع معظمها في السنوات الخمس الماضية  القرن الماضي على األقل منذ مطلع تسعينات
مبادئ  وغالبا ما تتخذ هذه االتفاقات نموذج إعالن منظمة العمل الدولية المتعلق بال       ). ٨-٣الجدول 

يتعلق ببعض الشرآات والنقابات، فإن االتفاقات اإلطارية هي     وفيما . والحقوق األساسية في العمل
استجابة لعالم اليوم بما فيه من سالسل إنتاج عالمية وتجارة دولية متزايدة وزيادة االعتماد المتبادل      

اسب مع فئة واحدة من   وفي حين أن هذه االتفاقات ال تنسجم على نحو من . في المجال االقتصادي
فئات عالقات العمل فإن تلك االتفاقات اإلطارية يمكن أن ُتعتبر شكال من أشكال الحوار االجتماعي     

مفاوضات بين   نتاج    أنها  وبالذات من حيث عن مدونات قواعد السلوك وتختلف هذه االتفاقات. الدولي
 أحيانا على أنها جزء من اتجاه أوسع نطاقا ومع هذا، ُينظر إلى االتفاقات اإلطارية . النقابات واإلدارة

وحسبما لوحظ في آثير من هذه االتفاقات فإنها ال تحل  . نحو تحسين المسؤولية االجتماعية للشرآات 
 .محل المفاوضة الجماعية على المستوى الوطني أو المحلي
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مدى انطباقها على المتعاقدين من 
 أو الموردين/الباطن و

المبادئ الواردة في اتفاقيات  الهياآل واإلجراءات الرسمية إلدارة االتفاقات
 :منظمة العمل الدولية

 حسب العدد(*)  
 خالف العدد(**)  

 اتحاد نقابي عالمي
 )فرع(

 ة الجنسيةمنشأة متعدد السنة

أي صعوبات في التنفيذ أو التفسير تناقش جنبًا           
 .إلى جنب، ولكن ال توجد أي لجان مؤسسية   

االتحاد الدولي لعمال الصناعات        ١٣٥/ ٩٨/ ٨٧   (*)
الغذائية والزراعية والفنادق      
والمطاعم وتوريد الطعام والتبغ     

 )فنادق (وعمال الصناعات المثيلة   

  ACCORمجموعة  ١٩٩٥
 )افرنس(

  (*)  ١٣٥/ ٩٨/ ٨٧ 
(**)  ١١١/ ١٠٠ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات      
الغذائية والزراعية والفنادق      
والمطاعم وتوريد الطعام والتبغ     

مواد (وعمال الصناعات المثيلة   
 )غذائية

 ١٩٨٩  في عام ٢
 ١٩٩٢  في عام ١
 ١٩٩٤ في عام ٢
 ١٩٩٧  في عام ١

  DANONEمجموعة 
 )فرنسا(

تقدم الشرآة  . اجتماع مشترك يعقد مرتين سنوياً  الموردين فقطينطبق على 
تقارير بشأن ما أحرز من تقدم، ويقدم االتحاد    
الدولي لعمال البناء واألخشاب تقارير عن أي    

حينئذ تقوم الشرآة   . انتهاآات لمدونة السلوك 
 .باستعراض المسألة واقتراح التدابير المالئمة     

(**)  ١٠٠/ ٩٨/ ٨٧ /
١٠٥/ ٢٩ /١٣٨/ ١١١ 

االتحاد الدولي لعمال صناعات البناء     
 )أثاث(واألخشاب  

تم تحويل اتفاق عام    
 إلى اتفاق ١٩٩٨

إجرائي وأدرج 
المضمون في مدونة  

 ٢٠٠١سلوك في عام 

IKEA   
 )السويد(

ينطبق أيضًا على المتعاقدين 
من الباطن وعلى حاملي 

 .التراخيص

شة  اجتماع مشترك يعقد مرة واحدة سنويًا لمناق 
 .القضايا بغية التوصل إلى إجراءات مشترآة      

(*)  ٨٧/٩٨/١٠٠/١١١/
١٣٨/٢٩/١٠٥ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات      
الكيميائية والطاقة والمناجم ونقابات       

 )صناعة النفط (عموم العمل  

، نقح في عام ١٩٩٨
٢٠٠١ 

STATOIl   
 )النرويج(

ة   وتتألف لجنة المراقب   . لجنة لمراقبة تنفيذ االتفاق   
-FABERمن عدد متساو من ممثلي   

CARTELL  ونقابة عمال المعادن، عضو 
االتحاد الدولي لعمال صناعات البناء     

وتجتمع هذه اللجنة مرة على األقل     . واألخشاب 
 .آل سنتين

(*)  ٨٧/٩٨/١٣٥/١٠٠/
١١١/١٣٨/٢٩/١٠٥ 

االتحاد الدولي لعمال صناعات البناء 
 )معدات المكاتب(واألخشاب  

٢٠٠٠ FABER-CASTELL   
 )ألمانيا(

وتشمل مراقبة االتفاق الذي . مشاورات مرة في السنة 
يجتمع الطرفان على الفور في حالة . تم التوصل إليه

 .نشوب نزاع أو انتهاك لالتفاق

(*)  ٨٧/٩٨/١٠٠/١١١/
١٣٥/١٣٨/٢٩/١٠٥ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات 
الكيميائية والطاقة والمناجم ونقابات 

 العموم العم
 )الصناعات الكيميائية(

، تم تمديده في   ٢٠٠٠
 ٢٠٠٢عام 

FREUDENBERG 
 )ألمانيا(

. ينطبق على الشرآاء المتعاقدين
وهم يكلفون بدورهم التقيد 
باالتفاق من قبل شرآائهم 

 .المتعاقدين

يستطيع آل من االتحاد الدولي أو نقابة عمال البناء أو 
إخالل إذا أي نقابة إبالغ مجلس إدارة الشرآة بأي 

ويوجد لدى الشرآة موظف . انتهكت أحكام االتفاق
والمسائل التي . مسؤول عن تطبيق مدونة السلوك  

تتطلب توضيحات توضح من جانب األطراف 
 .الموقعة معا

   (**)٩٨/١٠٠/١١١//٨٧/
١٣٨/١٨٢/٢٩/١٠٥ 

 االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب
 )البناء(

٢٠٠٠ HOCHTIEF  
 )ألمانيا(
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مدى انطباقها على المتعاقدين من 
 أو الموردين/الباطن و

المبادئ الواردة في اتفاقيات  الهياآل واإلجراءات الرسمية إلدارة االتفاقات
 :منظمة العمل الدولية

 حسب العدد(*)  
 خالف العدد(**)  

 اتحاد نقابي عالمي
 )فرع(

 ة الجنسيةمنشأة متعدد السنة

توافق الشرآة والشبكة الدولية للنقابات على     طبق على الموردينين
 .الرصد المشترك 

(*)  ٨٧/٩٨/١٣٥ 
(**)   ١٣٨/١٨٢/٢٩/
١٠٥ 

 الشبكة الدولية للنقابات
 )ةصناعة التجزئ(

٢٠٠١ CARREFOUR   
 )فرنسا(

تطلب الشرآة من مورديها 
ومن المزارعين المتعاقدين 

وشرآاء المشاريع المشترآة 
 أدلة معقولة تفيد بتقديم

احترامهم للتشريع الوطني 
ومعايير العمل الواردة في 

 .االتفاق

تخطر الشرآة األطراف الموقعة بأي تغييرات        
تجتمع لجنة استعراض االتفاق على     . رئيسية

األقل مرتين في السنة لرصد التنفيذ من جانب        
 .الموردين والمتعاقدين من الباطن 

(*)   ٨٧/٩٨/١٣٥/١٠٠/
١١١/٢٩/١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات      
الغذائية والزراعة والفنادق    
والمطاعم وتوريد الطعام والتبغ     

 وعمال الصناعات المثيلة    
 )الزراعة(

٢٠٠١ CHIQUITA 
 )الواليات المتحدة  (

ينطبق على المتعاقدين 
والمتعاقدين من الباطن وعلى 

 .الموردين

تفسير أو   إذا ظهرت مشكلة في     . اجتماع سنوي 
 .تطبيق االتفاق، تشكل مجموعة رصد مشترآة    

(*)  ٨٧/٩٨/١٣٥/١٠٠/
١١١/٢٩/١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

 الشبكة الدولية للنقابات
 )االتصاالت(

٢٠٠١ OTE 
 )اليونان(

ينبغي إبالغ الموردين 
 .باالتفاق

يقدم فريق معني بالتطبيق التقارير بشأن       
االمتثال أو بأي انتهاآات ال يمكن حلها عن    

تنظم زيارات   .  مناقشات في مكان العمل طريق
إذا استمرت    . لمواقع العمل على األقل مرة سنوياً    

الخالفات، يدعى لالنعقاد مجلس مشترك     
 .للتحكيم

(*)  ٨٧/٩٨/١٣٥/١٠٠/
١١١/٢٩/١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

االتحاد الدولي لنقابات عمال البناء 
 واألخشاب

 )البناء(

٢٠٠١ SKANSKA 
 )السويد(

مناسبة من أجل إشراك العمال    تشكل الهيئات ال   
يعقد اجتماع مشترك   . في عملية اتخاذ القرار 

مرة في السنة لكبار ممثلي األطراف الموقعة    
 . االمتثال باالتفاق   علىلإلشراف 

 الشبكة الدولية للنقابات ٨٧/٩٨   (**)
 )االتصاالت(

 وما ٢٠٠٠اتفاق عام 
ترتب عليه من مدونة  

 سلوك 

TELEFONICA 
 )إسبانيا (

طبق على الموردين فيما     ين
 .١٣٨ و٢٩يتعلق باالتفاقيتين    

يعهد بالرصد للجنة الوطنية المشترآة    
 .المنصوص عليها في اتفاق المنشأة السائد      

(*)  ٨٧/٩٨/١٣٥/١٠٠/
١١١/٢٩/١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات      
 المعدنية 

 )األجهزة المنزلية(

٢٠٠١ MERLONI 
ELETTRODOMESTIC

I  )لياإيطا( 

يشارك ممثلو االتحاد الدولي في االجتماعات        
 ENDESAالسنوية التي تعقد بين شرآة  

ونقابات العمال واالجتماع المشترك الذي يعقد        
 .مع ممثلي النقابات الموقعة  

االتحاد الدولي لعمال الصناعات       ٨٧/٩٨  (**)
الكيميائية والطاقة والمناجم ونقابات       

 عموم العمال
 )صناعة الطاقة (

، تم تنقيحه في ٢٠٠٠
 ٢٠٠٢عام 

ENDESA 
 )إسبانيا (

ينطبق على الشرآاء 
 .المتعاقدين

تجتمع اللجنة المشترآة سنويًا الستعراض 
يقدم الشرآاء التقارير عن االنتهاآات . التنفيذ

 .لمجلس إدارة الشرآة

(**)   ٨٧/٩٨/١٠٠/١١١
/٢٩/١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

االتحاد الدولي لعمال البناء 
 واألخشاب

 )بناءال(

٢٠٠٢ BALLASTNE DAM   
 )هولندا(
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 أو الموردين/الباطن و

المبادئ الواردة في اتفاقيات  الهياآل واإلجراءات الرسمية إلدارة االتفاقات
 :منظمة العمل الدولية

 حسب العدد(*)  
 خالف العدد(**)  

 اتحاد نقابي عالمي
 )فرع(

 ة الجنسيةمنشأة متعدد السنة

تخطر الشرآة شرآاء   
 المشروع المشترك لـ 

Fonterra    بالتزاماتها بموجب 
 .االتفاق

ويجوز . لجنة استعراض مشترآة تجتمع سنوياً   
الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجنة بناء على          
طلب أي من الطرفين في حالة إذا تطلبت الحالة            

 .جلة ذلك لمناقشة مسألة عا 

(*)   ٨٧/٩٨/١٣٥/١٠٠/
١١١/٢٩/١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات      
الغذائية والزراعة والفنادق    
والمطاعم وتوريد الطعام وعمال     

 الصناعات المثيلة   
 )صناعة األلبان (

٢٠٠٢ FONTERRA 
 )نيوزيلندا (

تدعم الشرآة وتشجع صراحة    
المتعاقدين على مراعاة    

شرآات   إعالنها في سياسات ال  
 .الخاصة بهم 

/٨٧/١٠٠/١١١/٢٩   (**) .يناقش ممثلو مجلس المصانع العالمية التنفيذ
١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات 
 المعدنية

 )صناعات السيارات(

٢٠٠٢ VOLKSWAGEN  
 )ألمانيا(

ينطبق على آل عمليات     
الشرآة حيثما للشرآة سيطرة    

. مباشرة عليها بوصفها المالك 
ثما ال يكون للشرآة وحي

مصلحة رقابية، تستخدم      
نفوذها الكامل لضمان االمتثال    

تخطر الشرآة   . باالتفاق 
المتعاقدين من الباطن   
والموردين باالتفاق وتشجع    

 .التقيد بمعاييرها 

تحال الشكاوى التي لم يبت فيها بعد إلى مكتب          
االتحاد الدولي لعمال الصناعات الكيميائية        

ونقابات عموم العمال في   والطاقة والمناجم   
بروآسل الذي يثير المسألة مع اإلدارة العامة     

يعقد اجتماع سنوي مشترك الستعراض      . للشرآة
 .تنفيذ االتفاق وتقييم أثره   

(*)  ٨٧/٩٨/١٣٥/١٠٠/
١١١/٢٩/١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات 
الكيميائية والطاقة والمناجم ونقابات 

 عموم العمال
 )الورق(

٢٠٠٢ NORSKE SKOG   
 )النرويج(

ينطبق على العمليات، أيا آان      
موقعها، التي تقع تحت    

 .اإلشراف المباشر لإلدارة  

تنظر لجنة فرعية في      . اجتماع سنوي مشترك  
القضايا التي ال يمكن البت فيها على المستويين         

 .المحلي أو الوطني 

(*)   ٨٧/٩٨/١٠٠/١١١/
٢٩/١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

لعمال الصناعات     االتحاد الدولي  
الكيميائية والطاقة والمناجم ونقابت        

 عموم العمال
 )التعدين(

٢٠٠٢ ANGLOGOLD 
 )جنوب أفريقيا (

يشجع الموردون على تنفيذ     
مبادئ مماثلة في شرآاتهم   

 –تتوقع دايملر   . الخاصة 
آرايزلر من مورديها أن 
يدرجوا هذه المبادئ باعتبارها      

 –أساسا للعالقة مع دايملر     
 .لرآرايز

تقوم اإلدارة العامة للشرآة بتقديم تقارير منتظمة      
إلى الممثلين الدوليين للمستخدمين وتتشاور     
معهم بشأن المسؤولية االجتماعية للشرآة  

 .وبشأن تنفيذ هذه المبادئ  

(**)  ٨٧/١٠٠/١١١/٢٩/
١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات      
 المعدنية 

 )صناعة السيارات (

٢٠٠٢ DAIMLERCHRYSLER 
 ) الواليات المتحدة–ألمانيا (

فيما يتعلق باألنشطة التي تعهد 
إلى المتعاقدين، تقوم الشرآة 
بوضع ضمانات ضد االنتهاآات 
الممكنة، في إطار العالقة 

 .التعاقدية القائمة

اجتماع سنوي مشترك في حالة وقوع انتهاآات      
لالتفاق، يخطر آل طرف الطرف اآلخر بهذا      

 .نهاألمر في حي

(*)  ٨٧/٩٨/١٣٥/١٠٠/
١١١/٢٩/١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

 الصناعات   لعمال الدولي  االتحاد
 ونقابات   والمناجم  والطاقة  الكيميائية 
 العمال عموم

 )الطاقة(

٢٠٠٢ ENI 
 )إيطاليا (
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مدى انطباقها على المتعاقدين من 
 أو الموردين/الباطن و

المبادئ الواردة في اتفاقيات  الهياآل واإلجراءات الرسمية إلدارة االتفاقات
 :منظمة العمل الدولية

 حسب العدد(*)  
 خالف العدد(**)  

 اتحاد نقابي عالمي
 )فرع(

 ة الجنسيةمنشأة متعدد السنة

تضع الشرآة المبادئ الواردة      
في هذه الوثيقة موضع التنفيذ        
من خالل مدونة سلوك   

تتعلق هذه المدونة    . الشرآة
وسيتم   . ين والعمالءبالمورد

 .رصد التنفيذ 

يتم رصد تنفيذ االتفاق بطريقة مشترآة من خالل     
تعقد اجتماعات حيثما تقتضي    . الحوار المنتظم 

يبحث الطرفان أي خالفات بشأن       . الضرورة
 .التنفيذ وتقدم التوصيات إلى األطراف المعنية      

(*)   ٨٧/٩٨/١٣٥/١٠٠/
١١١/٢٩/١٠٥/١٣٨/١٨٢ 

 قابات  الشبكة الدولية للن  
 )الخدمات العقارية(

٢٠٠٣ ISS 
 )الدانمرك(

تدعم الشرآة وتشجع    
شرآاءها في مجال األعمال    
على مراعاة هذا اإلعالن في 
سياسات الشرآات الخاصة     

 .بهم

تقدم تقارير بشأن تنفيذ هذه المبادئ واالمتثال      
وتناقش خالل االجتماعات األوروبية السنوية      

 .لمجالس المصانع  

(*)  ٨٧/٩٨ 
(**)   ١٠٠/١١١/٢٩/١٠٥/
١٣٨/١٨٢ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات
 المعدنية 

 )صناعة الكابالت واألسالك  (

٢٠٠٣ LEONI 
 )ألمانيا(

تدعم الشرآة صراحة وتشجع 
شرآاءها في مجال األعمال 
على بحث إدراج المدونات 

المتفق عليها في سياسات 
 .شرآاتها الخاصة

آل أوسيجري تبادل للمعلومات حول المشا  
التعديالت وتناقش بين األطراف على األقل مرة

وسيجري تبادل المعلومات هذا في. في السنة
 .مجلس المصانع األوروبية   

(*)   ٨٧/٩٨/١٠٠/١١١/
١٣٨/١٨٢/٢٩/١٠٥ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات 
 المعدنية 

 )صناعات هندسية(

٢٠٠٣ GEA 
 )ألمانيا(

يشجع الموردون على التقيد 
 . مماثلةبمدونات

يقوم فريق اإلدارة ورئاسة مجالس المصانع 
العالمية باإلشراف المنتظم على االلتزام بمدونة 

 .السلوك

(*)  ١٣٨ 
(**)  ٨٧/٩٨/١٠٠/١١١/
٢٩/١٠٥/١٣٥ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات 
 المعدنية

 )الصناعات التحويلية(

٢٠٠٣ SKF 
 )السويد(

 H&Mلة مسؤولية   والشبكة الدولية للنقابات مسؤو
 .مشترآة عن التنفيذ

(*)   ٨٧/٩٨/١٣٥/٢٩/١٠٥
/١٣٨/١٨٢/١٠٠/١١١ 

 الشبكة الدولية للنقابات
 )صناعة التجزئة(

٢٠٠٤ H & M 
 السويد (

يشجع الشرآاء على مراعاة 
المبادئ التوجيهية المتفق عليها 
في سياسات الشرآات الخاصة 

 .بهم

لجميع المستخدمين الحق في معالجة القضايا 
تقوم األطراف بتبادل . لمشاآل المرتبطة باالتفاقوا

المعلومات حول المشاآل أو التعديالت على األقل 
مرة سنويًا، في إطار مجلس المصانع األوروبية 

 .للشرآة، في الوقت الراهن

(*)  ٢٩/٨٧/٩٨/١٠٠/١٠٥/
١١١/١٣٨/١٨٢ 

االتحاد الدولي لعمال الصناعات 
ت صناعات الدفاع، السيارا(المعدنية  

 )والصناعات اإللكترونية

٢٠٠٣ RHEINMETALL  
 )ألمانيا(

 المنظمة الدولية ألصحاب العمل
 ٢٠٠١ االتحاد الدولي لعمال النقل   

اتفاق يغطي البحارة على 
 سفن إعالم المالءمة

اللجنة الدولية ألصحاب العمل 
 في القطاع البحري

 ٢٠٠٣ االتحاد الدولي لعمال النقل   
حارة على اتفاق يغطي الب

 سفن أعالم المالءمة

اللجنة الدولية ألصحاب العمل في 
القطاع البحري والرابطة الدولية 

 إلداري البحارة في اليابان
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ين المحلي والوطني، والتي وعلى عكس االتفاقات التي يتم التوصل إليها على آل من الصعيد .٢٤٣
إلى ضمان احترام المبادئ تهدف االتفاقات اإلطارية تغطي عموما أحكام وشروط االستخدام، فإن   

التي تضطلع بها   ليات العم في جميع مراحل األساسية من قبيل الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية  
عت حتى تاريخه الشرآات الفرعية ويمتد     وتشمل معظم االتفاقات التي وقِّ    . ةالشرآات المتعددة الجنسي 

وفي البلدان التي يواجه فيها . بعضها بحيث يشمل مشاريع مشترآة وموردين ومقاولين من الباطن     
العمال عقبات تعترض سبيل الحرية النقابية يمكن لوجود اتفاق إطاري يقترن أحيانا بتدخل اإلدارة       

 الفصللقبيل ويزيد من شمول النقابة آما لوحظ في المرآزية أن يساعد في تسوية المشاآل من هذا ا
ونظرا ألن آثيرا من االتفاقات اإلطارية لها  . الثاني بالنسبة لقطاع الموز في أمريكا الالتينية

إجراءات وآليات متابعة لمعالجة المنازعات التي ال يمكن تسويتها على المستوى المحلي فإنها يمكن    
 . بين اإلدارة والعمال في جميع أنحاء الشرآةأيضا أن تساعد في تحسين الحوار

ويرجع تاريخ هذه االتفاقات إلى المناقشات التي شرع فيها في وقت مبكر يرجع إلى عام          .٢٤٤
 واالتحاد الدولي لعمال األغذية والزراعة Danoneدانون  ت مجموعة شرآات   عندما قام١٩٨٥

 بإرساء أسس )IUF(لصناعات المثيلة عمال اوالفنادق والمطاعم وخدمات توريد الطعام والتبغ و
وأدت االجتماعات السنوية المعقودة بين الشرآاء   . العالقات العمالية فوق الوطنية ألول مرة

 ١٩٩٧ و١٩٨٩ إلى اعتماد مجموعة من االتفاقات في الفترة بين عامي    ١٩٨٦االجتماعيين منذ عام  
ويحدد التفاهم المشترك . ١٩٩٤ل في عام وال سّيما االتفاق األساسي المتعلق بحقوق نقابات العما     

في حالة تعديل النشاط الذي " المبادئ التي توافق المنشأة على احترامها ١٩٩٧عام الموقع عليه في 
وقد مكَّن االتفاق شرآة دانون من االحتفاظ بمصنع إنتاج  . ٤٥"يؤثر على العمالة وشروط العمل

وأدت فترة األشهر الثالثة   .  التي جرت في ذلك القطاعهيكلةالبسكويت في هنغاريا بالرغم من إعادة ال  
للمشاورات التمهيدية بموجب االتفاق عندما يجري النظر في االقتراحات المضادة المقدمة من النقابة     

.  المقترحة من اإلدارة، إلى تقديم مقترح بديل سمح بالحفاظ على المصنع  الهيكلة فيما يتعلق بإعادة  
 التي  الهيكلةمل التي طورت في المنشأة أمرا أساسيا في إدارة عملية إعادةوآانت نوعية عالقات الع 

في مواجهة التهديدات بالمقاطعة التي صدرت عن بعض االتحاد الدولي تمتعت خاللها اإلدارة بدعم  
ونتيجة لهذه الخبرة اإليجابية نظم الطرفان اجتماعات     . النقابات والمنظمات غير الحكومية الوطنية   

وقع عمل من مواقع شرآة دانون باإلضافة إلى وجود نظام معتاد للمشاورات من خالل في آل م
لجنة المعلومات والمشاورات الثنائية على مستوى المجموعة وذلك لتوقع في وقت مبكر تماما أي  

ومنذ عقد االتفاق بين دانون والرابطة    .  في المستقبلالهيكلةآثار سلبية على العمالة لعمليات إعادة  
 ٢٠٠٢تسمت زيادة االتفاقات اإلطارية الدولية باألهمية وذلك بتوقيع تسعة اتفاقات خالل عام       ا

 .٢٠٠٣ويوجد عدد منها قيد التفاوض في عام 
ويسمح النطاق العريض لتطبيق االتفاقات اإلطارية باالعتراف بالحق في التنظيم    .٢٤٥
،   وعلى سبيل المثال . ا لذلك هذا المبدأوالتفاوض وتطبيق ذلك في أماآن عمل قد ال تنفذ خالف     النقابي

، Accorآآور االتحاد الدولي ومجموعة  المبرم بين ١٩٩٥اتفاق حقوق النقابات لعام   فإنه بموجب 
، "تتعهد الشرآة بعدم معارضة الجهود التي تبذل النضمام مستخدميها إلى النقابات   "

المنتمية إلى فنادق في الم النقابي  بالتنظيلالتحاد الدوليالوطنية المنتسبة  للشرآات  سمحي بما 
شرآة بين  الموقع االتفاق على غرار (وتنص بعض االتفاقات    .ةالمتعددة الجنسي المنشآت 
في  IMF) (لعمال المعادن الدولي االتحاد وMerloni Elettrodomesticiي  تش إيليتوردومستي  ميرلوني 

ن الموردين الذين يتعرضون لخطر احترام االتفاق أيضا بيالرصد من أجل ضمان على ) ٢٠٠٢عام 
لتوسيع     وتتضمن بعض االتفاقات وسائل أخرى     . خطير لالتفاق انتهاك  حدوث إلغاء عقدهم في حالة 

فونتيرا  شرآة  ونقابة عمال منتجات األلبان واالتحاد الدوليفاالتفاق الموقَّع بين  . نطاق تطبيقها 
Fonterra،بجميع االلتزامات التي يتعين عليهم  لمشتركالمشروع ا ء ينص على أن تبلغ المنشأة شرآا 
شرآاء منتجات     بهدف إنشاء مؤسسة Nestleفي تحالف مع شرآة نستله   فونتيرا ودخلت. احترامها

ها  لم تبرم اتفاقا إطاريا دوليا فإنه وهكذا فبالرغم من أن شرآة نسل؛ ٢٠٠٢األلبان في أمريكا في عام 
 .مشروعها المشترك مع فونتيرا  مستندة إلى قوة  ملزمة بشروط االتفاق  

 
———————— 
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وعلى سبيل المثال، فإن . وجرى التوصل إلى بعض االتفاقات بالتحديد لتسوية نزاعات  .٢٤٦
 / في أيلولInterbrewإنتر برو    منشأة االتفاق المبرم بين االتحاد الدولي لعمال األغذية والزراعة و  

أشهر في مصنع إلحدى   ساعد على إنهاء اإلضراب الذي آان مستمرا ألربعة ٢٠٠٢سبتمبر  
وُيتوقع اعتماد اتفاق جماعي جديد لعام .  الموجودة في الجبل األسودةالمنشآت المتعددة الجنسي

واالتفاق بين    .  واإلدارة الدولية لضمان وجود عالقات عمل سلميةاالتحاد الدولي بتوجيه من  ٢٠٠٢
التينية للتنسيق بين نقابات عمال     لجنة بلدان أمريكا الاالتحاد الدولي لعمال األغذية والزراعة، و

 سمح ، منظمة العمل الدولية في جنيف الذي تم التوقيع عليه في  ،  شيكيتا وشرآة   )آولسيبا(الموز 
بإنشاء إطار لمنع النـزاعات وتسويتها في قطاع حافل تاريخيا بالنـزاع وذلك بالنص على احترام      

لألطراف الثالثة الموقعة عليه لمراقبة تطبيقه  الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وإنشاء لجنة 
وآما سبق ذآره، فإن تطبيق موردي شيكيتا لالتفاق يسَّر من إبرام اتفاقات            . وتحديد مصادر النـزاع

في إطار االتفاق توفير  ويتضمن التزام الشرآة  . جماعية وتنظيم حمالت في آولومبيا وهندوراس  
 وإنشاء آليات ، )٢٠٠٢ من العاملين في عام ١٤ ٠٠٠شمل والذي  ( الحقوق التدريب في مجال 

 وفقا  ،"ال يمكن إرساء مسؤولية الشرآات بدون تفهُّم العمال وممثليهم ودعمهم ومشارآتهم  ف". اتصال
لما ذآره جورج جاآش المدير األقدم لمسؤولية الشرآات والشؤون العامة في مجموعة شيكيتا  

 . ٤٦للخدمات الدولية
يتضمن  وال غلب على أحد النـزاعات، إلى التتحديدا يهدف تفاق اإلطاري   االلم يكن وحتى لو   .٢٤٧

وهكذا فإن النـزاع الطويل . فإنه يساعد في الوصول إلى تلك الغاية، عملية محددة لتسوية النـزاع
 في Crown Central Petroleum refinery العهد في معمل تكرير شرآة النفط آراون سنترال  

 على أساس اتفاق إطاري مبرم بين   ٢٠٠١يناير   / تسويته في آانون الثاني   باسادينا، تكساس، جرت  
 مع أن االتفاق لم يطبق على  ،ICEM االتحاد العام لعمال الكيماويات والطاقة والمناجم  ستات أويل و

وآان تاريخ منع العمال المنضمين إلى النقابة من دخول موقع . الشرآاء في العمل التجاري حينئذ
.  وآانت المفاوضات المحلية بين النقابة واإلدارة قد ُجمدت   ،١٩٩٦ تاريخه إلى عام  المصنع يرجع

 المنتسبة   )NOPEF(النرويجية  عمال النفط والكيماويات   وتمشيا مع روح االتفاق، طلب ممثلو نقابة        
 أن تطبق مبادئ االتفاق المبرم بينهم على مقاولها من STATOIL  من شرآة ستات أويلICEMإلى 
 إعادة إرساء أسس قواعد العمل العادية مع الشرآة األمريكيةوطلبت ستات أويل من  . نالباط

النقابات إذا أرادت تجديد عقدها لتكرير النفط واإلبقاء على العالقات التجارية الجيدة مع المنشأة  
 . وتطويرها ةالمتعددة الجنسي

مبرم بين شرآة ديملر آرايزلر ، يسَّر االتفاق اإلطاري ال٢٠٠٣وفي اآلونة األخيرة، في عام   .٢٤٨
 إستخدام  إنهاء  تزمعتسوية النـزاع في شرآة توريد في ترآيا آانت   واالتحاد الدولي لعمال المعادن 

ووقعت الشرآة الوطنية أول اتفاق جماعي مع النقابة المحلية وتفاوضت على صفقة  .  عامل٢٠٠
لذي وفَّرت فيه خطة اجتماعية للعمال   ضمنت العمل لكل الوقت واألجور ألغلبية العمال في الوقت ا  

 .الذين لم يمكن االحتفاظ بهم
 فقد وقَّع الشبكة الدولية للنقابات . ويمكن التوصل إلى اتفاقات إطارية دولية في شتى القطاعات  .٢٤٩

)UNI( اتفاقات إطارية مع الشرآات في قطاعات التجزئة واالتصاالت السلكية والالسلكية خمسة 
 ويعكس هذا النطاق العريض للقطاعات العضوية المتنوعة للشبكة الدولية .يةخدمات العقارالو

 من خالل اندماج أربع نقابات عمال دولية وتمثل عمال الخدمات    ٢٠٠٠للنقابات التي أنشئت في عام  
وتوفر االتفاقات اإلطارية للشبكة وسيلة   . والتكنولوجيا المتقدمة في عدد من الصناعات المختلفة 

 عددا من الخمسة من االتفاقات أربعةوتغطي . ق األساسية في مختلف السياقات والبلدانلتعزيز الحقو
مختلف المسائل والحقوق المتعلقة بمكان العمل في حين أن االتفاق الذي أبرمته الشرآة مع آاريفور  

ي    يشترآان فCarrefour والشبكة وآاريفور. ال يتناول إال الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية   
 .المسؤولية عن تنفيذ هذا االتفاق

 
———————— 
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وتوفر االتفاقات اإلطارية وسيلة ابتكارية لضمان الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في     .٢٥٠
 "إنديسا "منشأة الطاقة   بين الذي تم التوصل وثمة انطالقة هامة هي االتفاق  .  الخاص للعولمةلسياقا

Endesa اتحادو ICEM  وهو   .  في هذا القطاععالمي لإلدارة والنقابات الذي أنشئ بموجبه أول مجلس
، ومسؤولون مكون من ممثل إلحدى النقابات من آل بلد حيث توجد إلنديسا منشآت خاضعة إلدارتها 

والسالمة  ية حقوق النقاب ال ويناقش هذا المجلس  .من النقابات الموقعة، وإدارة الموارد البشرية للشرآة  
خرى من مجاالت عالقات العمل فضال عن التوقعات المتعلقة   والصحة والتدريب المهني ومجاالت أ 

 .باألعمال التجارية للشرآة واتجاهات العمالة
وهكذا يجوز أن يكون هناك اتجاه جديد قيد الظهور من خالل االتفاقات اإلطارية الدولية    .٢٥١

نى التقليدي  وليس هذا مفاوضة جماعية بالمع  . المتوصل إليها وتلك التي يجري التفاوض عليها حاليا 
وباألحرى  . آما ال تحل اإلجراءات الدولية محل المفاوضة الجماعية على المستوين الوطني والمحلي   

فإن االتفاقات اإلطارية تساعد في تحديد الشروط الدنيا استنادا إلى المبادئ األساسية والحقوق في 
 .العمل، وال سّيما الحق في التنظيم 

ارية الدولية في المستقبل إلى درجة آبيرة اعتمادا على التفاعل وسيحدد انتشار االتفاقات اإلط   .٢٥٢
بين وجهات نظر مختلف أصحاب العمل بشأن الموضوع وآذلك على قدرة اتحادات النقابات العالمية  

ويمكن للمنشآت والنقابات العالمية الرائدة أن  . على ضمان التعاون الوثيق مع النقابات المنتسبة
وفي الوقت نفسه، فإن االتفاقات . نماط تفاوض جديدة ذات إمكانات آبيرة    تشترك معا في تهيئة أ 

وتشير  . ذراإلطارية، نظرا ألنها ظاهرة جديدة نسبيا، تنظر إليها بعض دوائر أصحاب العمل بح 
المنظمة الدولية ألصحاب العمل إلى أن الشرآات تراعي األثر المحتمل إلبرام اتفاقات عالمية من   

 . ٤٧نونية والفعالية التنفيذية والسمعة  حيث المخاطر القا

 لتفاوض فوق الوطني والحوار االجتماعيلخرى األشكال األ
يمكن أن تجري المفاوضة الجماعية التي تتجاوز الحدود الوطنية ضمن إطار التكامل   .٢٥٣

انظر اإلطار  (ويشــكل االتحاد األوروبي أشهر وأهم الحاالت التي تبلورت في هذا الصدد . اإلقليمي
 والعقود المحددة لبعض الوقتفقد أمكن التوصل إلى اتفاقات تتصل باإلجازة الوالدية والعمل  ). ٤-٣

الذي تم وسينفذ االتفاق اإلطاري المتعلق بالعمل في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية، . المدة
 آما درجت عليه  من جانب موقِّعيه مباشرة ال من خالل التوجيه٢٠٠٢يوليه  / في تموزالتوصل إليه

 acquis(واالتفاقات الثالثة األولى هي جزء من مجموعة القوانين األوروبية     . الحال في الماضي
communautaire(       والقانون  .  وسيتعين تطبيقها من جانب الدول التي ستنضم إلى االتحاد األوروبي

ن فضال عن أن ذلك هو مجرد البداية؛ مما سيجعل ممارسات تلك البلدان تتمشى مع باقي البلدا 
في هذه العملية األجزاء الهامة ويشكل أحد . ينطوي على إدخال تغييرات رئيسية في عالقات العمل 

التي  عتماد مبدأي الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بصيغتهما     الإعداد الشرآاء االجتماعيين  
في االتحاد األوروبي، هناك  مقبلة في البلدان األعضاء العشرة الو. في االتحاد األوروبيتمارسان بها 

بعض  ولدى ،  هي بالفعل أعضاء في االتحاد األوروبي لنقابات العمال٤٨عدد من نقابات العمال
منظمات أصحاب عمل أصبحت أعضاء في اتحادات الصناعات وأصحاب العمل  ٤٩البلدان المنضمة

 .في أوروبا
ويين الثنائي والمتعدد األطراف بين وهذا التبادل للمعلومات والمشورة والتدريب على المست  .٢٥٤

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال سيسهم في بناء عالقات عمل جديدة وسيؤدي بدوره إلى          
 وقـــق فـة للتنسيــة األوروبيــمل األمثلـوتش. اإلدماج على نحو أفضل في اتحاد أوروبي أوسع نطاقا

 
———————— 
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 ٤-٣اإلطار 

 للشرآاء االجتماعيين د من االستقالل الذاتينحو مزي  :الحوار االجتماعي األوروبي

التشاور أن األوربيون على ، اتفق الشرآاء االجتماعيون ١٩٩١أآتوبر /في تشرين األول
وأن يعطى مجلس أوروبا سلطة تحويل إلزاميا فيما يتعلق بتشريعات العمل والتشريعات االجتماعية، 

 .لمستوى األوروبي إلى قانون للجماعة األوروبيةاالتفاقات المبرمة بين الشرآاء االجتماعيين على ا 
ة الخاص االجتماعي المتعلق بالسياسة البروتوآولهذا االتفاق، بدون تغيير تقريبا، في  أدخل قد و

أن يختاروا أسلوب   ويمكن للشرآاء االجتماعيين أيضا  .بمعاهدة ماستريخت بشأن االتحاد األوروبي 
ال سيما بشأن المسائل المثارة وإبرامها، اتفاقات إطارية بشأن  التفاوض  عن طريق التشريع التقليدي
وبناء على طلب الشرآاء االجتماعيين يمكن تحويل هذه االتفاقات إلى توجيهات   . خالل المشاورات

 .إلى قانون أوروبيللمجلس، أي 
 جازة الوالدية؛بمسألة اإل  ١٩٩٥أول اتفاق إطاري أوروبي جرى التوصل إليه في عام وتعلق 

 أبرم اتفاق بشأن عقود    ١٩٩٩ وفي عام بعض الوقت؛ آان هناك اتفاق بشأن العمل   ١٩٩٧وفي عام 
وفي آل حالة طلب الشرآاء االجتماعيون من اللجنة أن تجعل االتفاقات إلزامية . العمالة المحددة المدة

 .توجيهات المجلسعن طريق اعتمادها في للدول األعضاء 
تعلق بالعمل في مجال االتصاالت السلكية ي  ٢٠٠٢يوليه  /وأحدث اتفاق مبرم في تموز
فهو يعكس موقفا ثنائيا مستقال من جانب الشرآاء االجتماعيين   . والالسلكية جدير بالذآر لعدة أسباب

الذين شرعوا في هذه المفاوضات دون انتظار أن تدعوهم اللجنة إلى ذلك، آما أنهم لم يطلبوا إبدال 
 المفاوضة الجماعية على المستوى أساليبُنفذ في الدول األعضاء من خالل بل أنه . االتفاق بتوجيه

وهذه هي أول مرة يستفيد فيها الشرآاء . الوطني في غضون فترة ثالث سنوات من توقيعه
ذ  االتفاقات وفقا يتنف"  من أجل اإلمكانية التي يتيحها البروتوآول االجتماعي   االجتماعيون من 

 والقصد من .))"٢(٤ المادة( والدول األعضاء اليد العاملةمحددة لإلدارة ولإلجراءات والممارسات ال
االتفاق الجديد هو االستجابة للتحول نحو االقتصاد القائم على المعارف وتعزيزه والتوفيق بين 

وفي الختام، يعنى . االحتياجات إلى المرونة واألمن التي يحتاج إليها آل من العاملين والشرآات
 ١٠ويقدر أنه يوجد . ئات من العمال يصعب تنظيمها نقابيا وأن تشملها المفاوضة الجماعيةاالتفاق بف

وُهم في العادة مجموعة من العاملين  .  أوروباماليين عامل في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية في 
وذآرت . اءمن منازلهم والعاملين لحسابهم الخاص والمتنقلين والعرضيين ومنهم نسبة آبيرة من النس   

إنما يكشف عن أن  ” أن االتفاق آنا ديامانتوبولو، مفوضة العمالة والشؤون االجتماعية األوروبية، 
 .“ مرحلة النضجالحوار االجتماعي األوروبي قد بلغ

 .http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jul/145_en.html :المصدر

 للحد ٢٠٠٠ديسمبر   / المفاوضة الجماعية المعتمد في آانون األول  الوطني التوجيه المتعلق بتنسيق   
وعلى المستوى  . ٥٠ق في األجور وتجنب المنافسة ذات األثر السلبي اجتماعيا في أوروباوارمن الف

القطاعي، سعى االتحاد األوروبي لعمال المعادن إلى تنسيق المفاوضة الجماعية التي تجري على    
دئ توجيهية للتفاوض من أجل تجنب المنافسة غير النـزيهة القائمة على   المستوى الوطني بوضع مبا

 .األجور وشروط العمل
 والتي ال يجري ،احترام المبادئ والحقوق في العملوتتمثل إحدى الوسائل األخرى لتأمين   .٢٥٥

، في المبادرات الطوعية الرامية إلى  بالضرورة التفاوض عليها أو وضعها موضع التشريع  
أن هذه المبادرات وفي حين . المسؤولية االجتماعية لدى أصحاب العملتحمل زيادة  على تشجيعال
 يلزم ذآرها هنا نظرا ألنها في      ه فإن، االجتماعيتحت مسمى الحوار   دائما  إدراجها يمكن  ال

أن تمثل شكال من لها أيضا  ويمكن قيد النظر،الحاالت قد أسفرت عن زيادة احترام المبادئ  بعض 

 
———————— 
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تصميمها جزءا من عملية المشاورات والمفاوضات بمدى تشكيل  رهنا ار االجتماعي أشكال الحو
 .وتنفيذها 
وشهدت السنوات األخيرة انتشارا للمبادرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الطوعية التي       .٢٥٦

وهذا .  والتي تقترن أحيانا بجماعات أخرى ةتتخذها الشرآات ال سّيما الشرآات المتعددة الجنسي 
، يشمل نطاقا  "المسؤولية االجتماعية للشرآات"أحيان آثيرة تعبير   في يطلق عليه المجال، الذي 

عريضا من الصكوك بما فيها مدونات قواعد السلوك والوسم االجتماعي ومراجعة الحسابات 
ألعمال ا، شملت قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية   ٢٠٠٣نوفمبر   /وفي تشرين الثاني. ٥١واإلبالغ 

. ٩٩٨ مبادرة في عام ٢٠٠ مبادرة مقارنة بـ  ٣٠٠ ما يربو على  ٥٢تجارية والمبادرات االجتماعيةال
وال تشمل قاعدة البيانات هذه جميع مدونات الشرآات الموجودة التي يمكن أن تصل أعدادها إلى    

 .اآلالف
وغير ويمكن للجهود الطوعية التي تبذلها الشرآات أن تساعد في تعزيز المبادئ الملزمة    .٢٥٧

الملزمة قانونيا والمكرسة على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك عموما بإذآاء الوعي بشأن   
المسائل التي تنطوي عليها وباإلشارة بالتحديد إلى مبادئ من قبيل تلك الواردة في اإلعالن أو بإنشاء  

 اإلشارة المحددة وتوضح البحوث التي أجرتها منظمة العمل الدولية أن. آليات للتحقق من االمتثال
إلى معايير العمل الدولية يزداد آثيرا احتمال ورودها عندما تكون مبادرات الشرآات غير متخذة من    

.  فاعلة أخرى من قبيل نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية      أطرافجانب واحد بل تتضمن   
 أصحاب المصالح وعلى سبيل المثال، ففي حين أشار حوالي نصف المبادرات المتخذة من جانب   

 فإن ٩٨ و ٨٧ التي أجرت منظمة العمل الدولية دراسة استقصائية لها، إلى االتفاقيتين رقم   ٥٣المتعددة
فإن جميع وعلى سبيل المقارنة، . ٥٤حوالي مدونة واحدة من عشر مدونات خاصة أشارت إليهما 

 ويذآر  ، نقابات العمال  أخرى إلى حقوق باالتفاقات اإلطارية المبرمة حتى تاريخه تشير بطريقة أو     
 في حين تعترف اتفاقات أخرى بالمبادئ الكامنة وراء هذه ٩٨ و ٨٧معظمها االتفاقيتين رقم   

 .االتفاقيات أو تشير إلى معايير العمل الدولية عموما  
ومع هذا، فإن المدونات أو سياسات المسؤولية االجتماعية للشرآات تتضمن أحيانا صياغة   .٢٥٨

فإن التحقق حينما ال يكون األمر آذلك،      وحتى . ٥٥تقوض معايير العمل الدولية   يمكن تفسيرها بأنها     
 .عسيراقد يكون أمرا والسياسات  لمدونات  االمتثال لمن 
وفي حين يوجد عدد متزايد من المبادرات المعنية باالعتماد وإصدار الشهادات والمراقبة   .٢٥٩

وحتى اآلن ال يوجد   . عب قياس تأثيرها والتفتيش في مجال المسؤولية االجتماعية للشرآات فمن الص 
اتفاق عموما بشأن آيفية استخدام األساليب التي تنطوي عليها برامج االعتماد وإصدار الشهادات من   

 واستعراض الوثائق وإجراء مقابالت شخصية مع العمال واإلدارة  وقعقبيل عمليات التفتيش في الم
والمعلومات العامة المفصلة  . لهذا يصعب مقارنتها  والبرامج متنوعة و  . ومنظمات المجتمعات المدني   

المنهجيات المستخدمة لهذه    معظم والدراسات العامة محدودة أيضا وتوضح البحوث التمهيدية أن   
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المبادرات ما زالت في المراحل األولى من التطوير ونتيجة لذلك ال يمكن أن تضمن التمسك بمعايير     
 . ٥٦العمل
فقد يجد . ط المراقبة وإصدار الشهادات مشاآل عملية أيضاويثير التوسع السريع في خط  .٢٦٠

 أنهم يخضعون   ةأصحاب المصانع الذين يوردون إلى مجموعة متنوعة من الشرآات المتعددة الجنسي  
بين المستهلكين بشأن    من الغموض  بير  وقد يكون هناك أيضا قدر آ   . لعمليات تفتيش متعددة ومتكررة     

كن لفرادى العمال أن يقعوا في حيرة تتصل بعدم الوضوح بشأن      ويم . مختلف التسميات أو المزاعم  
 .درجة استقالل الذين يضطلعون بعمليات مراجعة الحسابات عن اإلدارة 

وعلى أي حال، ال تعتبر منظمات أصحاب العمل وال منظمات العمال المسؤولية االجتماعية           .٢٦١
وبالرغم من  . ٥٧ القوانينإنفاذان للشرآات بديال عن التشريع واإلجراءات الحكومية المتخذة لضم  

تباين تصورات وتعاريف المسؤولية االجتماعية للشرآات فإن آال من أصحاب العمل والنقابات       
 .ينحو إلى اعتبارها إحدى وسائل نشر الممارسات الجيدة

 االجتماعية للشرآات ليس أمرا جديدا،  قضاياوالتعاون بين أصحاب العمل والنقابات بشأن ال  .٢٦٢
 ةمد اإلعالن الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ المتعلقة بالمنشآت متعددة الجنسي  فقد اعُت

واعُتمدت المبادئ التوجيهية لمنظمة    . ٢٠٠٠ واسُتكمل في عام ١٩٧٧والسياسة االجتماعية في عام 
ووافقت . ١٩٧٦ في عام ةالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المتعلقة بالمنشآت متعددة الجنسي 

 باالقتران ٢٠٠٠في عام أخرى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على مبادئ توجيهية    
ل صكا منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان   ويكمِّ. ٥٨بإجراءات تنفيذ معززة   

 .المفاوضة الجماعيةاالقتصادي الواحد منهما اآلخر ويشمل آالهما الحق في الحرية النقابية و 
، فقد انبثق   ٥٩ صوتك في العملوآما لوحظ في تقرير  . العالميالميثاق ويرد المبدآن أيضا في   .٢٦٣

األعمال في دوائر هذا عن التحدي الذي وجَّهه األمين العام لألمم المتحدة، آوفي عنان، إلى قادة  
 القيم والمبادئ  "بلوا ويسنوا يتق " المعقود في دافوس بأن ١٩٩٩المنتدى االقتصادي العالمي لعام 

 شارك ما يربو ٢٠٠٣أغسطس  /وفي آب. العمل والبيئةوالمتفق عليها عالميا بشأن حقوق اإلنسان 
 العالمي، بيد أن نسبة الشرآات التي تنفذ فعال المبادئ المذآورة غير الميثاق شرآة في ١ ٢٠٠على 

 .عروفةم
 مبادرة ١٩٩٨ية والتي شرع فيها في عام المتعلقة باالتجار بصورة أخالقلندن ومبادرة   .٢٦٤

أخرى مشهورة على نحو متزايد حيث تعمل بموجبها الشرآات والنقابات والمنظمات غير الحكومية            
احترام وتدعو المعايير المحددة في هذه المبادرة إلى . معًا للتعرف على الممارسات الجيدة وتشجيعها 
يحد القانون  " التيالحاالت وبموجب المدونة، فإنه في . ةالحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعي

من الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، ييسِّر صاحب العمل، وال يعرقل، تطوير وسائل     
 ."موازية للحرية النقابية والمفاوضة المستقلة

عية للشرآات ووفرة المدونات والمبادرات وغيرها من الصكوك في ميدان المسؤولية االجتما  .٢٦٥
 الفاعلة في مجال مسائل العمل وحقوق   األطرافتوضح االهتمام المتزايد لمجموعة متنوعة من    

وآما توضح البحوث التي أجرتها منظمة العمل الدولية فمن المرجح آثيرا أن تشمل هذه . اإلنسان
. مع نقابات العمال   الجهود وتشجع الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية عندما تطور وتطبق بالتعاون  

 
———————— 
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 Commonwealth Business Council: “Managing Globalisation: Challenges for business and، في   التجارية 
governments”, Sep. 2002. www.icftu.org ينبغي   بيد أن األعمال التجارية ال يمكن أن تحل محل وال  ”، الذي يذآر
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اللجنة االستشارية لنقابات العمال لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان          : نظر   ا،لالطالع على مزيد من التفاصيل     58
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وعالوة على ذلك، فإن العملية التي تعمل فيها النقابات والشرآات وغيرها معًا بشأن المسؤولية    
وهذا . االجتماعية للشرآات قد تساعد في تحسين الحوار وتفهم المسائل المتصلة بالحقوق في العمل

. صل بالشرآات المتعددة الجنسياتيؤآد الحاجة إلى مزيد من بناء القدرات من جانب النقابات فيما يت 
آما أن إشراك النقابات يقلل من خطر تقويض المدونات أو غيرها من المبادرات لمعايير العمل        

 .الدولية

 تحقيق التوازن بين الكفاءة واإلنصاف
 في عالم سريع التغير

ظة،  استعرض هذا الفصل بإيجاز عالما من عالقات العمل المنظمة التي شهدت تغيرات ملحو .٢٦٦
آما أنعم النظر في القيمة المستمرة للحوار والتفاوض بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال           

وال تزال المبادئ والحقوق األساسية في العمل تشكل أساسا متينا لتحقيق       . التي جرى تنظيمها بحرية  
 واإلدارة واالهتمام  ولقد آان ظهور أول اتفاقات عالمية بين العمال. التوازن بين الكفاءة واإلنصاف

الهائل بالمسؤولية االجتماعية للشرآات دليال ساطعا على األهمية الراهنة لهذه القيم األساسية لمنظمة     
 . العمل الدولية
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التعاون :  التشجيع على إحراز تقدم-٤
التقني لتعزيز بسط الحرية النقابية 

 والمفاوضة الجماعية

  اإلعالنإجراءات منظمة العمل الدولية بموجب
أدى اعتماد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، في   .٢٦٧
، إلى تهيئة فرصة جديدة أمام األعمال واألنشطة التنفيذية التي تضطلع بها المنظمة  ١٩٩٨ عام
فقد   . تنفيذ أجل الدفاع عن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والترويج لهما ووضعهما موضع ال    من

آان اإلعالن بمثابة تجديد اللتزام جميع البلدان األعضاء  والشبكة العالمية من منظمات أصحاب       
العمل ومنظمات العمال واستعدادهم لتكريس الموارد الالزمة لتعزيز وبسط الحرية النقابية      

 المنظمة بمساعدة يقر بااللتزام الذي تتحمله"فاإلعالن، على وجه التحديد، .  والمفاوضة الجماعية
بتقديم التعاون التقني والخدمات ) أ(الدول األعضاء فيها استجابة الحتياجاتها القائمة والمعلنة  

بمساعدة الدول األعضاء  ) ب(االستشارية بغية تعزيز التصديق على االتفاقيات األساسية وتطبيقها؛     
ات في الجهود التي تبذلها من أجل التي لم يكن في وسعها حتى اآلن التصديق على بعض هذه االتفاقي

بمساعدة الدول  ) ج (احترام المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي تشكل موضوع هذه االتفاقيات؛      
 .١"األعضاء في جهودها الرامية إلى توفير مناخ مالئم للتنمية االقتصادية واالجتماعية   

 من الدول األعضاء التي لم تصدق وخالل الفترة المنقضية منذ اعتماد اإلعالن، استخدم عدد    .٢٦٨
على جميع االتفاقيات األساسية اإلجراء المتعلق باالستعراض السنوي لإلعراب عن حاجتها إلى 

وقامت حكومات أخرى، ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال   . ٢المساعدة التقنية أو المشورة
آما التمست المساعدة البلدان التي . بذلك عن طريق االتصال بموظفي المنظمة في الميدان وفي المقر 

 من التقرير أنشطة التعاون   فصلويستعرض هذا ال  . صدقت على جميع االتفاقيات األساسية الثمان  

 
———————— 

 
رة  اإلعالن،      1 المقدمة من مساعدة ال من متابعة اإلعالن في مرفق اإلعالن، التي تشير إلى ٢انظر أيضا الفقرة . ٣ الفق

 .الدول األعضاء على تطبيق المبادئ والحقوق األساسيةالمنظمة لمساعدة 
ن    2 ن األخيرتي ي الجولتي ي ف تعاون التقن بات ال ى ملخص بطل ي    لالطالع عل ل الدول ب العم ر، مكت تعراض : ، انظ اس

ة في إطار متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل،           تقارير السنوية المقدم  الجزء ال
يف، آذار  : األول نوية، جن تقارير الس ة ال اإلعالن لمجموع يون ب ارون المعن براء المستش ا الخ ي أعده ة الت ارس / المقدم م
يقة       ٢٠٠٢ دورة    GB.283/3/1، مجلس اإلدارة، الوث يف، آذار  ٢٨٣، ال ، والمرجع نفسه، ٦، الجدول  ٢٠٠٢مارس  / ، جن
 .٥، الجدول ٢٠٠٣مارس / ، جنيف، آذار٢٨٦، الدورة GB.286/4الوثيقة 
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التقني المضطلع بها استجابة لهذه الطلبات، ويقترح مجاالت أخرى للعمل استنادا إلى الدروس      
 . تمدةالمس

 خطة العمل
/ ر متابعة اإلعالن إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثانيُقدمت أول خطة عمل وضعت في إطا  .٢٦٩

، ورآزت على الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، بعد نشر التقرير العالمي  ٢٠٠٠٣نوفمبر 
وارتكزت الخطة على األعمال السابقة أو الجارية للمكتب، . صوتك في العمل األول، المعنون 

وشرحت نهجا متعدد التخصصات لترويج الحرية    . مالوسعت إلى إعطاء قوة دفع جديدة لهذه األع  
النقابية والمفاوضة الجماعية، وأظهرت مدى تداخل الخبرة الفنية واألنشطة المتصلة بهذا المبدأ 

ويمكن مقارنتها بالبرنامج الدولي للقضاء على عمل     . األساسي وانتشارها في جميع أرجاء المنظمة 
ز والقوة لما تضطلع به المنظمة من أنشطة طويلة األمد األطفال، الذي أعطى مزيدا من الترآي

 لم ٢٠٠٠بيد أنه بالمقارنة مع هذا البرنامج المرآزي، فإن خطة عمل عام . لمكافحة عمل األطفال
ورغم أن خطة العمل تقع تحت المسؤولية المباشرة للبرنامج المرآزي     . ُتسند إلى وحدة بمفردها 

،  يشارك في تنفيذها عدد من الوحدات في المقر وفي الميدانالدولي المعني بالترويج لإلعالن،
ما على مستوى المشروع، بالتعاون الوثيق مع البرنامج المرآزي الدولي بشأن الحوار     سّي وال 

  .االجتماعي وقانون العمل وإدارة العمل
 بلدا قدمت طلبات للحصول على المساعدة التقنية   ٥٠وتضمنت خطة العمل قائمة تضم نحو      .٢٧٠

وخالل السنوات األربع . ٤جنبا إلى جنب مع المساعدة التي طلبتها األقاليم أو األقاليم الفرعية
الماضية، تفاوض الكثير من هذه البلدان، إن لم يكن جميعها، بشأن مشاريع أو أنشطة أخرى     

، ٢-٤، و ١-٤انظر الجداول ( لتوافر األموال من المانحين   ونظرًا). ٤-٤انظر الجدول (المكتب   مع
. ، فقد تمكن المكتب من القيام بعدد من المشاريع الضخمة التي تستغرق مدتها عدة سنوات )٣-٤و

، فقد ُأنفق نحو نصف الدعم الخارجي على المشاريع المتعلقة بالترويج  ٣-٤وآما يظهر من الجدول   
ان اللذان جرى فيهما وآان إقليم أفريقيا وإقليم آسيا هما اإلقليم. للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
 ).٢-٤انظر الجدول (االضطالع بمعظم مشاريع اإلعالن   

وآما سبقت اإلشارة إليه في هذا التقرير، فإن تهيئة الظروف التي يمكن فيها للعمال وأصحاب       .٢٧١
العمل ممارسة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية يترتب عليها اتخاذ إجراءات على عدد من 

 ومن الضروري تعزيز اإلرادة السياسية، وتحسين التشريعات، وإنشاء وتقوية     .الجبهات المختلفة
وتحظى بمكانة رئيسية ضمن هذه المؤسسات منظمات     . رآة في إعمال هذه الحقوقاالمؤسسات المش

 .أصحاب العمل ومنظمات العمال، وإدارات العمل، ومرافق التفاوض وحل المنازعات 
ي هذه العملية عن طريق تنمية قدرات جميع القائمين عليها،      ويمكن للتعاون التقني أن يساعد ف    .٢٧٢

بدءا من الحكومات إلى فرادى العمال وأصحاب العمل، من أجل إعمال الحرية النقابية والمفاوضة 
آثيرا ما يستخدم للداللة على المساعدة التقنية     “ بناء القدرات ”وبطبيعة الحال فإن تعبير    . الجماعية

ذلك أن تقديم المشورة، والدعوة، والتوعية، وجمع ونشر  . ا من األنشطة ألنه يغطي نطاقا واسع 
المعلومات، والتدريب يمكن لها جميعها أن تفيد في تحسين قدرات المؤسسات والمنظمات واألفراد         

تنمية القدرات هي في   "واستشهادا بما ذآره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فإن        . والمجتمع آكل 
وتنمية القدرات هي عملية طويلة األجل، ال تفيد معها الضغوط من أجل     … مية صميم عملية التن

 . ٥"إن تنمية القدرات تعني التعلُّم … اإلنجاز، أو الحلول المتسرعة، أو النتائج على المدى القصير 
 

 
———————— 

 
ي    3 وق األساسية في العمل           :     مكتب العمل الدول بادئ والحق ية بشأن الم نظمة العمل الدول تابعة إعالن م ات  :م  األولوي

ي   تعاون التقن ل لل ط العم س اإلدارة  ، وخط يقة مجل يف،   ، GB.279/TC/3وث بعون، جن عة والس دورة التاس رين ال تش
  .٢٠٠٠نوفمبر /الثاني

 . األولالملحق،     المرجع نفسه 4
م المتحدة اإلنمائي       5 رنامج األم ثاق بين األمم على إنهاء مي: ، األهداف اإلنمائية لأللفية٢٠٠٣ التنمية البشرية، تقرير: ب

 .١٥١، الصفحة ٥-٨، اإلطار )New York and Oxford, Oxford University Press, 2003 (الفقر بين البشر
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ب األساس المخصص من فق عليها في إطار اإلعالن، حساومالبرامج والمشاريع واألنشطة الممولة من المانحين ال ١-٤الجدول 
 ) أرقام مقربة-دوالرات  البآالف (سبتمبر  /أآتوبر إلى أيلول/البلد المانح لكل فترة سنة من تشرين األول

  فرنسا ألمانيا إيرلندا إيطاليا  اليابان  هولندا  برنامج األمم المتحدة االنمائي المملكة المتحدة الواليات المتحدة

20 000 121 0  2 220  200  0 0 0 805 1999-2000 

20 000 5 068 91  242  186  0 0 431 0 2000-01 

10 000 0 0  3 000  163  0 0 501 597 2001-02 

6 328 200 0  387  0  103 601 0 2 225 2002-03 

 المجموع 627 3 932 601 103  549  849 5  91 389 5 328 56
 :  مكتب العمل الدولي:المصدر

Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: Priorities and action plans for technical cooperation, 
Governing Body doc. GB.288/TC/4, 288th Session, Geneva, Nov. 2003, Appendix.

شاريع واألنشطة الممولة من المانحين والموافق عليها في إطار اإلعالن، حسب األساس البرامج والم ٢-٤الجدول 
  )مقربة أرقام -نسبة مئوية (سبتمبر /أآتوبر إلى أيلول/المخصص لكل إقليم، لكل فترة سنة من تشرين األول

   أفريقيا ريكتاناألم الدول العربية  آسيا والمحيط الهادئ أوروبا مشترآة بين األقاليم دعم أساسي

7 5 0 46 0 18 24  1999-2000

23 23 8 15 5 12 14  2000-01 

18 14 4 31 0 20 14  2001-02 

8 0 17 15 0 13 47  2002-03 

 .المرجع نفسه: المصدر

طار اإلعالن، حسب األساس المخصص البرامج والمشاريع واألنشطة الممولة من المانحين الموافق عليها في إ ٣-٤الجدول 
 )ةمقرب أرقام -نسبة مئوية (سبتمبر /أآتوبر إلى أيلول/لفئات الحقوق والمبادئ لكل فترة سنة من تشرين األول

 المجموع

 بآالف الدوالرات
  الحرية النقابية العمل الجبري  *عمل األطفال  عدم التمييز  أآثر من فئة 

23 345  17  21  0  6 55 1999-2000 

26 016  65  0  2  4 30 2000-01 

14 262  42  7  0  5 47 2001-02 

9 844  33  0  0  20 47 2002-03 

 في ٢٠٠١-٢٠٠٠ المخصص الضئيل للفترة واستخدم. فيما يتعلق بالتعاون التقني فإن عمل األطفال مشمول بالبرنامج المرآزي الدولي للقضاء على عمل األطفال  *
 .٢٠٠٢جنيف، ، مؤتمر العمل الدولي، الدورة التسعون، )باء(، التقرير األول “ عمل األطفالخال منمستقبل ”إعداد التقرير العالمي المعنون 

 .، مرجع سابقGB.288/TC/4 الوثيقة :المصدر

 يتناول أساسا مختلف أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها منظمة  الفصلولذلك، فإن هذا  .٢٧٣
، تنقسم أعمال المنظمة إلى عدد ٤-٤وآما يظهر في الجدول . ل الدولية من حيث بناء القدراتالعم

إصالح قانون العمل، وإدارة العمل، وتسوية المنازعات، وتعزيز قدرة منظمات    : من الفئات المختلفة
ح ويرد أدناه شر . أصحاب العمل ومنظمات العمال على التنظيم والمفاوضة الجماعية، والتوعية   

ويتناول هذا   .  من حيث صلته بمختلف مجاالت خبرة منظمة العمل الدولية     "القدرة"موجز لتعبير   
 .الجزء أيضا الجهود المبذولة من أجل التواصل مع العمال وأصحاب العمل األقل تنظيما 
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، على ٦ من التقرير، تمشيا مع متابعة اإلعالن  الفصلوينصب مجال الترآيز الرئيسي لهذا    .٢٧٤
بيد أن مقر المنظمة . ٢٠٠٠نوفمبر  /مضطلع بها في إطار خطة عمل تشرين الثانياألعمال ال

ومكاتبها الميدانية يضطلعون بالكثير من األنشطة األخرى في مجال الحرية النقابية والمفاوضة     
ونظرا لضيق المساحة، فإن هذه األنشطة سُيشار إليها في هذا التقرير بصورة انتقائية  . الجماعية

وبدال . يس من الممكن أيضا اإلشارة إلى اإلجراءات المتعلقة بكل مشروع في جميع الميادين  ول. ٧فقط
من ذلك، سيكون الهدف هو توضيح نوع العمل الذي جرى االضطالع به من خالل عرض مشاريع  

ومع أن بعض النتائج تتحقق في فترات زمنية قصيرة . بعينها، واإلشارة إلى بعض آثارها المبكرة 
وعلى نحو أآثر بروزا في مجال تغيير التشريعات، فإن الكثير من هذه األنشطة هي بمثابة         نسبيا،  

 .استثمار في المستقبل وقد ال تسفر عن أي نتائج إال بعد إنجاز المشاريع آل على حدة  
وفي الوقت نفسه، من المسلَّم به أن النجاح النسبي في المشاريع ال يترجم بالضرورة إلى   .٢٧٥

 آما أن - ربما باستثناء حاالت إصالح قوانين العمل التي تكلل بالنجاح   -اق الدولة تغييرات على نط 
ويمكن للتعاون التقني الذي يقدم بمساعدة خارجية أن يحقق آثارا جلية وأن   . هذا النجاح ال يكون نهائيا  

ام مرهون بيد أن التغيير المستد.  الفاعلة األطرافيقوم ببناء القدرات، بالضرورة، لعدد محدود من 
بالتزام الحكومة والشرآاء االجتماعيين في آل بلد، وبكيفية قيامهم بالتفاوض معًا بشأن عملية التغيير          
في هذا المجال الذي يكون دائما موضوعا لمناقشات ساخنة، والتوصل إلى ملكية مشترآة قوية     

 . لمسار العمل المتفق عليه

 إصالح قوانين العمل
بقت اإلشارة إليه، األساس الذي يقوم عليه احترام الحرية النقابية  ُيعد قانون العمل، آما س .٢٧٦

ويقوم التشريع الوطني بترجمة هذا المبدأ إلى حق . واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية
ويوفر أيضا الحماية في الحاالت التي قد ال يكون فيها أصحاب العمل والعمال       . قانوني قابل للتنفيذ 

والتشريع ال يتصف بالجمود؛ فهو قادر على التطور  . ما فيه الكفاية للدفاع عن هذه الحقوقمن القوة ب
ولذا، فإنه في مجال قانون العمل، يتطلب األمر أن تكون لدى . لكي يعكس الظروف المتغيرة

وال تقتصر هذه القدرة على المسائل   . الحكومات القدرة على صياغة التشريعات وتدوينها وتنقيحها    
وقد ينطوي األمر أيضا على توافر القدرة على  . قنية ومعرفة القوانين المقارنة الوطنية والدولية الت

ويجب أن تتوفر لدى الحكومات    .  االقتصادية لمختلف أحكام قوانين العمل -تقدير اآلثار االجتماعية   
وتنقيحها فضال  أيضا القدرة على التشاور مع الشرآاء االجتماعيين في عملية صياغة قوانين العمل  

 . عن عملية تطبيقها
وإصالح قوانين العمل هو أحد المجاالت التي تتمتع فيها منظمة العمل الدولية بباع طويل      .٢٧٧

ومنذ عام  . استنادا إلى التزامها الدستوري بتوفير هذه المساعدة بناء على طلب الدول األعضاء    
وفي دورة مؤتمر العمل الدولي .  بلدا٥٦ من تشريعات العمل الوطنية في  ٨٠، تم تنقيح قرابة ١٩٩٩

 من الوزراء وآبار أعضاء الوفود الحكومية إلى جدوى تعاون المنظمة مع  ٢٧، أشار ٢٠٠٣لعام 
 .بلدانهم في هذا الميدان

وتشمل المجاالت الموضوعية إلصالح قوانين العمل على نحو يؤآد الحرية النقابية      .٢٧٨
 :والمفاوضة الجماعية ما يلي

مثل قانون العمل لجمهورية تيمور    (ادئ والحقوق األساسية في قوانين العمل الجديدة  إدماج المب 
؛ وقانون العمل األساسي في آوسوفو، صربيا والجبل األسود،  ٢٠٠١تي الديمقراطية، س لي–

 ؛ )٢٠٠١

 
———————— 

 
 - اإلعالن، الفقرة ثالثا ، البرنامج المرآزي الدولي بشأن الحوار االجتماعي وقانون العمل وإدارة العمل، مرفقانظر      6

 ).١(ألف 
تاح معلو  7 ى        ت للبرنامج المرآزي الدولي لتعزيز الحوار االجتماعي وقوانين العمل االليكتروني الموقع مات أخرى عل

ب  ل، ومكت طة األوإدارات العم ب  الخاصة بنش ل ومكت طة األأصحاب العم ال، الخاصة بنش ر (، www.ilo.orgالعم أنق
Sitemap(. 



  التشجيع على إحراز تقدم

 89 التنظيم من أجل العدالة االجتماعية

تطبيق إطار المفاوضات بالنسبة لفئات خاصة من المستخدمين، من قبيل العاملين في ميدان   
في جمهورية تنـزانيا المتحدة،      ) آلية التفاوض(مثل قانون الخدمة العامة (العامة ة ـالخدم
 ؛)٢٠٠٢؛ وقانون الخدمة العامة في فنـزويال، ٢٠٠٣

مثل المرسوم المتعلق   (صياغة لوائح تفصيلية لتيسير الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية   
، والمرسوم ٢٠٠١منشأة في آمبوديا، بالتمثيل النقابي والمفاوضة الجماعية على مستوى ال 

 ؛)٢٠٠٢المتعلق بمجلس التحكيم،  
سن أحكام تتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يساعد على ضمان استفادة المرأة من الحرية   

المساواة في  لتوفير ٢٠٠٢لعام ) ١(٢٠٥مثل القانون رقم  (النقابية والمفاوضة الجماعية 
 .)يما يتعلق باالستخدام والتدريب المهني، في قبرص  المعاملة بين الرجل والمرأة ف

أما الجهود اإلجرائية لمساعدة قوانين العمل على إعمال الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية،    .٢٧٩
 :فتشمل ما يلي

إشراك الشرآاء االجتماعيين في عملية اتخاذ القرارات بشأن نطاق وشمول القوانين، وبشأن   
وتؤثر هذه المرحلة، على وجه الخصوص، على مدى تناول . صاألحكام الصعبة بوجه خا

القوانين لقضايا الجنسين والفئات الخاصة من العمال الذين آثيرا ما ُيستبعدون من هذه الحقوق        
 ؛) الثانيفصلانظر ال(
المتابعة الرسمية العتماد أو تنقيح القوانين، ووضع القواعد واللوائح اإلجرائية إلنشاء آليات         

وعلى . (تراف بمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وبعملية المفاوضة الجماعية     االع
 لمجلس ٢٠٠٣في صياغة مشروع دستور عام العمل الدولية سبيل المثال، فإن تعاون منظمة  

 إنما يساعد ٢٠٠٣في عام اإلسالمية إيران جمهورية العمل االستشاري الثالثي الوطني في 
 ؛)ملية في ذلك البلدعلى المضي قدما بهذه الع

القيام، فور اعتماد القوانين، بإبالغ الشرآاء االجتماعيين بواجباتهم ومسؤولياتهم وبالفرص      
 .التي ينص عليها التشريع، وتوفير التدريب على أفضل السبل لالستفادة من هذه األحكام 

وعلى سبيل . لوشارآت مشاريع اإلعالن في عدد من الجهود الرامية إلى إصالح قوانين العم .٢٨٠
المثال، فإن بنن وبورآينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو، المشمولة بالمشروع الذي يشترك   
في تمويله فرنسا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والخاص بدعم تطبيق اإلعالن، طلبت إجراء  

الستعراض الذي قام به وأظهر هذا ا. دراسات وافية عن آيفية تطبيق االتفاقيات األساسية الثمان  
. خبراء وطنيون، ضرورة تنقيح بعض أحكام قانون العمل، وال سيما في ما يتعلق بالحرية النقابية  

وبعد االنتهاء من التعديالت التشريعية، سيقوم المشروع بمد يد المساعدة في نشر تجميع لالتفاقيات         
وسيتاح هذا التجميع للقضاة ومفتشي  . لةاألساسية، والتشريعات الوطنية واألحكام القانونية ذات الص 

العمل والشرآاء االجتماعيين وغيرهم من القائمين على إعمال الحق في التنظيم والمفاوضة 
 .الجماعية
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 بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، حسب الموضوع، ووسيلة التنفيذ، والوحدة  ٢٠٠٠أنشطة التعاون التقني الجارية المتصلة باإلعالن في إطار خطة العمل لعام  ٤-٤ الجدول 
 *المسؤولة في مكتب العمل الدولي

إصالح قوانين العمل  القدرات، بما في ذلك الهيكل الثالثيبناء إدارة العمل تسوية المنازعات التوعية ***الهدف الرئيسي ومصدر (البلد أو اإلقليم 
 )**األموال

منظمات أصحاب  منظمات العمال    
 العمل

   الحكومة

 أفريقيا        
الحكومة، وأصحاب 

العمل، وفرادى أصحاب 
العمل، ومنظمات العمال، 

 وعامة السكان

تغطية األنشطة في 
مج اإلذاعية البرا

والصحافة ووسائل 
اإلعالم المحلية، 

وإنشاء موقع على 
 اإلنترنت

توفير التدريب 
للحكومة وأصحاب 
العمل والعمال في 

مجال التوفيق 
والوساطة، وفي مجال
التحكيم لمحاآم العمل

بناء القدرات وتدريب 
موظفي العمل على 

التفتيش وتسوية 
 المنازعات

التدريب على تحسين 
لتنظيم، مهارات ا

ومهارات التفاوض 
 والمفاوضة الجماعية

التدريب على التقنيات 
الحديثة إلدارة الموارد

البشرية، وتسوية 
المنازعات، 

 والمفاوضة الجماعية

بناء القدرات والتدريب 
. على منع المنازعات
التدريب في مجال 

اإلدارة لموظفي الرتب 
 العليا والمتوسطة

قديم الخدمات ت
قنية في االستشارية الت

آينيا، عالوة على تقديم 
الدعم إلى تقارير قوانين 

أفريقيا في جمهورية 
 تنزانيا المتحدة وأوغندا

آينيا،ت جمهورية : شرقي أفريقيا
وزارة  (تنزانيا المتحدة، أوغندا 
 )العمل بالواليات المتحدة

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمال

تقديم الخدمات  
 التقنية االستشارية

لتقليل االعتماد على 
.  النظام القانوني

واستعراض إجراءات 
 محاآم العمل

مراقبة إدارة العمل، 
وتوفير المعدات، 

وإنشاء قواعد البيانات، 
 وتدريب المفتشين

التدريب على تحسين 
فهم المنشآت، وعلى 
المهارات في مجال 

التفاوض والمفاوضة 
 الجماعية والتنظيم

ن التدريب على تحسي
القدرة على خدمة 

التدريب . األعضاء
على المهارات في 

مجال التفاوض 
 والمفاوضة الجماعية

بناء القدرات والتخطيط 
 االستراتيجي للسياسات

تقديم الخدمات 
االستشارية التقنية في 
زامبيا، آتيبات سهلة 

االستعمال بشأن 
تشريعات العمل في 

 جميع البلدان

يسوتو، بوتسوانا، ل: أفريقيا الجنوبية
وزارة  العمل (مالوي، زامبيا 

 )بالواليات المتحدة

الحكومة، ومنظمات 
 العمل، بحاصأ

 ومنظمات العمال

 . إجراء دراسات تشمل جميع فئات اإلعالن األربع   
عقد اجتماعات للهياآل الثالثية الوطنية لوضع خطط عمل، يليها تقديم خدمات استشارية تقنية، والتدريب 

نين العمل، وتعزيز القدرات الحكومية وآذلك قدرات منظمات أصحاب العمل والمنظمات على تحديث قوا
 ريب مفتشي وقضاة العمل العمالية، وتد

بنن، بورآينا فاسو، : غربي أفريقيا
مالي، موريتانيا، النيجر، توغو 

فرنسا وبرنامج األمم المتحدة (
 )اإلنمائي

: منظمات العمال، توغو
مناطق تجهيز الصادرات

تقديم الخدمات    
االستشارية التقنية في 
 مجال التمثيل النقابي

 بنن، بورآينا –باإلضافة إلى ذلك    
فاسو، النيجر، توغو، السنغال 

 ) فرنسا(

موظفو الخدمة العامة، 
النساء العامالت والترآيز 

 على نوع الجنس

إجراء دراسات بشأن      
 المساواة في األجر

 )فرنسا(الي  م–باإلضافة إلى ذلك  

الحكومة، منظمات 
أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمال

التدريب في مجال  
 تسوية المنازعات

التدريب على المفاوضة الجماعية ومهارات  تدريب مفتشي العمل
 التفاوض

 

خدمات استشارية تقنية 
 بشأن تنظيم إدارة العمل

وزارة العمل بالواليات (المغرب  
 )المتحدة

 الحكومة، ومنظمات
أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمال

بناء قدرة المحكمة  
الصناعية وفريق 

 التحكيم 

توفير الدعم لفرقة العمل   تعزيز المشاورات الثنائية والثالثية تدريب مفتشي العمل
الثالثية المعنية بإصالح 

 قانون العمل

وزارة العمل بالواليات (نيجيريا 
 )المتحدة
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إصالح قوانين العمل  القدرات، بما في ذلك الهيكل الثالثيبناء إدارة العمل تسوية المنازعات التوعية ***الهدف الرئيسي ومصدر (البلد أو اإلقليم 
 )**األموال

منظمات أصحاب  منظمات العمال    
 العمل

   الحكومة

اجتماعات، وحلقات الحكومة
ية، وحلقات دراس
 عمل

 الدول العربية      
الدول العربية، مجلس التعاون لدول 

البحرين، قطر، : الخليج العربية
المملكة العربية السعودية، اإلمارات

 )الميزانية العادية(العربية المتحدة 

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمال

تدريب مسؤولي 
العمل وممثلي 

العمال وأصحاب 
لعمل في مجال ا

قدرات الوساطة 
 والتوفيق

تحسين مهارات المفاوضة على الصعيد الوطني والقطاعي وعلى صعيد  
 المنشأة

خدمات استشارية تقنية 
بشأن تكامل 

االستراتيجيات السنوية 
والمتوسطة األجل إلدارة 
العمل والعالقات العمالية 

خدمات استشارية تقنية 
 بشأن تشريعات العمل

زارة العمل بالواليات و(األردن 
 )المتحدة

 األمريكتان        
الحكومة، ومنظمات 

أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمل

صفحات على 
 اإلنترنت، دورية

خدمات استشارية تقنية
بشأن  النظم المستقلة 
لتسوية المنازعات، 

 وتدريب القضاة

التدريب على مهارات  
المفاوضة الجماعية 

 والتفاوض

التدريب على 
مفاوضة الجماعية ال

وأفضل الممارسات 
 على مستوى المنشأة

التدريب على المفاوضة 
الجماعية والهيكل الثالثي

 بليـز،: أمريكا الوسطى 
آوستا ريكا، الجمهورية 

الدومينيكية، غواتيماال، هندوراس، 
وزارة (نيكاراغوا، بنما، السلفادور 

 )العمل بالواليات المتحدة

االحكومة، والسكان عموم إجراء دراسات بشأن   صحف وإذاعة
إدارة العمل واعتماد 
 خطط عمل وطنية

منظمة البلدان : اإلقليم: األمريكتان    
وزارة العمل بالواليات (األمريكية 
 )المتحدة

خدمات استشارية تقنية    منظمات العمال
بشأن المفاوضة 

الجماعية لتعزيز 
 المساواة

 )فرنسا(البرازيل     

منظمات الحكومة، و
أصحاب العمل، وفرادى 

أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمال

اإلذاعة والصحف 
وموقع على الشبكة 

 اإللكترونية

التدريب على منع 
 نشوب النزاعات

 :دعم فرق العمل الوطنية الثالثية 
 خدمات استشارية تقنية بشأن االتفاقات االطارية النموذجية؛

 ثقة ومهارات التفاوضعقد االجتماعات وتنظيم التدريب لبناء ال

وزارة العمل (منطقة الكاريبي  
 )بالواليات المتحدة

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل، 

ومنظمات العمال، وعامة 
 السكان

برامج بإذاعة األمم 
المتحدة، نشر 
معلومات عن 

 المشاريع

التدريب على السبل 
البديلة لتسوية 

 المنازعات

ء الثقة، التدريب على أفضل الممارسات، وبنا 
 ومهارات التفاوض

خدمات استشارية تقنية 
بشأن إنشاء قاعدة بيانات 

والتدريب على 
 اإلحصاءات

وزارة العمل بالواليات (آولومبيا  
 )المتحدة
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إصالح قوانين العمل  القدرات، بما في ذلك الهيكل الثالثيبناء إدارة العمل تسوية المنازعات التوعية ***الهدف الرئيسي ومصدر (البلد أو اإلقليم 
 )**األموال

منظمات أصحاب  منظمات العمال    
 العمل

   الحكومة

 أوروبـا        
خدمات استشارية تقنية بشأن التعليم واالتصاالت وأدوات المعلومات في     منظمات العمال

 اتمجال النقاب
 )ألمانيا(بيالروس  

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل ومنظمات 

 العمال

ترجمة المبادئ التوجيهية  التدريب على المفاوضة الجماعية على مستوى المقاطعات   
لمنظمة العمل الدولية 
 بشأن قوانين العمل

الميزانية (البوسنة والهرسك 
موارد الميزانية العادية /العادية

 )للتعاون التقني

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمال

الترويج إلعالن 
المبادئ في 

المدارس الثانوية 
 وعلى اإلنترنت

خدمات : بلغاريا
استشارية تقنية عن 

النظام المستقل، وعن 
هيئات 
 الوساطة/التوفيق

تقديم خدمات استشارية تقنية بشأن المفاوضة الجماعية على المستويات  
 المنشآت العامة / الخدماتالقطاعية في

الحق في : بلغاريا
 اإلضراب
الحرية النقابية : رومانيا

 وما يتصل بها

 بلغاريا، رومانيا
 )ألمانيا(

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمال

خدمات استشارية تقنية    تدريب مفتشي العمل  
بشأن اتفاق جماعي 

 نموذجي

خدمات استشارية تقنية 
لقدرات في مجال وبناء ا

 قوانين العمل الجديدة

وزارة العمل بالواليات (أوآرانيا 
 )المتحدة

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمال

خدمات استشارية تقنية وتوفير التدريب على المهارات التنظيمية والمفاوضة    
 الجماعية والحوار االجتماعي

شورة بشأن االتجاهات في مجال قوانين إنشاء شبكة من المسؤولين إلسداء الم
 العمل، ولتبادل الخبرات

ألبانيا، : اتفاق تحقيق االستقرار 
بلغاريا، البوسنة والهرسك، 

آرواتيا، مقدونية،مولدوفا، صربيا 
 والجبل األسود

 )فرنسا وإيطاليا(

 آسيا والمحيط الهادئ      
الحكومة، ومنظمات 

أصحاب العمل، وفرادى 
 أصحاب العمل

التدريب على تحسين   الصحف واإلذاعة
ظروف العمل والمبادئ 

والحقوق األساسية في 
العمل وإنشاء لجان 

 الثقافة العمالية

التدريب على تحسين ظروف العمل، والمبادئ  
والحقوق األساسية في العمل، وإنشاء لجان الثقافة 

 اليةالعم

وزارة العمل بالواليات (بنغالديش  
 )حدةالمت

، ومنظمات الحكومة
 أصحاب العمل،
 ومنظمات العمال

معلومات عن 
الحقوق وفرص 

 االنتصاف

خدمات استشارية تقنية
 بشأن نظام التحكيم

. تدريب مفتشي العمل اون في مكان العملالتدريب على التع 
خدمات استشارية تقنية 
 بشأن مراقبة المصانع

خدمات استشارية تقنية 
 بشأن تنفيذ اللوائح

رة العمل بالواليات وزا(آمبوديا 
 )المتحدة

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمال

التدريب على المهارات التنظيمية، والمفاوضة  تدريب مفتشي العمل  
 الجماعية، ومهارات التفاوض

خدمات استشارية تقنية 
عن مختلف منتديات 
 الحوار االجتماعي

خدمات استشارية تقنية 
 ئحعن القوانين واللوا

 ليستي الديمقراطية -جمهورية تيمور
 )وزارة العمل بالواليات المتحدة(
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إصالح قوانين العمل  القدرات، بما في ذلك الهيكل الثالثيبناء إدارة العمل تسوية المنازعات التوعية ***الهدف الرئيسي ومصدر (البلد أو اإلقليم 
 )**األموال

منظمات أصحاب  منظمات العمال    
 العمل

   الحكومة

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل، وفرادى 

أصحاب العمل، 
ومنظمات العمال، 

أو الترآيز /العامالت و
على قضايا الجنسين، 

 وعامة السكان 

برامج تليفزيونية 
الشرطة . وإذاعية
الحقوق : الوطنية

 األساسية للعمال

دمات استشارية تقنيةخ
وتنظيم التدريب على 

نظام جديد 
 الوساطة/للتوفيق

التدريب على المهارات في مجاالت التنظيم  تدريب مفتشي العمل
 .والمفاوضة الجماعية

 .إنشاء لجان ثنائية في المنشآت الرائدة
 التدريب على التوعية بقضايا الجنسين

خدمات استشارية تقنية 
في مجال التسجيل 

تدريب قضاة . ابيالنق
العمل والموظفين ذوي 

 الصلة

التدريب على التشريعات 
المساعدة في . الجديدة

 صياغة وتنفيذ اللوائح

 اندونيسيا 
 )وزارة العمل بالواليات المتحدة(

منظمات العمال، الزراعة خدمات استشارية تقنية    
في مجال تشكيل نقابات 

 لعمال الزراعة

مل جزء من مشروع ع(نيبال    
وزارة العمل بالواليات ) (السخرة
 )المتحدة

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل، وفرادى 

أصحاب العمل، 
ومنظمات العمال، 

ومناطق تجهيز 
 الصادرات

خدمات استشارية تقنية 
في مجال تسوية 
المنازعات على 

المستوى الوطني 
ومستوى المقاطعات 

 ومستوى المنشأة 

على التعاون في مكان العمل وعلى التدريب  تدريب مفتشي العمل
 مهارات التفاوض

خدمات استشارية تقنية 
بشأن تعزيز هيئات 

الحوار االجتماعي في 
 المقاطعات

وزارة العمل بالواليات (فيتنام  
 )المتحدة

 فيما بين األقاليم        
عقد اجتماعات وتنظيم      فرادى أصحاب العمل

التدريب بشأن مبادئ 
 ميالميثاق العال

 )هولندا(فيما بين األقاليم   

الحكومة، ومنظمات 
أصحاب العمل، 
 ومنظمات العمال

مشروع لزيادة قدرة الوزارات، ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل    
 على معالجة عمليات ورقات استراتيجية الحد من الفقر

 )هولندا(فيما بين األقاليم  

منظمات أصحاب العمل، 
 .لعملوفرادى أصحاب ا

 سري النكا

تدريب المديرين على     
الحوار االجتماعي 

 والمساواة وما إلى ذلك

وزارة العمل (فيما بين األقاليم   
 )بالواليات المتحدة

*TAS   =األنشطة(عية، وإجراء الدراسات للتعرف على المشاآل التي يتعين التغلب عليها، وإصدار المنشورات وما إلى ذلك تشمل البرامج والمشاريع عادة تقديم الخدمات االستشارية التقنية، وعقد االجتماعات من أجل التو. الخدمات االستشارية التقنية
 ).المذآورة بين قوسين مخططة ولم تبدأ بعد

 .قطاع االستخدام، مكتب أنشطة أصحاب العمل؛ مكتب أنشطة منظمات العمال؛  الدولي المعني بالحوار االجتماعيالبرنامج المرآزي؛ معايير العمل الدولية؛  البرنامج المرآزي الدولي المعني باإلعالن:رموز األلوان على النحو التالي** 

  ***USDOL =ية لصندوق التعاون التقنيأو الميزانية العاد/الميزانية العادية لمنظمة العمل الدولية و= الميزانية العادية للتعاون التقني /وزارة  العمل بالواليات المتحدة؛ الميزانية العادية. 

،)MIG/DOM(أو عمال الخدمة المنزلية /، والعمال المهاجرون و)AGR(، وعمال الزراعة )W-ORG(، ومنظمات العمال القائمة )EMP(أو فرادى أصحاب العمل ) E-ORG(الحكومة، موظفو الخدمة العامة، منظمات أصحاب العمل القائمة **** 
 ).EPZ(، والعمال في مناطق تجهيز الصادرات )GENDER(لى نوع الجنس أو الترآيز ع/والعامالت و
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وساعد مشروع تدعيم عالقات العمل في شرق أفريقيا على ترآيز عملية إصالح قانون العمل        .٢٨١
قابية والمفاوضة الجماعية، بما في ذلك مناطق تجهيز     على إعمال الحرية النفي آينيا  الوطني 
ووضعت فرقة العمل الثالثية الوطنية المسؤولة عن عملية اإلصالح القانوني اللمسات . الصادرات

.  العمل الدوليةالنهائية على مشاريع قوانين بشأن العمالة والعالقات الصناعية مستعينة بخبرة منظمة  
 وُتعرض ٢٠٠٣هذه على نطاق أوسع في نهاية عام اريع القوانين  مشمن المقرر أن تناقش آان و

 المطروحة ما إذا آان تسجيل النقابات سيظل  قضاياومن بين ال. ٢٠٠٤على الهيئة التشريعية في عام 
. وفي أوغندا، سيواجه المشروع المشكلة نفسها .  للحصول على إذن مسبق من وزارة العمل خاضعًا

سم في تأمين دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنقيح قوانين العمل   وآان للمشروع أيضا دور حا
جمهورية  لعملية إصالح قوانين العمل في توفير الدعم ، مع  ) المتحدةتنزانيا جمهورية  (في زنجبار 

 .نفسها المتحدة  تنزانيا 
أول رويج المبادئ والحقوق األساسية في العمل في أوآرانيا، وهو توفي إطار مشروع  .٢٨٢
روع ينفذ في أوآرانيا المستقلة، وتم وضعه من خالل المشاورات الثالثية، تم إعداد مشروع        مش

ويشمل التشاور والتدريب المرتبطان . ٢٠٠٣أغسطس  /دم إلى البرلمان في نهاية آبقلعمل اقانون 
وبالنسبة للكثيرين، فقد شكلت   . بعملية اإلصالح طائفة عريضة من أصحاب العمل وممثلي العمال  

 لالعتراف العام وفرصة للتعبير بحرية عما يشعر به أصحاب العمل    هامًاذه العملية مصدرًاه
 .والعمال من مخاوف إزاء الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

ترويج وإعمال الحرية النقابية من  ناعنو ب المشروع ٢٠٠١مايو  /وبدأ في إندونيسيا في أيار .٢٨٣
 على أساس االفتراض بأن البلد سيكون قد   العالقات الصناعيةل مجا خالل بناء الثقة والقدرات في  

انتهى بالفعل من عملية إصالح قانون العمل الخاصة به، والتي انبثقت عن الحرآة اإلصالحية    
وآان الهدف الرئيسي هو توفير المساعدة التقنية من أجل التطبيق      . ١٩٩٨والديمقراطية في عام 
ن التوصل إلى اتفاق في بلد حديث العهد بالديمقراطية بين الهيئات     أغير. المالئم للتشريع الجديد

 .  آان عملية استغرقت وقتا طويال ،المكونة الثالثية وفي البرلمان بشأن ثالثة قوانين رئيسية جديدة
، قبل بدء المشروع، فإن الموافقة على قانون القوى  ٢٠٠٠في عام ّسن مع أن قانون النقابات  و .٢٨٤

، أما   على بدء المشروع شهرًا١٨ اءانقضأي بعد ، ٢٠٠٣  عاممارس /إال في آذارالعاملة لم تحدث 
ونتيجة لذلك، تعين على المشروع أن يتوخى     . ٢٠٠٣نهاية قد تم في  اعتماد قانون تسوية المنازعات ف  

ورآز بعض التدريب والمشورة على المبادئ   . المرونة وأن يكيف أشكال المساعدة التي يقدمها
وعلى سبيل المثال، فقبل اعتماد قانون  . رئيسية للقوانين المتوقعة وليس على التنفيذ والعناصر ال

القوى العاملة، قدم المشروع معلومات عن المفاوضة الجماعية، والحق في اإلضراب وإنهاء  
وبعد اعتماد القانون، قام المشروع بعمليات توعية باالشتراك مع وزارة العمل، التي  . الستخداما

 . قام المشروع بنشرهاأدلةرات وأعدت نش
فقد بدأ عملية إصالح قانون العمل  شرق تيمور  أما مشروع تقوية وتحسين عالقات العمل في     .٢٨٥
ومن  العمل الدولية،  منظمةية في عضوحديثة الدولة  ليستي الديمقراطية، وهو  –جمهورية تيمور   في 

. ها اإلعالن في دستور الدولة الجديدة ثم قام المشروع بترسيخ المبادئ والحقوق األربعة التي يتضمن
الجديد على العمل جديد ووزع آالفا من نسخ قانون العمل ال صياغة قانون فيوساعد المشروع أيضا 

 دليًالوضع المشروع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال؛ و  على مختلف الهيئات الحكومية و 
 .تشريع لتطبيق هذا العمليًا
  ات العمل وتعزيز المساواة االقتصادية للمرأة في آولومبياتحسين عالق  مشروع ىوتوخ .٢٨٦

المفاوضة الجماعية  تشريع المقترح بشأن    حول الةمناقشات الثالثيالإشراك الشرآاء االجتماعيين في  
وفي ضوء الهيكل المتعدد التحاد نقابات   .  العمل الدوليةوالذي سبق استعراضه بمساعدة منظمة

 ١٩٠ أآثر من حضرهاسلسلة من الحلقات الدراسية اإلقليمية والوطنية  ، نظمت   آولومبياالعمال في 
  . إلتاحة المشاورات مع القواعد العمالية وصياغة اقتراح موحدة النقابيياداتمن الق
، تم اإلشراف على العديد  الذي بدأ مؤخراً إدارة العمل في الجنوب األفريقي وفي إطار مشروع   .٢٨٧
تقنية بشأن اإلصالح   المشورة  الثية وتوفير الدعم لها، وقدم المشروع    الثنائية أو الثال  لمشاريعمن ا

اإليدز،  /التشريعي شملت الحرية النقابية، وعمل األطفال والتمييز، وفيروس نقص المناعة البشرية   
، نظم ٢٠٠٣أغسطس  /وفي آب. وعن آيفية إدماج اتفاقيات منظمة العمل الدولية في قوانين البلديات

، واتفاقيتها   العمل الدولية دراسية مع أعضاء برلمانيين من زامبيا بشأن إعالن منظمة    المشروع حلقة 
وقد جاء ذلك استجابة لضرورة إشراك  . األساسية، ودورهم آأساس لتعديل قوانين العمل القائمة 

 . الفاعلة على الساحة السياسية في جهود اإلصالحألطرافمختلف ا
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 تعزيز قدرة الحكومات
 الضروري وجود تشريعات ترتكز عليها الحرية النقابية والمفاوضة  في حين أنه من .٢٨٨

ويعتمد   . الجماعية، فإن قدرة الحكومات على إنفاذ هذه التشريعات لها أهميتها الحاسمة بنفس القدر 
ذلك على توفر إدارة للعمل تقوم بوظائفها، ويتوافر لها ما يكفي من الموظفين والمعدات والمهارات    

تشمل فقط أعداد الوظائف المدرجة   الفهوموالقدرة بهذا الم. ل ضمان فعالية التنفيذوالتدريب من أج
 الممنوح لمفتشي  وضعفي الميزانية والموظفين الذين يتمتعون بالمهارات والحوافز، ولكن أيضا ال  

وفي وقت تتعرض فيه النفقات العامة للتجميد أو التخفيض، ُيصبح من العسير بناء قدرات . العمل
ورغم أن المعلومات ال تزال متناثرة وغير    . رات العمل أو حتى المحافظة على ما لديها من قدراتإدا

 إلى الرآود أو االنخفاض خالل تجهمكتملة، تشير الدالئل إلى أن اإلنفاق الحكومي على إدارة العمل ي 
ت، فإن آثيرا فيها على مستوى الميزانياالحفاظ وحتى في الحاالت التي يجري . ٨السنوات األخيرة

والوقت الذي .  إدارات العمل سعيا وراء القطاع الخاصرةمن البلدان تواجه ترك الموظفين المه
وموارد  . يتعين انقضاؤه لشغل هذه الوظائف يجعل من بناء القدرات في هذا الميدان مهمة دائمة      

وفي معظم   .  انتقالية العمل شحيحة بوجه خاص في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة   اتإدار
 .أنحاء العالم، يتناقص التأثير السياسي لوزارات العمل 

من أجل تعزيز العمل الدولية وأدت هذه الحالة إلى دعوات عديدة بين الهيئات المكونة لمنظمة    .٢٨٩
وعلى سبيل المثال، وفي االجتماع الذي عقده وزراء العمل في األمريكتين،   . وتحسين إدارات العمل

، في البرازيل آجزء من المشروع الخاص بمتابعة اإلعالن بالنسبة لمنظمة  ٢٠٠٣سبتمبر /في أيلول
المبادئ والحقوق في العمل في سياق مؤتمر العمل للبلدان األمريكية الذي عقدته (الدول األمريكية 

. م، شدد الوزراء على أهمية تعزيز إدارات العمل وتفتيش العمل في بلدانه      )منظمة الدول األمريكية 
، شددت اللجنة المعنية بعالقة ٢٠٠٣وفي الدورة الحادية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي المعقود عام 

االستخدام على أهمية دور الخدمات الحكومية في ضمان االمتثال للقوانين وإنفاذها من أجل حماية  
  .٩أعداد متزايدة من العمال ذوي الوضع التعاقدي غير الواضح

لمشاريع المنبثقة عن اإلعالن تنطوي على بذل الجهود من أجل تعزيز قدرات    وهناك عدد من ا .٢٩٠
وليس الغرض من ذلك هو مجرد تحسين تطبيق القوانين وإنفاذها، ولكن أيضا . إدارات العمل

التشجيع على تسوية المنازعات والتحكيم بصورة فعالة، بما في ذلك عن طريق التدريب، وتوفير 
 .ة والتوعيلوجستيالدعم ال
وفي إطار  . وفي بعض الحاالت يمكن لمقادير صغيرة نسبيا من التمويل أن تحقق أثرا آبيرا      .٢٩١

مشروع تدعيم عالقات العمل في شرق أفريقيا، أدى شراء دراجات بخارية إلى زيادة عمليات تفتيش  
ودفع هذا النجاح ببعض الحكومات إلى استخدام نفس . العمل إلى عشرة أمثالها في بعض المناطق

 . المعدات التي استخدمها المشروع 
وهذا المشروع أيضا يضرب مثاال على الكيفية التي يمكن بها للتعاون التقني أن يتيح للبلدان        .٢٩٢

وبالنظر إلى أن عددا من أنشطة التدريب التي تجري في إطار  . أن تتعلم من تجارب بعضها البعض   
اعدت الحكومات في البلدان الثالثة المشروع تتم على أساس دون إقليمي، فإن هذه االتصاالت س

وهناك أيضا  . على إدراك أهمية المواءمة بين قوانينها )  وآينيا  المتحدة انيا زتنجمهورية أوغندا و(
أنشطة مشترآة بين المشاريع الثالثة المضطلع بها في شرق أفريقيا، وجنوبي أفريقيا، ونيجيريا، من   

في االضطالع ي تم ت، والمسجلين، واليموخبراء التقيقبيل التدريب اإلقليمي لقضاة محاآم العمل، 
وفضال عن تقاسم الخبرات والموارد، فإن إطالع البلدان . ٢٠٠٣نوفمبر  /نيروبي في تشرين الثاني

فالمسؤولون الذين يتم  . على ما تقوم به البلدان األخرى يمكن أن يفيد في التعجيل باإلصالحات  
وعلى سبيل  . الستعانة بهم آجهات مرجعية لمشاريع أخرى    تدريبهم في إطار مشروع معين يمكن ا   

 
———————— 

 
التصاالت المباشرة مع الوزارات أثناء القيام، مثال، بعملية مراجعة الحسابات، ومشاريع التعاون        استنادا إلى ا    8

بيد أن التغييرات في تنظيم األموال واإلدارات الحكومية قد يجعل من الصعب إجراء     . التقني، والبحوث ذات الصلة   
 .مقارنات

تنتاجات بشأن         9 ة االستخدام،      اس ، الدورة الحادية والتسعون لمؤتمر العمل الدولي، ٢١ رقم مؤقتالمحضر ال  في عالق
 .١٢-١٠، الفقرات ٢٠٠٣جنيف، 



 التنظيم من أجل العدالة اإلجتماعية

 96 التنظيم من أجل العدالة االجتماعية

المثال، فإن الموظف الرئيسي المعني بالعالقات القانونية والصناعية في اتحاد أصحاب العمل في  
آينيا، الذي حضر األنشطة التدريبية التي نظمها مشروع تدعيم عالقات العمل في شرق أفريقيا،   

سية دون إقليمية بشأن بناء القدرات في منظمات أصحاب العمل واصل العمل لتيسير تنظيم حلقة درا
 .في الجنوب األفريقي

واستجاب العديد من المشاريع التي تم االضطالع بها في إطار اإلعالن للحاجة التي آان هناك  .٢٩٣
. إدراك واسع النطاق بها والتي تدعو إلى التدريب على التسوية الفعالة للمنازعات في إدارات العمل

 من المسؤولين ٤٠٠ وآينيا، تم تدريب ما يربو على      المتحدةتنـزانيا جمهورية  أوغندا ووفي
وانصب التأآيد في ذلك التدريب على تحويل مجال ترآيز مفتشي العمل     . الحكوميين، ثلثهم من النساء 

من التفتيش البوليسي إلى توفير المشورة والمساعدة في حل المشاآل قبل وصول المنازعات إلى   
ونتيجة لذلك، أفاد مسؤولو آل من وزارة العمل ومحاآم العمل في أوغندا بحدوث انخفاض . لمحاآما

ففي آينيا، انخفض عدد المنازعات المحالة إلى المحاآم بنسبة . المحاآمالمعروضة على قضايا الفي 
عالقات  الإدارة وفي زنجبار، أفاد رئيس . ٢٠٠١، بالمقارنة مع عام ٢٠٠٢ في المائة في عام ١٣

، ألول مرة، من تسوية جميع الحاالت المحالة إليها دون ٢٠٠٢الصناعية أن اإلدارة تمكنت في عام  
 . اللجوء إلى المحاآم

وفي إندونيسيا، قام مشروع تعزيز وإعمال الحرية النقابية والمفاوضة االجتماعية من خالل   .٢٩٤
 دائرة في سبع مقاطعات،  ٦ ٠٠٠لنحو بناء الثقة والقدرات في العالقات الصناعية بتوفير التدريب 

العمل، والمفتشين وخبراء التوفيق والوساطة، إلى جانب    إدارات  من مديري  ٢ ٠٠٠بما في ذلك 
في الجنوب  إدارة العمل وفي إطار مشروع . عدد مماثل من النقابيين وممثلي أصحاب العمل 

 ٦٠٠نيا، تم تدريب أآثر من وفي مشروع أوآرا.  مدربًا لمفتشي العمل٦٥األفريقي، جرى تدريب 
وهو أمر له مع التشديد على إنفاذ القانون بشكل أفضل،   من مفتشي العمل وتزويدهم بالوثائق التقنية،      

 .  في ذلك البلدلقلقأهميته بوجه خاص في ضوء ما شوهد من انتهاآات تبعث على ا  
قضاة، وغيرهم من وفي مناسبات عديدة، اتسع نطاق بناء القدرات ليشمل محاآم العمل، وال  .٢٩٥

وفي إطار مشروع برنامج دعم تطبيق المبادئ والحقوق األساسية في . العاملين في النظام القانوني
وفي إطار . العمل، جرى تنظيم تدريب مبدئي لقضاة العمل في بنن، وبورآينا فاسو، وتوغو، ومالي  

 قضاة محاآم العمل على  المشروع الخاص بشرق أفريقيا، ساعدت الحلقات الدراسية التي جمعت بين  
حفز اتخاذ قرارات من جانب أوغندا بإعادة إنشاء المحكمة الصناعية ومن جانب آينيا بإنشاء شعبة     

 من قضاة ٦٠، وفَّر هذا المشروع التدريب لـ ٢٠٠٣وبحلول نهاية عام  . لالستئناف في محكمة العمل 
 قاضيا؛ آما ٣٤الجنوب األفريقي ودرَّب المشروع الخاص ب.  والمسجلينخبراء التقييمالمحاآم و

مشروع الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والعالقات  قاضيا على التدريب من خالل ٣٨حصل 
 من أعضاء نقابة  ١١٧؛ وُدرِّب  وبنما وبليـز والجمهورية الدومينيكية   ىالصناعية في أمريكا الوسط

وبالتعاون مع آلية الحقوق في     .  آمبوديا  منازعات في المشروع تسوية   المحامين في آمبوديا في إطار   
  . من قضاة محاآم العمل على معايير العمل الدولية ٩٠بوغوتا، درَّب مشروع آولومبيا    

وفي البلدان نفسها، تكمل المشاريع المتعلقة باإلعالن األعمال األخرى التي تضطلع بها       .٢٩٦
وتلك هي الحالة فيما . شرافية للمنظمةمنظمة العمل الدولية وفقا للقرارات التي اتخذتها الهيئات اإل 

 يتعلق بكولومبيا، حيث يشكل المشروع المتعلق باإلعالن جزءا من البرنامج التقني العام لمنظمة          
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين عالقات العمل في القطاع الخاص عن طريق    . العمل الدولية

 وُعني المشروع بثالث مجاالت هامة بوجه     .التوعية والتدريب وتقديم األمثلة على الممارسة الجيدة 
 بناء على طلب منظمات أصحاب العمل،     -إجراء استعراض لنظام تسوية المنازعات  : خاص هي

 بهدف تحسين هذا النظام؛ وإجراء دراسات متعمقة لممارسات وأساليب المفاوضة  -بصورة أساسية 
 على الممارسات الجيدة؛ وإنشاء   من القطاعات أو المنشآت بهدف تسليط الضوء   ١٠الجماعية في 

 .قاعدة بيانات بشأن عالقات العمل في وزارة الحماية االجتماعية

 تعزيز قدرة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال      
يعتمد تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية أيضا على قدرة منظمات أصحاب العمل    .٢٩٧

اب العمل ومنظماتهم تلزمهم القدرة على تمثيل      فأصح. ومنظمات العمال على إعمال هذه الحقوق 
وبالنسبة لمنظمات أصحاب العمل، تتمثل هذه       . مصالحهم في مواجهة السلطات والعمال وممثليهم  

القدرة في التمكن من اجتذاب األعضاء واالحتفاظ بهم وتزويدهم بمجموعة متنوعة من الخدمات في        
وال بد لهذه المنظمات أن تكون قادرة على معالجة  . مجاالت عدة من بينها مجال الموارد البشرية  
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وباإلضافة إلى ذلك، . القضايا المتصلة بالحق في التنظيم، والمفاوضة الجماعية، وتسوية المنازعات 
فإنه من الضروري أن يتمكن أصحاب العمل ومنظماتهم من فهم التشريعات واآلليات الالزمة      

 . إلنفاذها
فإن هذه القدرة تنطوي أيضا على التمكن من التنظيم، واجتذاب      وبالنسبة للعمال ومنظماتهم،    .٢٩٨

وال تقتصر هذه القدرة على . األعضاء واالحتفاظ بهم، فضال عن تمثيل مصالحهم وحماية حقوقهم
مجرد فهم تشريعات العمل وآيفية تنفيذ القوانين من خالل آليات اإلنفاذ الوطنية، ولكنها تتطلب أيضا       

لمظالم وإجراء المفاوضات في مكان العمل، على الصعيدين القطاعي معرفة آيفية معالجة ا 
ولكي تتفاوض منظمات العمال بصورة فعالة مع الحكومات وأصحاب العمل يلزم أن  . والوطني

 . االقتصادية-تتوفر لها القدرة على متابعة وتحليل البيانات االجتماعية   
ة مستقلة ومصممة على وجه التحديد لكل وتميل المشاريع المتعلقة باإلعالن إلى تحديد أنشط  .٢٩٩

من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، ويقوم على تنفيذها بصورة أساسية متخصصون من   
مكتب أنشطة أصحاب العمل ومكتب أنشطة العمال، وأحيانا بالتعاون مع مرآز التدريب الدولي في      

 ).مرآز تورينو  ( العمل الدوليةتورينو التابع لمنظمة  
وطلبت . أ تكوين القدرة بضمان وجود شرآاء يتمتعون بطابع تمثيلي من أجل التفاوض    يبدو .٣٠٠

حكومات بلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية توفير المساعدة في هذا المجال، وآانت منظمة العمل الدولية   
وعلى سبيل المثال، فقد ساعدت منظمة  . نشطة في بنن وبورآينا فاسو وتوغو والسنغال والنيجر  

 انظر اإلطار  (بنن على معالجة المسائل المتصلة بالتمثيل النقابي وتعيين خبراء التقييم      عمل الدولية ال
١-٤.( 

وآشفت المناقشات والدراسات األولية التي أجريت في إطار برنامج دعم تطبيق المبادئ  .٣٠١
الضعف، والحقوق األساسية في العمل أن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال غالبا ما تتسم ب      

آما تعاني من    ) والقطاع العام بصورة أآثر تحديدا (وتكون عادة مقصورة على االقتصاد المنظم  
ولذلك فإن بناء القدرات يعني مشارآة هؤالء الشرآاء في جميع مراحل .  المعدات والتدريبنقص

حاب العمل وقام الخبراء في مجال أنشطة أص. المشروع، بدءا من مرحلة التصميم إلى مرحلة التقييم
وتم االضطالع بأنشطة ُصممت على وجه التحديد . والعمال في المنطقة بدور أساسي في هذا الصدد

للشرآاء االجتماعيين من الجانبين على الصعيد الوطني والقطاعي وعلى صعيد المنشأة، واستهدفت      
 .أيضا تعزيز دور المرأة في منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  

 في بلغاريا  )الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية (بالترويج لإلعالن    المتعلق  ويقدم المشروع  .٣٠٢
. ورومانيا مثاال آخر على بناء القدرات بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على السواء         

وفي أعقاب انهيار النظام الشيوعي، لم يكن لدى أي من البلدين خبرة في مجال النقابات المستقلة أو       
ولم يكن من المألوف أيضا إجراء مفاوضات بين الحكومة والنقابات       . ات أصحاب العمل  منظم

وساعد  . وأصحاب العمل على أي من الصعيدين الوطني أو القطاعي أو على صعيد المنشأة
المشروع منظمات أصحاب العمل في آال البلدين على آسب أعضاء جدد عن طريق األخذ بنهج     

. لمشروع إلى تحسين قدرة أصحاب العمل على المفاوضة الجماعيةوأدى ا. موجه نحو الخدمات
وأدى أيضا إلى الحد من تفتيت الحرآة النقابية من خالل تشجيع النقابات على العمل سويا بشأن  

وتم إنشاء الكثير من النقابات الجديدة في المنشآت الصغيرة حيث      . القضايا موضع االهتمام المشترك 
 .النقابية وحقوق العمال على أشدها  تكون انتهاآات الحقوق  

وتمثل أحد الجهود   . وأدت المشاريع المتعلقة باإلعالن إلى تدريب العديد من النقابيين  .٣٠٣
االبتكارية، الذي تم االضطالع به في إطار مشروع إندونيسيا، في تنظيم دورة دراسية مدتها سبعة     

. دورات الدراسية على مدى تسعة أشهر، واستمرت هذه ال“القيادات الناشئة” من ٢٥ من أجلأسابيع 
واآلن يتحمل النقابيون الذين اشترآوا في هذه الدورات مزيدا من المسؤوليات ويشغلون مراتب أعلى      

وربما يتم تنظيم حلقة دراسية مماثلة لمجموعة جديدة من     . أو يقومون بدور أآبر في التثقيف العمالي   
ع الخاص بالجنوب األفريقي على عقد اجتماع لقيادات  ومن جهة أخرى، فقد أشرف المشرو . النقابيين

 دولية وإقليمية الستنباط السبل التي من شأنها   يةلااتحاد نقابات ليسوتو مع ممثلين من منظمات عم     
 .تعزيز الوحدة بين نقابات ليسوتو  
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 ١-٤اإلطار 

  حالة بنن-تفعيل المبادئ 

 عاما من الحكم المارآسي، إلى  ١٨، بعد ١٩٩٠أدى انتقال بنن إلى الحكم الديمقراطي في عام 
ومن حيث النقابات،    .  الفاعلة السياسية واالقتصادية في ذلك البلداألطرافحدوث نمو سريع في عدد 

وخالل هذه الفترة،  . شكَّل ذلك انتقاال من اتحاد نقابي وحيد يرتبط بالحكومة إلى سبعة مراآز وطنية    
لي فضال عن الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية، من سعت الحكومة إلى تعزيز التحكيم العما
ولكن وجود عدد آبير من المراآز النقابية أثار مشاآل تتعلق . خالل عدد من الهيئات الثالثية المختلفة

 فَمن الذي سيقرر ما هي المراآز النقابية التي ينبغي تمثيلها في مختلف الهيئات؟    . بالتمثيل النقابي 
، طلبت حكومة بنن من منظمة العمل الدولية إسداء المشورة بشأن هذه ٢٠٠٠مارس  /وفي آذار

ومن خالل برنامجها اإلقليمي المتعلق بالحوار االجتماعي في بلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية، . المشكلة
تعمل منظمة العمل الدولية بالفعل في بنن من أجل تشجيع تنمية الحوار االجتماعي على المستوى 

في سبيلها إلى الشروع في برنامج العمل الدولية ومنظمة . أةمستوى المنشعلى ني والقطاعي والوط
بهدف الترويج  ،للتعاون التقني بشأن اإلعالن في بنن وفي بلدان أخرى من أفريقيا الناطقة بالفرنسية 

 .ةلمبادئ والحقوق األساسية في العمل، بما في ذلك الحرية النقابية والمفاوضة الجماعيل
، بتنظيم حلقة ٢٠٠٠يوليه  /، في تموز العمل الدوليةواستجابة لطلب من بنن، قامت منظمة

وفي أعقاب تلك المناقشات، التي . دراسية في آوتونو، شارك فيها فرع الحرية النقابية في المنظمة
وأصبح . يرآزت على معايير وطرق تحديد التمثيل النقابي، قررت الحكومة تحديد عتبة للتمثيل النقاب

 في ٢٥يتعين على النقابات، للحصول على مقاعد في الهيئات الثالثية، أن تحصل على األقل على  
المائة من األصوات في انتخابات تجرى في مكان العمل في جميع أنحاء البلد في القطاعين العام 

 بحقوق معينة، بما  في المائة فإنها تظل قائمة وتحتفظ٢٥ نسبة دونأما المنظمات التي تظل . والخاص
  .في ذلك تمثيل أعضائها في المنازعات الفردية وتقديم الخدمات في محاآم العمل

 في المائة، وهما    ٢٥وفي االنتخابات التي جرى تنظيمها، تجاوزت هيئتان نقابيتان الحد البالغ     
 وسمحت االنتخابات . لنقابات العمال في بنن عام للنقابات المستقلة في بنن، واالتحاد العاماالتحاد ال

وتقوم منظمة . بالتخصيص المناسب للمناصب النقابية في الهيئات الثالثية، بما في ذلك محاآم العمل  
 .بتنظيم حلقات دراسية للمساعدة في تدريب النقابيين المرشحين للعمل في هذه المحاآمالعمل الدولية 

العمل ألوسع نطاقا التي تبذلها منظمة  وهذا العمل المتعلق بالتمثيل النقابي هو جزء من الجهود ا   
وتشمل هذه الجهود . لتعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والحوار االجتماعي في بننالدولية 

توعية وتدريب أعضاء النقابات وأصحاب العمل والمسؤولين الحكوميين فضال عن مختلف فئات 
ضافة إلى ذلك، أنشئت الهياآل الثالثية وجرى وباإل. المجتمع المدني األخرى، آالصحفيين والطالب

 -وتعد بنن مثاال على الكيفية التي يمكن بها للتنسيق بين مختلف أجزاء منظمة العمل الدولية    . تحسينها
وفي هذه الحالة البرنامج المرآزي الدولي بشأن تعزيز اإلعالن، والبرنامج المرآزي الدولي بشأن 

  أن يساعد على ضمان التطبيق -ل وإدارة العمل، وفرع الحرية النقابية الحوار االجتماعي وقانون العم
 .الفعلي لالتفاقيات فور التصديق عليها

 للنقابات المستقلة، الذي يعد أآبر مرآز نقابي في بنن، عاموم اتيغبي، األمين العام لالتحاد الليويرى غ
في مجال الحرية النقابية  الدولية العملأن هناك مجاال لمواصلة األعمال التي تقوم بها منظمة 

ووفقا لما ذآره اتيغبي،   . والمفاوضة الجماعية في بلده، وبخاصة على مستوى أآثر اتساما بالالمرآزية
إن الشرآة التي تكون على ”وقال . سيكون من المفيد تنظيم دورات تدريبية في آل شرآة على حدة

ويشدد السيد اتيغبي أيضا على  . “أدائها االقتصادياستعداد للتفاوض ال بد لها أن تعمل على تحسين 
 .الحاجة إلى توفير مفتشي عمل إضافيين يكون بمقدورهم التحرك في مختلف أنحاء البلد 

وفي إطار المشاريع المتعلقة باإلعالن، يجري أيضا االضطالع بأنشطة موجهة أساسا نحو     .٣٠٤
ة دراسية لمنظمات أصحاب العمل في    وعلى سبيل المثال، ُنظمت حلق  . بناء قدرات أصحاب العمل 

إطار المشروع الخاص بالجنوب األفريقي وأسفرت عن وضع إطار إقليمي لهيئات أصحاب العمل،     
وآان من بين ما أسفرت عنه األنشطة التدريبية  . ومشروع خطط تنظيمية لتحسين أداء هذه الهيئات   

نة مشترآة بين اتحاد أصحاب العمل   المضطلع بها في إطار المشروع الخاص بشرق أفريقيا إنشاء لج
ونتيجة لألنشطة التي اضطلع بها المشروع، . في أوغندا والمنظمة الوطنية لنقابات العمال في أوغندا

حدث توسع آبير في عضوية اتحاد أصحاب العمل في أوغندا، حسبما أشار إلى ذلك المدير التنفيذي      
 ١٧٢ إلى ٢٠٠٠ منشأة في عام ١٣٠جمالية من وارتفعت العضوية اإل . ٢٠٠١لالتحاد في نهاية عام 

 في المائة على مدى فترة الثالث سنوات التي آان   ٢٨، أي بزيادة قدرها ٢٠٠٣منشأة بنهاية عام   
وجرى البدء مؤخرا في  . نفيذفيها المشروع المتعلق بتعزيز عالقات العمل في شرق أفريقيا طور الت    

مل وتحسين العالقات الصناعية في فيتنام، واستهل هذا الديمقراطية في مكان العبشأن تعزيز مشروع 
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من أصحاب العمل، نصفهم من  في المائة  ٤٠المشروع أنشطة تدريب مماثلة، ضمت حتى اآلن نحو    
  . والمديرات منظمات المشاريع النساء 

  تعزيز التعاون بين الشرآاء االجتماعيين
حماسة ألنشطة المشروع المتصلة  في إندونيسيا، أبدى أصحاب العمل بوجه خاص اهتماما و .٣٠٥

بالعالقات الصناعية وإدارة الموارد البشرية، ونظم المعلومات وقواعد البيانات، والمهارات في 
 إلى جانب    -وأطلع المشروع المديرين  . مجال المفاوضة الجماعية والتفاوض، ومعايير العمل الدولية  

دارة بين اإلممارسات المتعلقة بالتعاون  منشأة على المبادئ والمؤسسات وال٥٤ من -النقابيين  
لحالة المنشآت قامت على أساسها عمليات تقييم  وأجريت استقصاءات و. ل في مكان العملاالعمو

وأفاد آثير من المديرين بأن شرآاتهم نجحت   . بوضع وتنفيذ خطط عمل تم بعد ذلك رصدها وتقييمها   
 .في زيادة اإلنتاجية من خالل التعاون

 منشأة عن اهتمامها بتشكيل رابطة للعالقة بين العمال واإلدارة لمواصلة       شرةست عوأعربت  .٣٠٦
وظلت منشآت آثيرة على    . تبادل اآلراء بشأن تشجيع التعاون، ولنشر هذه الرسالة على اآلخرين   

وأفاد . اتصال وثيق بمنظمة العمل الدولية لكي تبلغ عن التقدم المحرز وتطلب المزيد من المشورة     
مالبس الرياضة، الذي شارك اثنان من فروعه في برنامج المشروع، تصنيع  الدولية لأحد المصانع

، وتستخدم نحو  ٢٣أنه ينظر في توسيع نطاق البرنامج ليشمل شرآاته الفرعية في إندونيسيا وعددها      
وأدت مشارآة المشروع في  .  من عمال صناعة األحذية٣٠ ٠٠٠ من عمال المالبس و٧٠ ٠٠٠

 - شرآة مسجلة لدى غرف تجارية أجنبية ٣ ٠٠٠ حيث توجد -لدولية في إندونيسيا مجتمع األعمال ا
أدى ذلك إلى قيام الشرآات بتشجيع عمل المشروع من خالل وضع منشورات عن المشروع       

 .وآتيبات عن قانون العمل في مواقعها على اإلنترنت 
تعزيز الحرية النقابية واعترافا بأهمية العمل الذي يجري القيام به على مستوى المنشأة ل .٣٠٧

 من بلدان الكاريبي الناطقة ١٤والمفاوضة الجماعية، يقوم أحد المشاريع المضطلع بها في 
وقام .   التعاون بين العمال واإلدارةشجيع شرآة بشأن ت٥٠٠ بنحول اتصاال باالنكليزية والهولندية ب 

 من المسؤولين  ٣٠٠ من النقابيين و ٤٠٠ من أصحاب العمل، و ٦٠٠المشروع بتدريب نحو   
اء المنطقة بأنه   رج في جميع أدوائر األعمال واليد العاملةوأسهم المشروع في إقناع   . الحكوميين

 التعاون إذا آان لهم أن يتفادوا الضغوط الناشئة   نحويتعين عليهم التخلي عن عادة المواجهة والتحرك  
حترام الحرية النقابية والمفاوضة وساعد المشروع أيضا على إثبات أن ا. عن اقتصاد يتسم بالعولمة

. الجماعية هو أمر وثيق الصلة بجميع الشرآات بصرف النظر عن القطاع أو الملكية أو الحجم   
وقامت شرآات ال يتعدى عدد موظفيها عشرة موظفين باالنضمام إلى المشروع آأصحاب للمصلحة    

 .وألزمت نفسها بعملية التحول  
 غير الشائع أن يستعان خالل المفاوضات بمبادئ التعاون وعلى مستوى المنشأة، فإنه ليس من .٣٠٨

وأيدت بعض الشرآات معايير   . بين العمال واإلدارة التي حددها المشروع المتعلق بمنطقة الكاريبي  
العمل الدولية في اتفاقات االعتراف اإلطارية، وفي سياساتها المتعلقة بالموارد البشرية، وفي      

نشآت عديدة بصورة منتظمة بتوجيه استفسارات إلى المشروع بشأن    وتقوم م. االتفاقات الجماعية
وتتعلق هذه االستفسارات بعملية االستعداد لالنضمام إلى     . آيفية تحسين العالقات بين اإلدارة والعمال  

نقابة ما في بيئة غير نقابية، ووضع أطر عمل للشراآات بين العمال واإلدارة، ووضع خطط لتقاسم  
د البلدان، التمست إحدى الشرآات الكبرى للطاقة المشورة من المشروع بشأن وفي أح. المكاسب

ووجهت الدعوة إلى ممثل للعمال وممثل ألصحاب العمل من إحدى . آيفية الشروع في إعادة التنظيم 
.  في هذا المجال، للمساهمة في عملية التغيير "أفضل الممارسات"شرآات المشروع التي تنتهج   

ر اإليجابي الذي يمكن أن تحققه بيئة مواتية على الصعيد الوطني، فقد نجح  وبالنظر إلى األث
وأنشئت مراآز   . المشروع في تعزيز مفهوم التعاون بين العمال واإلدارة على المستوى الوطني     

وأبرز  . اإلنتاجية الثالثية على الصعيد الوطني في ثمانية بلدان ويجري التخطيط إلنشاء المزيد منها    
 اإلعالم ومن خالل االجتماعات، وال سيما في منتدى   لارب النجاح المحلية في وسائالمشروع تج

واستخدم المشروع هذه التجارب آنقاط  . ٢٠٠٣ و ٢٠٠١منشآت منطقة الكاريبي المعقود في عامي  
 .مرجعية إقليمية للتدليل على أن الشرآات في منطقة الكاريبي تمكنت بنجاح من إدارة هذه التغييرات    
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 الحرية النقابية والمفاوضة      عزيزلهيكل الثالثي في ت  دور ا
 الجماعية 

مما له أهميته الحاسمة أن يتمكن أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم من التنظيم والمفاوضة    .٣٠٩
الجماعية، بيد أنه من المهم بنفس القدر أن تشارآهم الحكومة في العمليات الثالثية والمؤسسات الت    

وهناك الكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى معالجتها     . مفاوضة الجماعيةتدعم الحرية النقابية وال
األسرة،  وتدريب  العلى أساس ثالثي، بما في ذلك الحد األدنى لألجور، والضمان االجتماعي، و  

أو /وفي الحاالت التي يحول فيها ضعف منظمات أصحاب العمل و   . يةوالقضايا المتعلقة بالحياة العمل
وفي بعض . ون التوصل إلى حلول ثنائية، تتخذ الحكومات دورا أآثر أهميةمنظمات العمال د 

الحاالت، تحتاج الحكومات إلى مساعدة الشريكين االجتماعيين على أن يتفهما بصورة أفضل ما هو  
مطلوب منهما في المفاوضات، وفي حاالت أخرى قد تحتاج الحكومات نفسها إلى مزيد من اإلدراك    

وفي نهاية المطاف، فإن الهيكل الثالثي إنما يعني إدماج الحق في   . مفاوضاتلما ستترتب عليه ال 
التنظيم والمفاوضة في اإلطار األعّم لمؤسسات سوق العمل، ومن ثمَّ، فإنه يهيئ الظروف لثقافة        

 .المفاوضة الجماعية
اك ويهدف العديد من المشاريع المتعلقة باإلعالن إلى تعزيز الهيكل الثالثي من خالل إشر  .٣١٠

أطرافه الثالثة في أنشطة المشاريع، إما من خالل اللجان االستشارية للمشاريع أو من خالل الهيئات    
وفي بعض األحيان ساعدت المشاريع المتعلقة باإلعالن على تعزيز المؤسسات    . الثالثية القائمة

 خدمة استشارية في  ففي فيتنام، على سبيل المثال، قام المشروع بدور حاسم في إنشاء مراآز     . الثالثية
وساعد المشروع الخاص بشرق أفريقيا على إعادة  . مجال العالقات الصناعية في سبع مقاطعات 

إنشاء مجالس العمل االستشارية الثالثية، التي ظلت خاملة لعدة سنوات، وقامت الحكومات بتوفير   
، التي لها تاريخ    )المتحدة تنـزانيا جمهورية   (وفي زنجبار  . األموال لضمان أداء هذه المجالس لعملها

وأنشأ  . في مجال العالقة الثنائية  بين الحكومة والنقابات، بدأ أيضا تصميم هيئات وإجراءات ثالثية 
المشروع الخاص بأوآرانيا فريق عمل ثالثيا لوضع عينة من االتفاقات الجماعية، التي تم نشرها        

في مرحلة مبكرة، وهناك الكثير من  ومع أن هذا المشروع ال يزال . فيما بعد على نطاق واسع
القضايا التي يتعين حسمها، وال سيما فيما يتعلق باستقالل الشرآاء االجتماعيين على الصعيد         

 .الوطني، فإن تلك تمثل خطوة هامة على طريق البدء في ثقافة للمفاوضة الجماعية في ذلك البلد 
تدريبية ثالثية في زامبيا بشأن     ونظم المشروع المتعلق بالجنوب األفريقي حلقات دراسية      .٣١١

ومن . المفاوضة الجماعية والمفاوضات والتعاون بين العمال واإلدارة من خالل اللجان المشترآة
أجل ضمان االستمرارية، أجري هذا التدريب باالشتراك مع الكلية الوطنية لدراسات اإلدارة   

في إندونيسيا، ُعقد العديد من حلقات واستعدادا العتماد مشروع قانون تسوية المنازعات  . والتنمية
العمل التدريبية في سبع مقاطعات للموظفين الحكوميين وممثلي منظمات العمال ومنظمات أصحاب           

وقدم مشروع إندونيسيا أيضا المعلومات  . العمل بشأن الوساطة والتوفيق وتسوية المنازعات
البرلمانيين والمسؤولين الذين يدرسون   والمشورة والمراجع بشأن الممارسات الدولية المقارنة إلى   

 . مشروع قانون تسوية المنازعات 

 المنازعات وتسويتهانشوب منع 
وتتسم بعض النظم    . إن وقوع المنازعات في العالقات الصناعية هو أمر ال يمكن تجنبه    .٣١٢

اب   الشمولية أو الدآتاتورية التي ال يمكن فيها للعمال أو أصحاب العمل التعبير عن أنفسهم بغي  
، التحول إلى الديمقراطيةوفي ظل . الهيئات واإلجراءات المناسبة للتوفيق بين المصالح المتنازعة 

العولمة أصبحت آليات تسوية المنازعات إحدى في عالم يتسم بو. برزت المنازعات بين المصالح
حسين األصول الالزمة لتصحيح المشاآل في سوق العمل، وتعزيز العالقات الصناعية السلمية وت

 .أداء المنشآت
وهناك عدد من المشاريع المنبثقة عن اإلعالن ينطوي على إنشاء أو إصالح آليات تسوية        .٣١٣

وتلك هي الحالة، على سبيل المثال، بالنسبة . المنازعات وتدريب األشخاص الذين يعملون فيها
ع به في  وأيضا في المشروع المضطل  ليستى- تدعيم وتحسين عالقات العمل في تيمور   لمشروع 

 في تحسين عالقات العمل وتعزيز المساواة االقتصادية للمرأة   والتمس مشروع   . إندونيسيا المجاورة 
 المساعدة من الدائرة االتحادية للوساطة والتوفيق بالواليات المتحدة إلسداء المشورة إلى       لومبيا آو

 ز في هذا المشروع على ويجري الترآي . الجديدة لتسوية المنازعاتاألساليب  األعمال بشأن دوائر
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 ٢-٤اإلطار 
 تسوية المنازعات تدريب الشرطة في إندونيسيا على تحسين

دأبت الشرطة والسلطة العسكرية في إندونيسيا على المشارآة بصورة منتظمة في العالقات الصناعية خالل نظام حكم 
دون دائما باستدعاء قوات األمن المحلية التي درجت  وحينما آانت تنشأ الخالفات في مكان العمل، آان أصحاب العمل ير. سوهارتو

وباإلضافة إلى ذلك، آان الضباط العسكريون يعّينون في مناصب مديري شؤون الموظفين . على استخدام القوة لقمع احتجاجات العمال
سلطة العسكرية مصالح مالية وآان أيضا لل. وآانت الوحدات العسكرية أو وحدات الشرطة تستخدم للمساعدة في توفير األمن للشرآات

 العمال في إندونيسيا إلى اعتبار أن السلطة العسكرية والشرطة قوة مؤيدة ألصحاب العمل وليست قوة  اتجهونتيجة لذلك، . في الشرآات
 .مستقلة

قوق ، بدأت إندونيسيا جهودا ضخمة إلصالح قوانين العمل وتعزيز ح١٩٩٨وبعد تخلي الرئيس سوهارتو عن منصبه في عام 
 أصبحت إندونيسيا أول بلد آسيوي يصدق على ٢٠٠٠، وفي عام ٨٧رقم وصدقت إندونيسيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية . العمال

وبموازاة ذلك، اعتمدت إندونيسيا خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان للفترة . جميع االتفاقيات األساسية الثمان لمنظمة العمل الدولية 
هي الخطة التي دعت إلى توفير المعلومات والتثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحقوق ، و٢٠٠٣-١٩٩٨

وعلى نفس المنوال، جرى إصالح الشرطة الوطنية اإلندونيسية واستقلت عن . المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 واليتها وهيكلها من أجل الحفاظ على القانون والنظام مع القيام في الوقت وعالوة على ذلك، عززت الشرطة من. السلطة العسكرية

 بشأن شرطة الدولة في جمهورية ٢٠٠٢ لعام ٢نفسه باحترام وتعزيز حقوق اإلنسان، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 
 .إندونيسيا

قات الصناعية على النحو الذي آان قائما خالل وساعدت هذه الجهود على الحد من انخراط الشرطة والعسكريين في العال
ولهذا األمر أهميته إذا آان للعمال أن يمارسوا آامل حقوقهم في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بال خوف   . سنوات حكم سوهارتو

تمرة، وآان هناك عدد من   وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الممارسات والعادات السابقة ال تزال مس . من التعرض لعمليات الترهيب
 .الحاالت التي استخدمت فيها الشرطة القوة بصورة مفرطة

وآجزء من األعمال التي تقوم بها منظمة العمل الدولية لمساعدة إندونيسيا على تطبيق االتفاقيات المتعلقة بالحقوق األساسية في  
. العسكريين في مجال حقوق اإلنسان ومعايير العمل الدوليةالعمل، ُطلب من المنظمة أن تقدم المساعدة في تدريب ضباط الشرطة و

وأسفرت هذه األعمال عن تنظيم حلقتي عمل لضباط من الرتب العليا والمتوسطة من جاآارتا، وجاوة الغربية، وجاوة الوسطى، وجاوة  
فادة من حلقتي العمل على واشتملت الدروس المست. ٢٠٠٠ و١٩٩٩رتا في عامي آااجججواآارتا وجالشرقية، ُنظمتا في آل من 

. الشرطة بشأن معالجة المظاهرات/ضرورة توسيع نطاق المعلومات والتدريب، فضال عن وضع مبادئ توجيهية تتعلق بالحكومة
 . في التدريب األساسي للشرطةالوآمتابعة لهذه الجهود، طرحت الحكومة وخدمات األمن في إندونيسيا فكرة إدراج قضايا حقوق العم

ل ا، بدأت منظمة العمل الدولية مشروعا مدته عامان لوضع منهاج دراسي عن حقوق العم ٢٠٠٣لذلك، وفي عام ونتيجة 
وسيتم من خالل هذا   . وإدراجه ضمن المقررات الدراسية التي تدرس في أآاديمية الشرطة الوطنية، وفي مدارس تدريب الشرطة 

آما سيجري تعريف الضباط بحقوق العمال في إقامة . ق األساسية في العملالبرنامج التدريبي تعريف رجال الشرطة بالمبادئ والحقو 
وبالنظر إلى إمكانية نشوء قضايا مشروعة تتعلق بالقانون والنظام أثناء المظاهرات أو . النقابات واآلليات لحل المنازعات الصناعية

 الدراسي أيضا خبرة قوات الشرطة على الصعيد اإلضرابات أو أي شكل آخر من أشكال اإلجراءات الصناعية، سيتناول المنهاج
 .الدولي في التعامل مع هذه القضايا

الوساطة الوقائية التي تجمع بين الخبرة السابقة للدائرة االتحادية للوساطة والتوفيق في أمريكا 
 .الالتينية ونتائج دراسات الحالة التي أجراها المشروع 

طقة الكاريبي إلى التخلي عن الطرق القسرية  في الوقت نفسه، سعى المشروع الخاص بمن .٣١٤
وأخذ المشروع بنهج   . والقائمة على ردود الفعل التي تميزت بها أحكام تسوية المنازعات في المنطقة   

أآثر اتساما بالطابع العملي واالستباقي، والذي يقوم على الشراآة والعمل معًا على حل المشاآل في   
 من ٣٧، تم تدريب ٢٠٠٣وفي عام .  المفاوضة الجماعيةإطار من الحرية النقابية وترتيبات  

 من ٧٠وفي فيتنام، تلقى . المسؤولين في إدارات العمل آميسِّرين لهذه العملية في إطار المشروع
وفي أوغندا، . المسؤولين الحكوميين وممثلي أصحاب العمل والعمال التدريب على مهارات الوساطة

ا، ساهم تحسين الحوار الثنائي من خالل المشروع الخاص بشرق   ، وآيني    المتحدةتنزانيا جمهورية  و
 .أفريقيا في الحد من المنازعات العمالية التي تنطوي على المحاآم الصناعية

وفي آسيا، يرآز المشروع الخاص بتسوية المنازعات العمالية في آمبوديا على هذه المسألة  .٣١٥
تحسين ظروف  بشأنمنظمة العمل الدولية    لمشروع  كمالً بصورة حصرية، وإن آان المشروع يعد م 

وأدى المشروع المتعلق بتسوية المنازعات إلى إنشاء مجلس للتحكيم       . بسالالمصناعة عمل قطاع 
 ١١دمت إلى المجلس خالل فترة األربعة أشهر األولى من تشغيله     قو. ٢٠٠٣مايو   /العمالي في أيار
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، وتتعلق هذه الحاالت     ) الفنادق والسياحة وحالة واحدة من قطاع  (صناعة المالبس حالة من قطاع 
وتم بنجاح تسوية     .  في المائة منهم٩٠ عامل، تشكل النساء قرابة ١٤ ٠٠٠بمنازعات جماعية شملت   

وتم على األقل . ١٠تسع حاالت عن طريق التوفيق من خالل عملية التحكيم أو تنفيذ قرارات التحكيم      
ذا المشروع مؤخرا وعودا بتمويل إضافي وهناك  وتلقى ه. في حالة واحدة، تجنب القيام بإضراب

 .خطط لالضطالع بمشروع مماثل في بلد مجاور   

 اإلعالم والتوعية
إن جعل الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية حقيقة واقعة بالنسبة لعدد أآبر من الناس يتطلب   .٣١٦

وباإلضافة إلى . حهاأيضا التوعية بما تعنيه هذه الحقوق، وآيفية ممارستها واإلمكانات التي تطر       
التشجيع على نشر ثقافة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية على نطاق أوسع، فإن نشر المعلومات   

بيد . ذات الصلة من شأنه أن ييسر االضطالع بجهود محددة فيما يتعلق بالتنظيم والمفاوضة الجماعية  
 .يةأنه في أحيان آثيرة ال تتوفر هذه المعلومات أو ال تكون آاف  

وقد أشار هذا التقرير إلى أهمية توفير المعلومات بشأن المفاوضة الجماعية لكي يكون     .٣١٧
الشرآاء على علم بالتطورات في مختلف القطاعات والمنشآت ولكي يتمكنوا من السعي إلى تحقيق        

وقد يكون في ذلك تعويض عن حالة لم  يترسخ فيها بعد مبدأ المفاوضة      . الحد األدنى من التنسيق
 إلى ثالث الفصلوقد أشير في ال. لجماعية ألسباب تاريخية أو أسباب تتعلق بالتنمية االقتصادية    ا

الطابع الجديد نسبيا للمفاوضة الجماعية بالنسبة لالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في وسط 
انات    ومن شأن وضع قاعدة بي. وشرق أوروبا فضال عن ندرتها بالنسبة  لمختلف جوانب االقتصاد    

جيدة بشأن الممارسات في هذا المجال أيا آان شكلها أن يساعد على نشر المعرفة عن الدروس 
 .مدةالمست

 اتفاقات التتبع   
بناء على ما سبق ذآره، قدمت منظمة العمل الدولية المساعدة في الجمهورية التشيكية     .٣١٨

وواصلت هذا . سعيناتوسلوفاآيا لوضع نظام الستعراض ورصد االتفاقات الجماعية في أوائل الت 
. العمل فيما بعد المؤسسات الوطنية وقام برصده اثنان من الشرآاء االجتماعيين بتمويل من الحكومة 

وتشمل الدراسات االستقصائية التي جرى القيام بها جميع فروع الصناعة وتستند إلى عينة إحصائية 
 اتفاقا في عام ١ ٣١٧ إلى ١٩٩٢ في عام ١٠٩من االتفاقات الجماعية زادت في سلوفاآيا من 

 :وجرى تحليل االتفاقات من وجهات نظر مختلفة، من بينها ما يلي   . ٢٠٠٢
 تعاون األطراف؛ 
 األجور الدنيا؛ 
مقابل العمل اإلضافي، وعطالت نهاية األسبوع والعطالت العامة،      (المدفوعات التعويضية  

 ؛)والعمل الليلي، والعمل في ظروف شاقة، وما إلى ذلك
 خطط المعاشات التقاعدية المهنية التكميلية؛   
مواعيد العمل، وساعات العمل المرنة، واإلجازات مدفوعة األجر، ووقت الراحة مدفوع     

 األجر؛
 الصحة والسالمة؛ 
 التعويض في حالة حوادث العمل واألمراض المهنية؛  
طفال، دور الرعاية، حضانات األ (مختلف أشكال السياسات االجتماعية الخاصة بالمنشآت   

 ).اإلسكان، السيارات الرسمية، الهواتف المحمولة، القروض، الصناديق االجتماعية
 

———————— 
 

ى المعلومات المتعلقة بقرارت مجلس التحكيم على الموقع االلكتروني التالي التابع لمنظمة العمل            10 يمكن االطالع عل
 http://www.arbitrationcouncil.org: الدولية
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ويؤدي توافر هذه اإلحصاءات على أساس سنوي وحسب القطاعات المحددة إلى تيسير عقد  .٣١٩
المقارنات بين المنشآت، ويساعد على جعل عملية المفاوضة الجماعية أآثر اتساما بالواقعية     

 .الشفافية وإمكانية التكرارو
، قدمت منظمة العمل الدولية المساعدة إلى هيئة للبحوث النقابية في البرازيل   ٢٠٠٢وفي عام  .٣٢٠
في مجال المفاوضة الجماعية سعيا إلى   “ الفجوة بين الجنسين” قد بدأت في إعداد خريطة عن  تآان

وقام المشروع بتحليل    . مفاوضاتبحث إمكانية ضمان حصول المرأة على المعاملة المتساوية في ال   
وفي حين خلص المشروع إلى أن جميع   .  اتفاقا جماعيا في عدد آبير من القطاعات االقتصادية ٢٠٠

 تتعلق بتكافؤ    بعيدة المدى هذه االتفاقات توفر الحماية لألمومة، ال يكاد أي منها ينص على أي أحكام      
ورأى المشروع أن وضع مثل هذه األحكام    . فرص االستفادة من تعزيز المهارات والتدريب المهني    

 المعاملة والفرص في العمل فضال عن تحسين   اة فيساوالمذات الطابع الشامل من شأنه أن يكفل   
وجرى تكرار النهج الذي اتبعه المشروع في البرازيل في آل من المكسيك واألرجنتين   . اإلنتاجية

  .إلقليموفي بلدان أخرى في ا

 وسع  الوصول إلى جمهور أ 
 والتوعية في البلدان التي تكون فيها المفاوضة الجماعية لمعلوماتهناك وسائل أخرى لتوفير ا .٣٢١

وآما سبقت اإلشارة إليه، ففي إطار المشاريع المضطلع بها في غرب أفريقيا الناطقة    . حديثة نسبيا
عات الوطنية،  بالفرنسية، سوف ُيتبع اإلصالح العمالي بنشر تجميع لالتفاقيات األساسية، والتشري    

ورآزت الحملة اإلعالمية للمشاريع المضطلع بها في إطار برنامج دعم     . واألحكام القانونية المناظرة 
تطبيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل، بصورة أولية على منظمات أصحاب العمل ومنظمات       

ستوى الوطني وانتقاال إلى   ، بدءا بالم )ما بين مفتشي العمل والقضاة (العمال والمسؤولين الحكوميين  
وما فتئت هذه المشاريع منذ ذلك الحين تبذل جهودها للوصول إلى   . مستوى المنشآت آل على حدة 

وتشمل هذه الجهود إعداد برنامج تدريبي بالتعاون مع الجامعات الرائدة في . نطاق أوسع من المتلقين
 المسؤولة عن تدريب موظفي الخدمة البلدان الناطقة بالفرنسية، لكي تستخدمه الهيئات الوطنية   

والهدف هو تزويد هؤالء المسؤولين بالمعارف األساسية عن معايير العمل الدولية، وال سيما . المدنية
 .االتفاقيات األساسية، وتحسين التدريب عموما في مجال قانون العمل   

أنشطة التوعية، مع     بالعديد من  بترويج اإلعالن في بلغاريا ورومانيا   ويقوم المشروع المتعلق     .٣٢٢
النقابات ومنظمات أصحاب العمل أساسا، ولكن األنشطة امتدت أيضا لتشمل مدارس محلية مختارة،       

وفي واقع األمر، فإن . حيث قدم المشروع برنامجا للتربية الوطنية بشأن الحقوق األساسية في العمل     
لتنظيم ساعد النقابات إلى   اإلعالم للكفاح الذي يخوضه العمال من أجل ا لاجتذاب اهتمام وسائ 

  .الدخول إلى بعض المنشآت التي قاومت آثيرا االنضمام إلى النقابات 
 ،تحسين عالقات العمل وتشجيع المساواة االقتصادية للمرأة في آولومبيا  واستعان مشروع  .٣٢٣

 جمهورية  وفي أوغندا، وآينيا، و. ببرنامج إذاعي لألمم المتحدة أنشئ مؤخرا لتعزيز حقوق العمال  
، ساعدت البرامج اإلذاعية في توعية مختلف المستمعين بتشريعات العمل وآثارها     المتحدةتنزانيا

 محطة إذاعة في إقليم شرق أفريقيا   ١٧وقامت . على التقدم االقتصادي واالستقرار االجتماعي
الفرعي بعقد لقاءات ضمت مسؤولين من وزارات العمل ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل     

وحققت البرامج . مناقشة التطبيق العملي لقانون العمل والتحديات التي يواجهها السكان المحليونل
 غير متوقع حدا ببعض محطات اإلذاعة إلى االنضمام إلى منظمات أصحاب العمل آما         ًاأيضا أثر

  .حدا ببعض العاملين في وسائط اإلعالم إلى االنضمام إلى النقابات 
سيا، بدا أن البرامج اإلذاعية آان لها تأثيرها على آراء المسؤولين  وفي البرازيل وإندوني .٣٢٤

وعززت مشارآة اإلذاعيين   . العماليين من خالل إطالعهم على شواغل وآراء السكان المحليين 
وأدى الكشف المتزايد . المرموقين والمشهود لهم باالحترام من موثوقية هذه القضايا وإعالء شأنها    

 .زايد ملحوظ في طلبات المساعدة والمعلومات بشأن قضايا العملعن هذه القضايا إلى ت

 دريب البحث والت 
ال يمكن التهوين من ضرورة توفير المعلومات عن أثر ونتائج الحرية النقابية والمفاوضة    .٣٢٥

ولقد قام المعهد الدولي للدراسات العمالية، من خالل برامجه البحثية والتثقيفية بتحقيق     . الجماعية
، شرع المعهد في برنامج للبحوث يعالج العالقة بين   ٢٠٠٠ومنذ عام . امة في هذا الميدانإسهامات ه
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 االقتصادية واإلنمائية وبين حقوق العمال، مع الترآيز على الحرية -طائفة من النتائج االجتماعية 
ويجمع البحث بين إجراء دراسات قطرية متعمقة ووضع مؤشرات    . النقابية والمفاوضة الجماعية

وتكشف إحدى نتائج هذه البحوث، على سبيل    . إنمائية قطرية شاملة للحقوق األساسية في العمل 
المثال، عن أن بلدان أمريكا الالتينية التي تتمتع بقدر أآبر من الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية      

 . ١١تميل أيضا إلى التمتع بنصيب أعلى من العمالة المنظمة 
ف والتوعية الذي يقوم به المعهد، يقوم بتنظيم حلقات دراسية بشأن    وفي إطار برنامج التثقي .٣٢٦

سياسات العمل يتم في إطارها تدريب آبار المسؤولين من المنظمات الوطنية ألصحاب العمل          
والعمال، فضال عن المسؤولين بوزارات العمل، في مجاالت تتراوح ما بين المعايير والمبادئ       

ويستهدف  . ماعية والحوار االجتماعي، إلى قضايا االستخدام والعملوالحقوق، عبورًا بالمفاوضة الج
النهج العام الذي تتبعه هذه الدورات الدراسية توفير المعلومات التي يكون من شأنها تحسين القدرة    

، شارك في هذه الدورات  ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٠الفترة خالل و. على التفاوض على الصعيد الوطني
وخالل الفترة نفسها، قام المعهد   . قومون بأدوار قيادية في هذا المجال من المسؤولين الذين ي١٠٠

 طالبا من مختلف أنحاء العالم بالمعلومات في ١٨٠أيضا بتنظيم دورات دراسية أشمل تم فيها تزويد 
  .هذا المجال، وتوعية الشباب بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

ء من حيث الجمهور المستهدف أو الموضوع     ويمكن أيضا اتخاذ نهج أآثر تحديدا سوا    .٣٢٧
 إلى تعزيز المساعدة  اإلعالن/الحرية النقابية، سعى مشروع ٢٠٠٣-٢٠٠١وخالل الفترة  . المطروح

بشأن الحرية النقابية عن طريق توفير التدريب المتعمق، وتقديم بيانات اإلحاطة، وتوفير المعلومات      
ا المشروع الذي يوجد مقره في مرآز تورينو، رآز    وهذ. على مستويات مختلفة وإلى فئات متباينة  

 على للطلبات في البداية على إقامة شبكة من الخبراء الخارجيين القادرين على االستجابة سريعًا
 من الخبراء رفيعي المستوى، ١٧وقام المشروع باختيار  . المساعدة التقنية والتدريب في هذا المجال

ي مستقل ويؤدون مهام بارزة في المجتمع المدني؛ وعلى سبيل  الذين يتمتعون عادة بمرآز أآاديم 
 آانت الخبيرة التي تم اختيارها من السنغال عميدة لكلية الحقوق ورئيسة إلحدى رابطات         ،المثال

وحضر هؤالء الخبراء دورة دراسية مكثفة استغرقت أسبوعين، تم . المجتمع المدني للنساء العامالت
وُنظمت  . ت والقضايا التقنية المرتبطة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية فيها تناول قضايا السياسا 

وتبع  . الدورة على نحو يجعل التعلُّم من اآلخرين على نفس القدر من أهمية التعلُّم من المعلمين أنفسهم     
ع لمواصلة تخصصهم وتعزيز روابطهم م  هذه الدورة دورة أخرى عن طريق االتصال اإللكتروني 

وأدت هذه العملية إلى تقاسم الخبرات عبر . منظمة العمل الدوليةختصاصي البعض ومع ابعضهم 
وعلى سبيل المثال، شارك الخبير الذي جرى اختياره من بربادوس في تدريب العمال في . البلدان

ماليزيا؛ وساهمت الخبيرة المختارة من السنغال في التدريب المضطلع به في جمهورية الكونغو   
اطية ورواندا؛ وقام الخبير الذي تم اختياره من المغرب بتدريب األخصائيين القانونيين في    الديمقر

  .الدول العربية
، على وأتاحت شبكة الخبراء أن يبدأ مرآز تورينو عددا من اإلجراءات المناظرة وذات الصلة        .٣٢٨

 . النحو التالي
مل الدولية أو لمجموعة ثالثية  التدريب المصمم إما لجزء واحد من الهيئات المكونة لمنظمة الع  .٣٢٩

 حلقة دراسية أجريت في أفريقيا، ٤٢من خالل ما بلغ مجموعه  و :على المستوى القطري أو الدولي
 من ١١٧٥وأمريكا الوسطى وأمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا والدول العربية، قام المشروع بتدريب     

تم االضطالع بها على نحو يعكس مختلف        وتباينت األنشطة التي     . ةالثالث من األطراف رآين االمش
 :االحتياجات والطلبات، ويمكن تجميعها تحت رؤوس المواضيع التالية     

عن طريق توفير التدريب، والمعرفة في العمل الدولية تعزيز قدرة الهيئات المكونة لمنظمة   
ة دراسية  وشمل ذلك دور. مكان العمل، والوثائق بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية 

عن الحرية النقابية في إندونيسيا، ُقدمت بلغة البهاسا، ودورة أخرى عن تعزيز الحوار      
 

———————— 
 

 :    انظر 11
R. Galli and D. Kucera: Informal employment in Latin America: Movements over business cycles and 
the effects of worker rights, Decent Work Research Programme Discussion Paper No. 145 (Geneva, 
ILO, 2003). 
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االجتماعي والمفاوضة الجماعية لبلدان المخروط الجنوبي وهي األرجنتين والبرازيل وشيلي   
 .وباراغواي وأوروغواي

. الترويجية واإلشرافية توسيع نطاق اللجوء إلى منظمة العمل الدولية، بما في ذلك أجهزتها        
وأحد األمثلة على ذلك الحلقة الدراسية التي ُنظمت في الجنوب األفريقي، وضمت آأحد    
األشخاص المرجعيين أحد أصحاب العمل األعضاء في لجنة الحرية النقابية، وأسفرت الحلقة   

علق بالحرية  الدراسية عن قيام البلدان المعنية بالمزيد من اإلبالغ الالحق، عن علم، فيما يت    
 .النقابية

تشجيع األخصائيين القانونيين على إيالء مراعاة أآبر للمعايير المتعلقة بالحرية النقابية    
وأدت حلقة عمل تدريبية دون  . والمفاوضة الجماعية في عملهم اليومي وأحكامهم القضائية

مغرب ومنظمة العمل  إقليمية للقضاة في بلدان المغرب بشمال أفريقيا إلى إبرام اتفاق بين ال
 .الدولية لالضطالع ببرنامج في هذا الميدان 

حيث   : إدماج الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في الدورات الدراسية األعم لمرآز تورينو  .٣٣٠
، قوات المسلحةيضم المشترآون ممثلي أصحاب العمل والعمال، وموظفي اإلدارة العامة، وأفراد ال

وعلى هذا . أساتذة الجامعات والمسؤولين من الوآاالت الدولية األخرىواألخصائيين القانونيين، و 
رك بالمعلومات عن الحرية ا مش١٠٠٠، تم تزويد قرابة ٢٠٠٣-٢٠٠١النحو، ففي خالل الفترة 

وآان من الحوافز اإلضافية . النقابية والمفاوضة الجماعية، في جلسات مدتها ساعتان في المتوسط
 الرغم من عملهم في ميدان الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية فقد رآين أنهم علىالبعض المش

  .آانوا أنفسهم ُيحرمون من هذا الحق 
آان من بينها حملة واسعة النطاق جرى االضطالع بها في و: حمالت الدعوة الرئيسية .٣٣١

م ُعقد  لمنظمات العمال الوطنية والدولية، ومؤتمر مدته أربعة أيا ٢٠٠١أبريل /بيالروس في نيسان 
 . قاضيا في البرازيل٥٥٠ بشأن هذا الموضوع وحضره ٢٠٠٣سبتمبر  /في أيلول
لمدربين وتقديم عروض باستخدام برنامج لوشمل أدلة تدريب : إعداد المواد التدريبية .٣٣٢

العربية والبهاسا واالنكليزية والفرنسية والرومانية    ( بمختلف اللغات   Powerpointالحاسوب 
وقام المشروع بتنسيق مكتبة إلكترونية وقاعدة بيانات بشأن تناول المحاآم     . )والروسية واإلسبانية

  .الوطنية لقضايا الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

 استهداف الفئات غير المشمولة وغير المنظمة
يتمثل التحدي األآبر في مجال الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في بسط نطاق هذه       .٣٣٣

المزيد من الناس، وبخاصة َمن ُهم في االقتصاد غير المنظم أو الذين يعملون في   الحقوق ليشمل 
واألنشطة التي . قطاعات ال ُيحتمل للهيئات المكونة التقليدية لمنظمة العمل الدولية أن تصل إليها  

جرى بيانها أعاله يمكن أن تسهم في تحقيق هذه العملية، على سبيل المثال، عن طريق توسيع نطاق      
بيد أنها تتطلب أيضا اتخاذ إجراءات موجهة ومصممة      . تغطية القانونية أو التوعية بوجه عام   ال

وال ريب في أن هناك الكثير مما يمكن بل ومما ينبغي القيام به من أجل الوصول            . ألغراض محددة
 .٤-٤إلى غير المشمولين وغير المنظمين، على نحو ما أشير إليه في العمود األخير من الجدول 

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك طائفة من الجهود التي يتعين القيام بها، وال سيما على الصعيد   
 بعض األمثلة على السبل التي  قسمويعرض هذا ال . ، بهدف تنظيم الفئات غير المنظمة   وطنيال

تستخدمها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، وأحيانا باالشتراك مع منظمة العمل الدولية،    
 .وتشمل هذه السبل تحقيق التواصل، وبناء التحالفات، أو ظهور منظمات جديدة    . لنشر تغطيتها 

 النقابات على طريق التقدم    
هناك العديد من الحاالت التي قامت فيها النقابات بدور نشط في تنظيم العمال الذين لم يعتادوا    .٣٣٤

، والبلدان النامية، ويمكن  )٣-٤ اإلطار انظر(وتغطي هذه الجهود البلدان المتقدمة . التنظيم في نقابات
أن تؤدي إلى استخدام استراتيجيات ابتكارية في تمثيل مصالح أناس طالما عانوا من العزلة   

 .والتهميش من جانب المجتمع  
آما تحققت إحدى قصص النجاح في بلدان العالم النامي على يد اتحاد عمال الخدمة المنـزلية   .٣٣٥

فقد نجح هذا االتحاد، بمساعدة مؤتمر نقابات عمال جنوب  .  أفريقياوالعمال ذوي الصلة في جنوب
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 في المائة من القوى العاملة في ١٠أفريقيا، في تنظيم عمال الخدمة المنـزلية الذين يشكلون نسبة  
وتغلب االتحاد على الصعوبة المتمثلة في الوصول إلى العمال المنعزلين عن طريق    . جنوب أفريقيا 

ل شارع وتفويض ممثل للجنة باالجتماع مع العمال في آل شارع ومناقشة مشاآلهم            إنشاء لجنة في آ
ومارس االتحاد ضغوطا فعالة من أجل إصدار قانون عالقات العمل الجديد، . المحددة مع االتحاد

الذي ينص على عقود االستخدام اإللزامية لعمال الخدمة المنـزلية وعلى الحق في االستئناف أمام  
وتمكن االتحاد، عن طريق حشد عمال الخدمة المنـزلية، من الحصول على تنازالت    . حكيم محكمة للت

 .هامة فيما يتعلق بالتأمين ضد البطالة والحد األدنى لألجور  
ويجري وضع  . وهناك أمثلة هامة على التنظيم في االقتصاد غير المنظم بصورة أعمّ   .٣٣٦

 في ٧٠يث يستأثر االقتصاد غير المنظم بنحو  استراتيجيات وتعاريف جديدة في أمريكا الالتينية ح 
عمال المكسيك   العام لتحاد الوفي المكسيك، على سبيل المثال، فإن ا . المائة من الوظائف الجديدة

يضم نطاقا عريضا من المنظمات التي قد ال تندرج في إطار التعريف  ) مؤتمر نقابات العمال  (
 اإلنتاج، ومنشآت المصالح االجتماعية، واتحادات     اترابطالتقليدي لالتحاد، من قبيل التعاونيات، و  

ومن شأن ذلك أن يتيح . الزراعي، والمجتمعات الزراعية، ومنشآت األعمال الصغيرة الئتمان ا
 .لالتحاد أن يوسع قاعدته وأن ينوعها

 ٣-٤اإلطار
 تحقيق العدالة لعمال النظافة: التنظيم في مواجهة المصاعب

اليات المتحدة في السنوات األخيرة واحدة من أآبر قصص النجاح حينما تمكنت من بسط الحرية حققت نقابات العمال في الو
وُعرفت هذه العملية باسم . النقابية والمفاوضة الجماعية لتشمل العمال الضعفاء منخفضي األجور الذين يقومون بتنظيف مباني المكاتب

عمال النظافة، أو الفراشين، في لوس أنجليس، وانتشرت بعد ذلك إلى أنحاء حملة تحقيق العدالة لعمال النظافة، وضمت في البداية 
 .أخرى في الواليات المتحدة والعمال اآلخرين من عمال خدمات المباني

وحملة تحقيق العدالة لعمال النظافة تبعث على التشجيع بالنظر إلى تغلبها على الصعوبة التي آانت تلقاها النقابات عادة في      
مال المهاجرين ذوي األجور المنخفضة في الصناعات التي يؤدي فيها التعاقد من الباطن وغيره من الترتيبات إلى عالقات تنظيم الع

مال النظافة ونقابتهم تكوين جمعيات في استطاعة عوفضال عن ذلك، فقد أصبح . )١(غير واضحة بين المستخدمين وأصحاب العمل
وأصبح الكفاح الذي خاضه هؤالء العمال من بين قصص االهتمام اإلنساني،  . على نطاق واسعائتالفية محلية وحشد الدعم الجماهيري 

 . للسينمائي البريطاني آين الوش “ خبز وورود”واُتخذت أساسا لفيلم سينمائي بعنوان  
ب العالمية الثانية،  وقد قام االتحاد الدولي لعمال الخدمات أصال بتنظيم عمال خدمات المباني في لوس أنجليس فور انتهاء الحر

غير أنه في منتصف الثمانينات وجد االتحاد الدولي أن عضويته في . وظل يضاعف من عضويته في هذا القطاع حتى أواخر السبعينات
وعزي هذا االنخفاض في . لوس أنجلس تنخفض انخفاضا حادا على الرغم من ازدهار عمليات تشييد مباني المكاتب في المدينة   

، بحيث لم يعد أصحاب المباني ُهم الذين يقومون مباشرة باستخدام عمال خدمات  إلى الخارجالخدماتهذه  اسنادا إلى العضوية جزئي
وقامت معظم شرآات خدمات المباني التي تتولى خدمات التنظيف بخفض أجور ومزايا العمال، وسعت إلى إبرام عقود غير  . النظافة
 . مال الخدمات بمعقله في لوس أنجليس فقد َقِبل بانخفاض األجور والمزايا ألعضائهولكي يحتفظ االتحاد الدولي لع. نقابية

فقد آانت القوى العاملة في مجال خدمات تنظيف . وبدت عملية إعادة بناء عضوية االتحاد عملية شاقة وإن لم تكن مستحيلة
 وأمريكا الوسطى، وآانوا عرضة للتهديد بالترحيل، المباني مؤلفة بصورة متزايدة من المهاجرين، الذين آان معظمهم من المكسيك 
وفضال عن ذلك، فإن التعاقد من الباطن آان يعني أن . وآانوا دائما غير ملمين بالحقوق النقابية ولم يكونوا دائما يعرفون االنكليزية جيدا

وفي واقع األمر . ر خاضعين للعمل النقابيأرباح النقابات قصيرة األجل، إذ سرعان ما تحولت شرآات خدمات التنظيف إلى مقاولين غي
 .فإن الشرآات المتبقية التي آانت داخلة في تشكيالت نقابية أنشأت لها فروعا ال تخضع لهذه التشكيالت

وبحلول .  خالل فترة التسعيناتلصناعتهم وعلى الرغم من ذلك، فقد تمكن عمال النظافة في لوس أنجلس من إعادة التنظيم النقابي   
وانتشر تأثير نجاح .  ُعقدت ثالث جوالت من المفاوضات وجرى التوسع في أعداد النقابات آما تحسنت األجور والمزايا٢٠٠١عام 

وقد اعتمدت حملة تحقيق العدالة لعمال النظافة على مجموعة . االتحاد إلى بلدية أخرى من بلديات آاليفورنيا وإلى المتاجر الكبيرة 
ادية التي صممت للضغط على المّالك أو المديرين الستخدام النقابات والمتعاقدين ودفع األجور وفقا متنوعة من التكتيكات غير الع

وبذلك حقق االتحاد شعبية واسعة في إطار المجتمع المحلي، بما في ذلك مستأجرو المباني، الذين آان آثير منهم ال    . لجدول تحدده النقابة
وعمل االتحاد أيضا بصورة وثيقة مع أطراف . ل عليها القائمون على تنظيف مكاتبهميشعرون بالرضا بسبب ضعف األجور التي يحص

وقام االتحاد بتنظيم عمليات االحتجاج الضخمة في الشوارع وعمليات التحريض على اإلضراب . متنوعين شملوا الشرطة والكنائس
 .لمحنة العمال الفقراء والمهاجرينومع ذلك ظلت هذه العمليات في إطار سلمي واستهدفت توجيه االهتمام العام 

وإذ نجحت حملة تحقيق العدالة لعمال النظافة في تمكين العديد من عمال خدمات النظافة من التعبير عن أنفسهم، فإنها أثارت 
 .أيضا من جديد االهتمام العام بالحرآة العمالية في الواليات المتحدة

، الذي اعتمد استنتاجات تهدف إلى تحقيق فهم أفضل لهذه الظاهرة ٢٠٠٣مؤتمر العمل الدولي في عام  في ستخدام  هذه العالقات الغامضة في مجال اال  عولجت)١(
 .، مرجع سابق استنتاجات بشأن عالقة االستخدام وضمان التطبيق األفضل للقانون؛

 : المصادر
C. L. Erickson, C. L. Fisk, R. Milkman, D. J. B. Mitchell and K. Wong: “Justice for Janitors in Los Angeles: Lessons from three rounds of 
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 منظمة العمل الدولية    إجراءات 
تضطلع منظمة العمل الدولية بأعمال في هذا المجال، وتلقت هذه األعمال قوة دفع جديدة في  .٣٣٧

.  بشأن االقتصاد غير المنظم٢٠٠٢أعقاب المناقشة التي أجراها مؤتمر العمل الدولي في عام 
لمنظمة في المقر وفي وتعاون البرنامج المرآزي الدولي بشأن ترويج اإلعالن مع الوحدات األخرى ل

الميدان للشروع في إجراء دراسات رائدة في آل من باآستان وبوليفيا وبيرو وجنوب أفريقيا           
وبحثت هذه الدراسات االحتماالت المرتقبة، وآذلك العقبات المتوقعة، فيما يتعلق      .  وآولومبيا 

من بين القطاعات التي  و. بالتنظيم والمفاوضة بشأن طائفة من الوظائف في االقتصاد غير المنظم  
 والمنسوجات، وسيارات األجرة   البس جرت دراستها الباعة الجائلين، ومصائد األسماك، والم 

واستهدفت الدراسات استخالص الدروس   ). سواء بالنسبة للسائقين أو المالكين   (وعربات الريكشا  
 .بالنسبة للنقابات التي تسعى إلى التنظيم النقابي في هذه الحاالت  

أسباب عملية تستدعي قيام المنظمات الحالية ألصحاب العمل والعمال بتناول القضية       وهناك  .٣٣٨
وقد حدا انخفاض عضوية . المتمثلة بتزايد الطابع غير المنظم للعمل ونمو المنشآت الصغيرة  

 النقابات باتحاد تنـزانيا لنقابات العمال الصناعية والتجارية إلى التواصل مع متعهدي      اشتراآاتو
وينتظم هؤالء المتعهدون في جمعيات   . اد غير المنظم في سوق آارياآو في دار السالماالقتص

ويتم اختيار قيادات هذه الجمعيات   . تعاونية على أساس أنواع السلع األساسية التي يبيعونها  
 وقام اتحاد تنـزانيا بحشد القيادات التعاونية، ووجَّه انتباهها    . ومساءلتهم من جانب أعضاء الجمعيات  

إلى الشؤون النقابية وإلى الخدمات التي يمكن أن يوفرها االتحاد، ومن بينها التعليم، والسالمة      
وفي مقابل ذلك، يدفع    . ة، ومسك الحسابات، والتفاوض مع إدارة هيئة السوق     المبادرحرووالصحة، و

عمال بشأن وقيد التخطيط القيام بمزيد من األ.  في المائة من الدخل٢األعضاء رسم عضوية بنسبة 
  .محالت التزيين والحالقة

وفي زمبابوي، أثار قلق الحرآة العمالية أيضا أن نمو االقتصاد غير المنظم يؤدي إلى تدهور  .٣٣٩
وحددت نقابة عمال النسيج في زمبابوي الخياطين والنساء العامالت في إنتاج  . العضوية النقابية

. رهم من الفئات التي تحتاج إلى تنظيم نقابي  باعتباtie-and-dieالمنسوجات المزرآشة على طريقة 
وفي الوقت نفسه، قررت نقابة عمال الصناعات الهندسية أن تستهدف العمال في مجال لحام إطارات    

وهي صناعة  (األبواب والنوافذ، والقضبان األمنية التي توضع على النوافذ، والبوابات اإللكترونية    
وفي آلتا هاتين الحالتين تقوم النقابتان بتوفير مزيج   ). ي البلدآخذة في النمو بسبب المشاآل األمنية ف 

  . ومسك الحساباتروح المبادرةمن التدريب في الشؤون التنظيمية والخدمات المتصلة ب 
وتبين البحوث التي أجرتها منظمة العمل الدولية أن الشواغل المتعلقة بالسالمة العامة والحاجة    .٣٤٠

ضمان احترام الحد األدنى من شروط العمل، هي عوامل أخرى قد إلى االحتفاظ بفرص العمل، مع   
ففي أفريقيا، على سبيل المثال، أصبح مجال . تغري النقابات بتنظيم العمال في القطاع غير المنظم  

عمل سيارات األجرة غير المنظم مصدرا هاما للدخل واالستخدام بالنسبة للكثيرين على مدى العقود     
ومما يجعل العمل على سيارات األجرة من  .  على السواءالبطالة ونمو الماضية، نتيجة للتحضر

األعمال التي تنطوي على اإلجهاد الشديد ساعات العمل الطويلة، وانخفاض األجور، وعدم توفر 
ومن شأن القيادة   . الحماية االجتماعية، والمضايقات من رجال المرور، والضغوط من جانب الرآاب   

ل أآثر من طاقتها من أجل مضاعفة الدخل الصافي أن يؤدي إلى اإلجهاد،  السريعة في مرآبات تحم
آما أن قيادة سيارات األجرة تتسم بالخطورة ألن قائدي هذه السيارات يقعون في أحيان آثيرة ضحايا     

ومن شأن . للجرائم وحوادث الطرق ويعزى ذلك إلى أن معظم السائقين ال يعرفون قواعد المرور 
 للنقل أو التهاون في إنفاذها أال يؤدي فقط إلى تقويض  لوائح العمل بعدم وجود اقتران تردي ظروف

وفي بنن، تقوم النقابة الوطنية لحماية . صحة وسالمة سائقي سيارات األجرة بل والرآاب أيضا
، وهي )وهو ضرب من الدراجات البخارية التي تستخدم آوسيلة نقل باألجرة(سائقي الزمدجان 

حاد الوطني لنقابات العمال في بنن، تقوم بحماية مصالح سائقي هذه الدراجات   منتسبة إلى االت 
وقامت هذه النقابة بإجراء مفاوضات مع مجلس مدينة  . البخارية على مدى العشر سنوات األخيرة

ونتيجة لذلك، خفضت . آوتونو وتمكنت من إقناعه بمراجعة قراره القاضي بتنظيم هذه المهنة   
تي يتعين أن يدفعها سائق األجرة، آما جرى تخفيف بعض الشروط األخرى         الضريبة الشهرية ال
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حتى ال تتضاءل فرص العمل في هذا القطاع، مع العمل على حماية سالمة آل من الرآاب والسائقين       
وآان قطاع سيارات األجرة أيضا من القطاعات التي استهدفها اتحاد نقابات عمال النقل    . ١٢أنفسهم 

لة في جنوب أفريقيا، وهو سابع أآبر االتحادات المنتسبة إلى مؤتمر اتحاد نقابات        والنقابات ذات الص
 عضو من ١٠٠٠٠وأعلن اتحاد نقابات عمال النقل أنه يضم في عضويته  . عمال جنوب أفريقيا 

وأغلبية أعضاء هذا االتحاد هم .  من دافعي الرسوم٢ ٥٠٠العاملين في مجال سيارات األجرة، منهم 
وهكذا فقد تطلب الوصول إلى العمال في االقتصاد غير .  في االقتصاد غير المنظممن العاملين

وتشمل هذه التغييرات تشغيل العمال حيثما   . المنظم إحداث تغييرات في استراتيجيات التنظيم التقليدية 
في   حيث الشارع هو المكان بالنسبة للسائقين؛ واالعتماد على سائقي األجرة السابقين      –يتاح العمل   

تشغيل وتنظيم السائقين؛ والقيام بعمليات التشغيل بطريقة هادفة وترآز على آل رابطة مالك على        
 اإلعالم آاإلذاعة  لتحسين الصورة العامة لسائقي سيارات األجرة وآسب    لحدة؛ واالستعانة بوسائ  

 فصل انظر ال(ممثلي أصحاب العمل؛ والتعاون مع السلطات الحكومية    بتصال االالتأييد العام لهم؛ و
 ). المتعلق باالقتصاد غير المنظمقسمالثاني، ال
وال يزال التنظيم النقابي في االقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي يشكل واحدا من أآبر  .٣٤١

بيد أنه في هذا المجال أيضا تحققت إنجازات ملحوظة، على سبيل المثال من خالل نموذج . التحديات
لدولية وساعد على البدء في عملية لبناء قدرات النقابات الزراعية للنشاط اضطلعت به منظمة العمل ا

 ).٤-٤انظر اإلطار (في مدينة الكاب الغربية، بجنوب أفريقيا   

 تواصل أصحاب العمل   
وفي أمريكا الالتينية، واعترافا بما     . نشطت منظمات أصحاب العمل في تنظيم أعضاء جدد      .٣٤٢

ة الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد تعاونت     الغبتضمه المنطقة من عدد آبير من المنشآت ال  
وفي بنما، على سبيل المثال، تلقى . منظمات أصحاب العمل مع الرابطات التي تمثل هذه المنشآت 

المجلس الوطني للمنشآت الخاصة المساعدة من منظمة العمل الدولية لتعزيز األعمال التي يقوم بها      
طة، في إطار برنامج لتعزيز التنظيم النقابي آاستراتيجية      االتحاد الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوس 

واستهدف البرنامج اجتذاب أعضاء جدد لالتحاد الوطني . لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ويبرز . للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستحداث وتقديم خدمات جديدة لتعزيز نظم إدارة المنشآت

وساعد  . يقها من إقامة تجمعات مع أصحاب العمل اآلخرين     المشروع أيضا المزايا التي يمكن تحق   
ذلك على اجتذاب االتحاد الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ألعداد جديدة من القطاعات   
االقتصادية التي آانت ممثلة تمثيال ضعيفا في االتحاد، آما ساعده على توسيع نطاق تغطيته         

  .ل المنظمة الوطنية ألصحاب العمل  وأدى ذلك بدوره إلى تعزيز تمثي . الجغرافية
مالت في األسواق في عاوفي السلفادور، ساعدت المنظمة الوطنية ألصحاب العمل النساء ال .٣٤٣

ة الصغر على تصريف شؤونهن مع السلطات، وأدى ذلك إلى انضمام بعض  بالغنطاق المنشآت ال 
ابطة أصحاب العمل بتقديم    وفي غواتيماال، قامت ر  . هؤالء النساء إلى عضوية منظمة أصحاب العمل  

 الذين تضررت أعمالهم ومنازلهم من جراء الكوارث صغار المقاولينالمساعدة الطارئة إلى 
ومع أن الهدف من ذلك لم يكن اجتذاب أعضاء جدد، إال أن هذه المساعدة اإلنسانية أفادت  . المناخية

مة أصحاب العمل وأصبحوا اآلن  الذين آانوا من قبل خارج نطاق منظ    المقاولينفي إقامة عالقة مع 
 .أعضاء أو حلفاء محتملين

 
 
 
 

 
———————— 

 
 :   انظر 12

ICFTU: “Spotlight interview with Bonaventure Ahitcheme, General Secretary of SYNAPROZEB”, in 
ICFTU Online, 7 Jan. 2004. 
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 تعزيز التعاون النقابي في مدينة الكاب الغربية: جنوب أفريقيا
يشكل العمال الزراعيون واحدة من أآبر الفئات المهنية في جنوب أفريقيا، لكنهم ال يزالون 

ر االتحاد الوطني لعمال المزارع واتحاد جنوب ويعتب . من أقل الفئات تنظيما في الميدان النقابي
أفريقيا لعمال المزارع والقطاعات ذات الصلة، التابعان للمجلس الوطني لنقابات العمال ومؤتمر 
نقابات عمال جنوب أفريقيا، على التوالي، أهم اتحادين لعمال الزراعة في جنوب أفريقيا، لكنهما   

 يوجد عدد من النقابات المستقلة البالغة الصغر وغير  غير نشطين تماما في الكاب الغربية حيث 
 .المنتمية إلى أي من اتحادات نقابات العمال الكبرى في جنوب أفريقيا

وتستخدم النساء في القطاع الذي يعتمد بصورة أآبر على اليد العاملة الكثيفة، وبالذات قطاع 
رهن جزءا من العمالة الموسمية أو  وتعمل الكثيرات منهن على مدار السنة ولكن باعتبا   . البستنة

ويجري التالعب بمبدأ األجر . العارضة بصرف النظر عن األحكام القانونية التي تنظم عملهن  
المتساوي، على أساس االفتراض بأن النساء ال يقمن بنفس المهام التي يقوم بها الرجال على الرغم 

 .من قيامهن بأعمال مماثلة
للنقابات الزراعية في الكاب الغربية إلى مقاومة أصحاب ويعزي الوجود الضعيف نسبيا 

العمل، وعجز النقابات القائمة عن تقديم الخدمات الكافية من أجل المحافظة على مصالح أعضائها،  
 .وإلى الجهل السائد بين الكثير من المزارعين وعمال المزارع بشؤون العمل النقابي 

 إلى الترآيز على بناء القدرات داخل االتحاد وعمدت أنشطة مشاريع منظمة العمل الدولية
بيد أنه جرى . الوطني لعمال المزارع واتحاد جنوب أفريقيا لعمال الزراعة والقطاعات ذات الصلة

تحديد النقابات الزراعية في الكاب الغربية بوصفها من أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي،  
وشملت هذه الحلقات التعريف باإلعالن، . لتدريبوقامت المنظمة بتنظيم حلقات عمل للتوعية وا

واالتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية، ومعايير العمل الدولية لعمال المناطق الريفية، وقوانين 
آما قامت بتوفير التدريب األساسي في مجال مهارات التنظيم . العمل األساسية في جنوب أفريقيا

 .من أجل التطوير النقابيالنقابي والتخطيط االستراتيجي 
. وأهم ما في األمر هو أن حلقات العمل أتاحت محفال للنقابات المستقلة لتبادل المعلومات والخبرات

ونتيجة لذلك، قامت هذه النقابات بتشكيل ائتالف النقابات الزراعية المستقلة آمنظمة جامعة تعنى 
 -سي الذي يواجه هذا االئتالف هو بناء قدرتها  والتحدي الرئي. بالقضايا المشترآة بين جميع النقابات   

 . من أجل الدفاع الفعال عن حقوق أعضائها-والحفاظ على وحدتها 

 إقامة التحالفات   
إن بعض مشاريع التعاون التقني الكبرى التي ال تكون مصممة أساسا لكي توجه إلى قطاع         .٣٤٤

حول الذي حدث في البيئة السياسية والت. محدد من القطاعات قد ينتهي بها األمر إلى القيام بذلك 
واالجتماعية والثقافية في منطقة يوروبا في آولومبيا يمكن ربطه بالتغييرات التي حدثت في العالقات          
بين العمال واإلدارة في قطاع الموز، استنادا إلى األعمال التي تم االضطالع بها في إطار المشروع 

فعلى مدى فترة امتدت لسنوات عديدة،    . مل في ذلك البلدالوطني المتعلق باإلعالن بشأن عالقات الع   
وفي الوقت الذي وجد فيه العمال وأصحاب العمل أنفسهم محاطين بأسوأ أنواع العنف السياسي في  
آولومبيا، أدرك العمال وأصحاب العمل تدريجيا أن تحسين العالقات بين النقابات واإلدارة من شأنه       

 العمل وتساعد على تقوية النسيج السياسي واالجتماعي للمنطقة التي أن يحقق منافع قد تتجاوز مكان
 من مختلف المنتجين الذين ١٥٠ مزرعة مستقلة يملكها ٣٥٠وهناك اآلن . تمزقها الصراعات

وتقوم لجنة مشترآة    .  من العمال المنظمين نقابيا  ١٤ ٠٠٠يتفاوضون بصورة سلمية مع ما يربو على    
راف على االمتثال لمجموعة من المبادئ األساسية واتفاقات المفاوضة  بين اإلدارة والعمال باإلش

وتفيد  . الجماعية باإلضافة إلى تعزيز االستقرار من خالل هيئات مماثلة على صعيد المزرعة   
التقارير المتعلقة بالمشروع بتزايد الحوار وبناء توافق اآلراء، فضال عن تحسين اإلنتاجية في جميع    

 .قاليم أخرى في آولومبيا إلى التعلم من الخبرات المكتسبة في منطقة إنتاج الموز  وتتطلع أ. المزارع
وقد قام المشروع المتعلق بالحرية النقابية في قطاع الموانئ ببلدان المخروط الجنوبي      .٣٤٥

، الذي تعاون فيه فرع الحرية النقابية )ألرجنتين والبرازيل وشيلي وباراغواي وأوروغواي  (
تدريب في تورينو تعاونا وثيقا مع المكتب اإلقليمي، بتقديم المساعدة إلنشاء أو      والمرآز الدولي لل

ونتيجة لذلك، فإن عمال  . إحياء اللجان الوطنية الثالثية للحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية
، سعوا إلى  غير مستقر الموانئ في أوروغواي، والذين آانوا ُيستخدمون على أساس تعاقدي  

 وأدى ذلك إلى إبرام اتفاق جماعي عن .  النقابة الوحيدة التابعة إلدارة الموانئ الوطنيةاالنضمام إلى
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 أصحاب العمل في أوغندا يعززون مكانتهم

في السنوات األخيرة، نجح اتحاد أصحاب العمل في أوغندا في توسيع نطاق عضويته وخدماته 
وهناك مبادرتان ساعدتا على وجه   . المنظمة وأعضائهاعلى السواء، األمر الذي أدى إلى تحسين مكانة 

وتتعلق األولى بإنشاء جائزة أحسن صاحب عمل خالل العام، والتي تهدف . الخصوص في هذه العملية
. األعمال وغير ذلك من المجاالت مشاريع /إلى تعزيز أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية

التحاد ببذل جهود متضافرة من أجل تحسين الخدمات التي يقدمها إلى  وتمثلت المبادرة الثانية في قيام ا
 .المنظمات في جميع أنحاء البلد عن طريق إنشاء مراآز إقليمية جديدة

 بدعم من الوآالة النرويجية للتعاون ٢٠٠١وفي إطار نظام الجائزة، التي أنشئت في عام 
، بحصر وترتيب المنظمات المشترآة على  اإلنمائي من خالل اتحاد األعمال والصناعة في النرويج 

أما المعايير . وتتعلق ثالثة من هذه المعايير بإدارة وتنمية الموارد البشرية . أساس عشرة معايير
االتصال الداخلي والخارجي، والسالمة والصحة والبيئة، واإلنتاجية، والمسؤولية : األخرى فهي

 إعانات، و)بما في ذلك االمتثال لقوانين العمل (مشاريع األعمالاالجتماعية للمنشأة وأخالقيات 
. المستخدمين وتعويضاتهم، وعالقات المستخدمين، والرعاية، والمشارآة في المجتمع المحلي

وباإلضافة إلى تقديم جوائز للمنظمات الثالث التي تحقق أعلى أداء، هناك جوائز أخرى لفئات خاصة    
 فاعلة متنوعة، بما في ذلك المنظمات غير أطرافأمام  مما يفتح الباب -من المنشآت والمنظمات 

الحكومية ولمجاالت معينة من مجاالت التفوق، مثل مجاالت االتصال، وتنمية الموارد البشرية، 
  .والتدريب، والسالمة والصحة

ومن بين  . ، آان الفائزون الثالثة من المنشآت التي تعترف بالعمل النقابي٢٠٠١وفي عام 
 منشأة، آان أربع منها فقط ١٣لمنشآت التي حصلت على جوائز في ذلك العام، وعددها إجمالي عدد ا

 منشأة ٣٠وتهدف الجوائز إلى نشر الممارسات الجيدة؛ وقام ما ال يقل عن . ال تخضع للتنظيم النقابي
يادة وأدى ذلك إلى ز. أخرى باستشارة المنشآت الفائزة حول األساليب التي مكَّنتها من إحراز التفوق

تعامل أصحاب العمل عن قرب مع النقابات الموجودة بالفعل وزيادة عدد اتفاقات االعتراف الجاري 
  .إعدادها، وفقا لما ذآره اتحاد أصحاب العمل في أوغندا

وأنشئت مكاتب إقليمية بمساعدة مرآز المنشآت الخاصة الدولية والوآالة النرويجية للتعاون اإلنمائي 
وفي حين آانت توجه االستفسارات فيما سبق إلى مكتب . لى التوالي   ع،٢٠٠٣ و ٢٠٠٢في عامي 

االتحاد في آمباال، يقوم المنسقون اإلقليميون لالتحاد اآلن بزيارة المنشآت األعضاء الحالية والمنشآت 
، وقد ساعد ذلك االتحاد على تحديد القضايا المتصلة بالعالقات بين العمال واإلدارة    . المتوقع انضمامها
وشارك في هذه . وفي بعض الحاالت حل المشاآل داخل المنشآت آل على حدة وتقديم المشورة،

 .األنشطة المنشآت األعضاء وغير األعضاء على السواء
، اجتذب اتحاد أصحاب ٢٠٠٣ و٢٠٠١وفي الفترة ما بين إعالن هاتين المبادرتين في عامي   

.  منشأة١٧٢ عدد المنشآت األعضاء في االتحاد  من األعضاء الجدد ليصل بذلك٦٩العمل في أوغندا 
وباإلضافة إلى العدد الكبير من أصحاب العمل من المنشآت المتعددة الجنسية وشرآات القطاع العام، 
تشمل عضوية االتحاد اآلن أيضا شرآات صغيرة ومتوسطة وشرآات من القطاع الخاص، ومقدمي 

 .ظمات غير الحكومية، والرابطات القطاعيةالخدمات الصحية، والشرآات االستشارية، والمن
 /www.avban.org/associations/fuewesternofficeug2  :  على الموقع التالياتحاد أصحاب العمل في أوغندا،: المصدر

وهذا هو أحد أمثلة النجاح على التنظيم . حالة مختلف أشكال االستخدام واألجور في هذا القطاع
  .تقرين في القطاع العام الموسعالنقابي للعمال غير المس

وهناك أيضا حاالت آثرت فيها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال التعاون مع هيئات          .٣٤٦
ومن بين هذه األسباب الحاجة إلى تحقيق وفورات في الحجم، . أخرى لمجموعة متباينة من األسباب

لمهاجرين الوافدين حديثا أو   والصعوبات التي تعترض إقامة اتصال مع مجموعات معينة، من قبيل ا     
على ) ومنظمات أصحاب العمل (والمفهوم الموسع لمنظمات العمال   . المهاجرين بصورة غير قانونية

) ١٩٧٥منظمات العمال الريفيين،   (١٤١ و ٩٨ و ٨٧النحو المنصوص عليه في االتفاقيات رقم 
اسي هو تعزيز مصالح العمال    تتنبأ بوجود أنواع آثيرة من المنظمات ما دام هدفها األولي واألس         

 واستنادا إلى المعلومات التي يعود تاريخها إلى عقد مضى، فقد سبق  . وأصحاب العمل والدفاع عنها
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 أصحاب العمل األيرلنديين ينظمون المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تحادات أصحاب يمكن لتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يشكل تحديا بالغا أمام ا  
ألعمال وأصحاب العمل، بفضل األخذ بنهج مرآز، من   مشاريع اوقد تمكن االتحاد األيرلندي ل . العمل

وتقوم رابطة المنشآت الصغيرة، وهي رابطة مستقلة تدخل . االضطالع بتجربة إيجابية في هذا المجال
ب العمل، بتقديم طائفة ألعمال وأصحامشاريع اضمن الرابطات التي يشملها االتحاد األيرلندي ل 

. متخصصة من الخدمات التي ترآز بصورة مباشرة على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
مشاريع  وعلى مائدة الحوار االجتماعي الوطني، تشغل الرابطة مقعدا بجوار مقعد االتحاد األيرلندي ل

فاقات المتعلقة بمدفوعات ألعمال وأصحاب العمل، وتقوم بتمثيل أعضائها في المحادثات واالت ا
ورابطة المنشآت الصغيرة هي أول رابطة مهنية أيرلندية تؤمِّن . الشراآة االجتماعية في أيرلندا

 ًاـدة للجودة وفقـ، آما حققت المعايير الجدي  )ISO 9002(مواصفات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 
 .٢٠٠٢ في عام )(ISO 9001:2000 ة لتوحيد المقاييسـة الدوليـلمواصفات المنظم

ويتبين من   . وتختار الشرآات الصغيرة أيضا االنضمام إلى االتحاد األيرلندي بصورة مباشرة 
 في المائة من العضوية المباشرة في ٩٠إلقاء نظرة على االقتصاد األيرلندي أن نسبة تبلغ حوالي 

ويدفع . نشآت الصغيرة والمتوسطةألعمال وأصحاب العمل تقع في فئة الممشاريع ااالتحاد األيرلندي ل
الكثير من هذه الشرآات رسوما إضافية لالنتساب إلى رابطة المنشآت الصغيرة لكي تتمكن من    

وهناك شرآات أخرى، وال سيما المتعلقة بأصحاب مشاريع  . االستفادة من خدماتها وشبكاتها الخاصة  
يرة تفي باحتياجات محددة، بينما تكون الصغر، ترى أن رابطة المنشآت الصغبالغة  والمنشآت األعمال

وهكذا فإن . هذه الشرآات أآثر ميال لالنتساب إلى منظمة تمثل قطاعاتها بدرجة مباشرة على نحو أآبر
هذا النهج المرآز يستخدم من أجل استكمال ما يقوم به االتحاد األيرلندي من أجل قطاع المنشآت     

 .ضة عن هذه األعمالالصـغيرة والمتوسطة وليس على سبيل االستعا
وباإلضافة إلى الشرآات األعضاء المشترآة بصورة مباشرة في آل من رابطة المنشآت 

 شرآة من ٣ ٥٠٠ألعمال وأصـحاب العمل، ويبلغ عددها مشاريع االصغيرة واالتحاد األيرلندي ل
 ٥٠٠ضمان قطاع الشرآات الصغيرة والمتوسطة، فإن اتحاد المنشآت الصغيرة واالتحاد األيرلندي ي

 التمريض دور من األعضاء المنتسبين من منظمات تتراوح بين رابطات الحرف اليدوية إلى   ٤
 .ومختلف اتحادات الصناعات

سواء عن طريق ( استفسار ٣٤ ٠٠٠، ردت رابطة المنشآت الصغيرة على ٢٠٠٢وفي عام 
. الشرآات األعضاء من ١ ٣١٠من أعضائها، وقدمت استشارات مباشرة إلى ) الهاتف أو المراسالت

آما نظمت رابطة المنشآت . األعمال والشرآات المعنيةمشاريع وقد أفادت هذه األنشطة بشكل مباشر 
 دورة للتزويد بالمعلومات ودورتين دراسيتين تدريبيتين في مختلف أرجاء البلد حول      ٢١الصغيرة 

  .ية الحد من تكاليف التأمينمواضيع تتراوح بين القانون وإدارة الشرآات إلى إدارة المخاطر وآيف
وباإلضافة إلى الخدمات المقدمة إلى الشرآات والرابطات األعضاء، تقوم رابطة المنشآت 
الصغيرة بتوفير المعلومات عن طريق الرسائل اإلخبارية، والمنشورات، والدراسات االستقصائية 

ائها بصورة مباشرة مع وتقوم الرابطة بدور في مجال الدعوة ألعض. بشأن األجور واالستخدام
مشاريع الحكومة وأعضاء البرلمان حول شؤون السياسات المتعلقة بعالقات العمل، واالستخدام، و

 اإلعالم لوتستخدم الرابطة وسائ. األعمال، وتعمل في عدد من اللجان الوطنية المعنية بهذه المجاالت 
ا المتزايد في مجال شؤون العمل المطبوعة واإللكترونية استخداما آثيفا من أجل الوفاء بدوره

  .واالستخدام في أيرلندا
 . Communication from IBEC (Dublin, 2003); SFA web site at www.sfa.ie :المصدر

أن الحظت منظمة العمل الدولية ظهور أشكال جديدة من المنظمات من خالل التعبئة التدريجية 
ظمات مجتمعية أآثر من آونها منظمات تعتبر مكان العمل        للقواعد الشعبية، والتي تميل إلى آونها من 

ويستتبع التنظيم النقابي في ظل الظروف الحالية االعتراف بالرابطات التي تعمل      .١٣مرآزا لها
وربما تشكل هذه    . بصورة أآبر على المستويين المحلي والمجتمعي، والعمل معها جنبا إلى جنب  

 
———————— 
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وربما تشكل أنواعا أخرى من . “ذات األنشطة الرئيسية”ابات الرابطات شكال آخر أقل مرتبة من النق
 .مختلف المهن نظمين والمنظمات التي تجمع بين مختلف الم  

وبناء على ذلك، فإن عملية التنظيم النقابي قد تتطلب العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات         .٣٤٧
ومجموعات المساعدة التي توفر خدمات الدعم على هذا المستوى، من قبيل المنظمات الدينية، 

عن العمل الذاتية، والجهود المحلية المبذولة على مستوى القطاعين العام والخاص لمساعدة العاطلين  
ويمكن أيضا لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات    . دة للدخلولأو األعمال الم/عن طريق التدريب و
تي تعمل في إطار مجموعة عات ذات الوجهات االجتماعية األخرى والوجممالعمال أن تتعاون مع ال
وتشمل هذه المجموعات الحرآات النسائية، والجماعات البيئية، وجماعات      . من األهداف أضيق نطاقا

الحقوق المدنية أو المصالح المحلية، والساعين إلى حماية أقليات عرقية معينة، وحرآة التعاونيات   
الهيئات ومنظمات أصحاب العمل   وفي أحيان آثيرة أدى التعاون بين هذه . وحرآة المستهلكين

  .ومنظمات العمال إلى قوة دفع للحرآات اإلصالحية 
والبرازيل مثال طيب في هذا الصدد، حيث تمكنت الحرآة العمالية من إقامة روابط وثيقة مع         .٣٤٨

المجموعات الحضرية الناشئة التي تكافح من أجل الحقوق المدنية واألهلية األخرى وأصبحت جزءا 
وفيما بعد، أدى إضفاء  . ١٤ئة شعبية هائلة مؤيدة للديمقراطية واإلصالح االجتماعي   من حرآة تعب

الطابع المؤسسي بصورة تدريجية على الحرآة اإلصالحية في ظل المزيد من الديمقراطية إلى    
  .٢٠٠٢انتخاب زعيم هذه الحرآة النقابية ليصبح رئيسا للبلد في عام 

منظمات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المحلي أن    ويمكن للتحالفات بين منظمات العمال و    .٣٤٩
. تتيح لألطراف تعلم التجارب من بعضها البعض وتوسيع نطاق التكتيكات المتاحة من أجل التنظيم          

وفي الفلبين، على سبيل المثال، . ويمكن لها أيضا أن تعمل على تحقيق الوحدة في مواجهة الحكومة
ة، والرابطات  عامرا بين اتحادات نقابات العمال واالتحادات ال      التي أنشئت مؤخ "لاتحالفات العم "فإن 

 نجحت آثيرا في أن تعرض على الحكومة موقفا موحدا بشأن القضايا  ١٥المجتمعية، والتعاونيات  
 . الرئيسية ذات االهتمام المشترك

وتبين هذه األمثلة أنه ربما يمكن االستفادة من االتجاهات الراهنة صوب تحقيق المرآزية       .٣٥٠
وهي تنطوي على االعتماد بصورة  . لتنظيم والتفاوض وتحقيق التنوع بين العمال وأماآن العمل   ا

أآبر على المراآز التنظيمية المتعددة وعلى أشكال متعددة من الدعم لتحديد ومتابعة جوانب التآزر   
نظيم  ويتطلب النجاح على هذه الجبهة أيضا ربط الت  . المحلي وتنسيق الجهود على الصعيد المحلي 

بقضايا أوسع نطاقا من قبيل التمييز في مكان العمل، والتحرش الجنسي والعرقي في العمل، وقضايا  
الصحة والسالمة ذات الصلة، والسياسات التي تراعي ظروف األسرة، والحقوق الثقافية واللغوية    

  .١٦خرىوالدينية، وعمليات المضايقة من جانب قوات القانون والنظام والسلطات الحكومية األ
فلقد درج   . ومن منظور تاريخي، ال شيء مما سبق يمكن اعتباره حال ابتكاريا آما يبدو            .٣٥١

أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم دائما على القيام بدور هام في تيسير انضمام العناصر الجديدة        
 وعادة ما يكون لمنظمات  . إلى سوق العمل والنشاط االقتصادي، ويعملون على توسيع المشارآة

أصحاب العمل ومنظمات العمال هدفا طويل األجل لتوسيع عضويتها، بما في ذلك عن طريق العمل          
آما درجت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على التكيف استجابة للتغييرات  . مع اآلخرين

وفي ضوء التحول الحادث في عالم العمل في  . االقتصادية وفي سوق العمل وللتطورات السياسية
 م، بصورة متزايدة، أنـــال وممثليه ــل والعمــى أصحاب العمـرن الحادي والعشرين، سيتعين علالق
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 لنساء منظمات المشاريعتشجيع الدعوة وحرية التعبير ل

في منظمات أصحاب العمل ورابطات تحظى النساء منظمات المشاريع من التمثيل الكافي   
بيد أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يضطلع الكثير من . الماألعمال في جميع أنحاء العمشاريع 

منظمات أصحاب العمل في إقليم آسيا والمحيط الهادئ بمبادرات ترمي إلى إشراك المزيد من النساء 
 .آأعضاء في هذه المنظمات وإلى التعبير عن احتياجاتها بصورة أفضل 

في  المرأة نخراطبشأن تعزيز الدولية العمل اومن خالل المشروع الذي تضطلع به منظمة 
، تعمل المنظمة )١( عن طريق منظمات أصحاب العمل في إقليم آسيا والمحيط الهادئ تنظيم المشاريع

عات أصحاب العمل للتعرف على األسباب وراء انخفاض مستويات مشارآة اإلناث جمومع م
نبثقت عن البحوث والمناقشات التي  ومن بين التوصيات التي ا. )٢(واستنباط السبل لتحسين تمثيلهن

 مجموعة من مجموعات أصحاب العمل الوطنية هو أنه ينبغي لهذه المنظمات أن ١٣اشترك فيها قرابة 
 :تقوم بما يلي

  والخصائص التي تميزها؛ النساء منظمات المشاريعإجراء الدراسات لتحديد احتياجات  
 ؛للنساء منظمات المشاريعألعمال امشاريع صياغة خطط لوضع وتوصيل خدمات تنمية  
 في عضوية هيئات اتخاذ القرار وعمليات اتخاذ نساء منظمات المشاريعتحسين مشارآة ال 

 القرار؛
والمنظمات النسائية، نساء منظمات المشاريع، إنشاء تحالفات استراتيجية مع رابطات ال 

 والمنظمات غير الحكومية؛
 منظور المتعلق بالجنسين في األنشطة الرئيسية؛تنمية القدرات في مجال إدماج ال 
تعزيز الربط الشبكي وزيادة االتصاالت، بما في ذلك عن طريق تطوير المواقع على الشبكة  

 .اإللكترونية
وهي تشمل ما . وأبرز المشروع أيضا أفضل الممارسات التي تتبعها مجموعات أصحاب العمل  

ج للتدريب والتنمية يديره أصحاب العمل في القطاع العام في   ، وهو برنام “Springboard”برنامج : يلي
الهند، ويهدف إلى مساعدة المرأة على تحسين مستقبلها الوظيفي؛ وبذل مجهود واسع النطاق من جانب 

وشملت هذه الجهود . اتحاد أصحاب العمل في الفلبين لتحسين المساواة بين الجنسين وتمثيل المرأة
صة لتحديد القضايا والمشاآل واالحتياجات وتنظيم مجموعة من الحلقات األخيرة إنشاء لجان خا

   .الدراسية وحلقات العمل وبرامج التدريب

نساء منظمات     اشتمل المشروع المتعلق بآسيا والمحيط الهادئ على مشارآة الوحدة المعنية بدور ال         )١(
النهوض     المرآزي الدولي التابع للمنظمة المعني ب   في التنمية والمساواة بين الجنسين التابعة للبرنامج       المشاريع 
وقد ُنفذ المشروع باالشتراك مع المكتب اإلقليمي للمنظمة آلسيا          .  عن طريق تنمية المنشآت الصغيرة     بالعمالة

   .والمحيط الهادئ 
 : لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر، مكتب العمل الدولي        )٢(

Promoting Women’s Entrepreneurship through Employers’ Organizations in the Asia-Pacific Region, 
جرى االضطالع ببعثات ميدانية في آل       )٣( ).٢٠٠٢جنيف، مكتب العمل الدولي،    (التقرير النهائي والمرفقات  

ين، وأجريت    نام وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والفلب         تمن بنغالديش ونيبال وسري النكا وآمبوديا وتايلند وفي       
وحضر أيضا ممثلون من منظمات أصحاب العمل في معظم هذه     . بحوث بشأن الهند وباآستان والصين ومنغوليا  

 .٢٠٠٢مايو /البلدان حلقة عمل عقدت في بانكوك في أيار  

وال   . يأخذوا بيد القادمين الجدد ويساعدوهم على تعلم اللغة الجديدة للعمل والمجتمع الذي يعملون فيه
ذه اللغة الجديدة أن تتضمن العبارات العملية المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية إذا  بد له

وسيؤدي ذلك  . آان لجميع العمال أن يشارآوا مشارآة تامة وعلى قدر المساواة في العمل والمجتمع    
 . في نهاية المطاف إلى تعزيز منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  

 ةالمستمدالدروس 
مع أن األمثلة التي ورد بيانها بالتفصيل أعاله هي مجرد عينة من العمل التقني الذي يجري    .٣٥٢

القيام به، فإنها تبين مدى اتساع العناصر الالزمة لتهيئة بيئة مواتية للحرية النقابية والمفاوضة      
في المواقف فاإلصالح التشريعي الدائم، وإنشاء أو تعزيز المؤسسات، وإحداث تغييرات . الجماعية

وال تخفى عن العيان الصعوبة التي تكمن وراء  . هي آلها تحوالت دينامية مرآبة وطويلة األجل    
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ويضاعف من تعقيد هذه الحالة أن خبراء  . تصميم وتنفيذ مشروع يتصدى لهذه التحديات المتعددة   
العمل في وفضال عن ذلك، فإن ! التنمية يوصون بأن ترآز المشاريع على إحراز هدف واحد عاجل  

هذا المجال يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطورات االقتصادية والسياسية واالجتماعية على آل من الصعيد   
ويمكن للظروف المتغيرة أن ُتحدث تغييرات مفاجئة في السياق الذي       . الوطني واإلقليمي والدولي 

 .يجري فيه تنفيذ آل مشروع على حدة 
 منظمة العمل الدولية حتى اآلن في استخدام  فما هي بعض الدروس المستخلصة من تجربة   .٣٥٣

  التعاون التقني لتعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؟
على الرغم من أن هناك أهدافا معينة يمكن تحقيقها في فترات قصيرة نسبيا، فإن فترة تتراوح      .٣٥٤

ع تحقيق أي نتائج     ما بين أربع وخمس سنوات هي الحد األدنى الذي ينبغي إتاحته قبل إمكانية توق       
، فإن النجاح يتوقف على عوامل آثيرة أبرزها هو ما إذا آانت  حينوحتى في ذلك ال. جوهرية

 .الحكومة والشرآاء االجتماعيون يتشارآون  أولويات المشروع ولديهم اإلرادة على تحقيق التغيير   
ناصر التي ينطوي  أن يراعي طابع التعقيد والتنوع الذي تتسم به العمشروعوينبغي لتصميم ال  .٣٥٥

ومما له أهميته الحاسمة بوجه خاص أن ُيبيَّن عمليا ألصحاب العمل،     . عليها إعمال هذه الحقوق
وليس فقط لمنظمات أصحاب العمل، آيف أن قوانين العمل الحديثة، وإنفاذها على نحو يتسم بالكفاءة    

ارة هي جميعها عوامل في والفعالية، والعالقات الصناعية السليمة، والتعاون بين العمال اإلد
ومع أن العمال ومنظماتهم قد يكونون أآثر استعدادا لتفهم أن مصلحتهم تكمن في قوانين . صالحهم

العمل السليمة والممارسة السوية لعالقات العمل، فُهم في حاجة إلى أن يروا بأنفسهم أن هذا النظام 
ه من األهمية بمكان بناء الثقة بين  ولذلك، فإن. ليس منحازا ضد مصالحهم من الناحية العملية

الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال، وبين بعضهم البعض، وفي نظام قانون العمل والعالقات       
وفي حاالت آثيرة، فإن هذه الثقة ربما لم يكن لها وجود على اإلطالق أو أنها تبددت نتيجة            . العمالية

 .وامل أخرىللصراعات المسلحة أو الدآتاتوريات العسكرية أو ع
ولدى طرح قضية تتعلق بالتغيير، تتمثل إحدى التقنيات الناجحة في االستعانة بقصص النجاح      .٣٥٦

أن هذا النهج لن ينجح هنا على ”المحلية أو اإلقليمية للمساعدة على التغلب على تصور مسبق مؤداه 
النجاح تلك  وأحد اإلسهامات الرئيسية للكثير من المشاريع هو العثور على قصص      . “اإلطالق

 .والترويج لها وتشجيع اآلخرين على تكرارها 
وينبغي أن يكون هناك قدر آاف من المرونة لكي يمكن االستجابة لالحتياجات والظروف           .٣٥٧
وفي أحيان أخرى، قد ال  . وقد ينطوي ذلك أحيانا على تحويل األولويات داخل مشروع معين . الجديدة

 توسيع نطاق عدد المشترآين أو إضافة أنشطة أخرى على   ُيحدث التغيير أثرا بعيد المدى، من قبيل   
 .المستوى المحلي

. وتنطوي قضية أخرى ذات صلة بالموضوع على االستجابة بشكل فعال لالحتياجات الفعلية   .٣٥٨
ومع أن هذه االحتياجات تكون أحيانا محددة تحديدا واضحا استنادا إلى طلب مساعدة محددة، فإن         

ويمكن للحلقات الدراسية، والدراسات،   . االحتياجات الفعلية بصورة أبطأ   هناك حاالت تبرز فيها هذه   
. ومشارآة الشرآاء االجتماعيين القيام بدور فعال في التحديد الدقيق للمشاآل وإيجاد حلول ممكنة لها 

العمل الدولية ويقوم آل من مكتب أنشطة العمال ومكتب أنشطة أصحاب العمل التابعين لمنظمة          
 .المساعدة على تحديد االحتياجاتبدور هام في 

واإلصالح التشريعي عملية معقدة ال بد لها أن تشمل على األقل الشرآاء االجتماعيين          .٣٥٩
ويتعين أيضا تشجيع المشارآة األوسع نطاقا لضمان تناول قضايا من قبيل التمييز    . الرئيسيين

ومن شأن . ن في المراحل األولىومن المفيد أيضا إشراك القضاة والبرلمانيي. واالقتصاد غير المنظم
الجمع بين ممثلي هذه الفئات للعمل مع منظمة العمل الدولية والخبراء الدوليين أن يوسع من نطاق    

 .ملكية العملية ونواتجها وصياغة القوانين المتعلقة بها 
وفي أحيان آثيرة ينطوي تحسين فعالية تفتيش العمل وإدارة العمل على التحديث والترشيد    .٣٦٠
ونتيجة لذلك، ينبغي لإلعالم والتعليم أن يشمال نطاقا  . خذ بالمزيد من أسباب االقتدار المهنيواأل

أوسع من القضايا، بما في ذلك ضرورة قيام المسؤولين الحكوميين بدورهم آمقدمين للخدمات فضال  
.  الخدماتويمكن للحد من البيروقراطية أن يحسن من فعالية تقديم هذه   . عن آونهم منفذين للقوانين  
وحينما يتم توفير المعدات     . التوفيق ومهمة التفتيش هي عادة فكرة جيدة  /والفصل بين مهمة الوساطة

في إطار مشروع ما، ينبغي أن يكون ذلك مصحوبا بالتزامات من جانب الحكومة والشرآاء     
شجيع على وينبغي أيضا الت . االجتماعيين بأنه سوف يتم استخدامها والمحافظة عليها بشكل مالئم  
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توفير الموارد المناظرة أو الحصول على التزام من الحكومة بزيادة الموارد المقدمة إلى وزارة  
  .العمل
ومن . ومع أن بناء الثقة هو هدف جامع مانع، فإن له أهمية حاسمة بوجه خاص في هذا المجال  .٣٦١

دف ألن العمال  شأن االضطالع بعدد ملحوظ من األنشطة الثنائية أن يسهم في تحقيق هذا اله     
وأصحاب العمل، في معظم البلدان، ال تتاح لهم الفرصة لمناقشة األمور ذات االهتمام في بيئة محايدة      

وتشمل . وتتيح منظمة العمل الدولية ومشاريعها فرصة هامة للقيام بذلك  . أو خالية من التهديد
والتفاوض، وعناصر اتفاقات الخطوات التالية التدريب على المهارات األساسية في مجال المفاوضة 

  .المفاوضة الجماعية، والقضايا االقتصادية المتصلة بالمنشآت، بما في ذلك تقاسم أرباح اإلنتاجية 
ويعتمد تعزيز وبسط نطاق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية على بناء القدرة بطرق آثيرة             .٣٦٢

ها أن تقع أحيانا ضحية لألحداث  وهي بطبيعتها عملية تدريجية ومتواصلة، ويمكن ل      . ومتباينة 
والتعاون التقني ال يعمل، وال ينبغي له أن يعمل في جو من   . السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية

االنعزال، ومن ثمَّ فإنه من الضروري التنسيق مع األعمال المتعلقة بالسياسات، سواء داخل منظمة        
ة األعمال التي تشارك فيها المنظمة وهيئاتها    ومن شأن توضيح طبيع. العمل الدولية أو خارجها

المكونة أن يساعد على اإلسهام بمدخالت في تلك األعمال المتعلقة بالسياسات وأن يشجع آذلك على   
  .توسيع نطاق التعاون التقني 

وال يمكن لتنمية القدرات من خالل مشاريع التعاون التقني أن تكون مهمة تحرآها قوة دفع           .٣٦٣
ها تتطلب استعدادا من البلد وشرآائه التأسيسيين للعمل في هذا المجال، ثم تولي زمام  ذلك أن. خارجية

وهذه العملية ال بد لها في نهاية المطاف أن تكون عملية مملوآة وطنيا        . األمر فور انتهاء المشروع  
 .يةإذا آان للتعاون التقني أن يساعد في االزدهار الحقيقي للحرية النقابية والمفاوضة الجماع
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  االستفادة من التقدم المحرز-٥

 الترويج للحقوق في سياق عالمي متغير
يسعى هذا التقرير إلى تقديم صورة عالمية دينامية فيما يتعلق بالمبادئ والحقوق األساسية   .٣٦٤

والسياق الذي يجرى فيه هذا . للحرية النقابية واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية
ض هو توسيع نطاق الديمقراطية آأساس للحكم، وتزايد الترابط بين البلدان في ظل اقتصاد     االستعرا

وهذا المنظور له صلته الوثيقة بالموضوع بوجه خاص من حيث أن الحرية النقابية   . سوق عالمي
هي رآن رآين للديمقراطية، وأن المفاوضة الجماعية هي أداة حيوية للتوفيق بين المطالبات التي   

ورغم أن . ازعها رابطات أصحاب العمل ورابطات العمال من بعضها بعضا ومن المجتمع آكل تتن
هناك الكثير مما ينبغي القيام به من أجل زيادة تفهم أهمية الحقوق األساسية في العمل وصلتها الوثيقة   

س تحوال  بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، هناك دالئل مشجعة على أن مناخ الرأي يعك   
 .صوب هذا االتجاه على الصعيدين الوطني والدولي

وقد شهدت السنوات األربع الماضية إحراز تقدم مطرد في التصديق على االتفاقيتين   .٣٦٥
وواقع األمر أنه إذا قيس هذا التقدم بعدد الدول . الرئيسيتين اللتين تحددان هذه المبادئ والحقوق

 ورقم ٨٧رك صوب عالمية التصديق على االتفاقيتين رقم األعضاء، فإن منظمة العمل الدولية تتح
وقد الحظ . بيد أن التصديق ال يعدو آونه مجرد البداية لعملية ترجمة المبادئ إلى ممارسة فعلية . ٩٨

هذا التقرير أن عددا من الفئات الضعيفة ال تزال تواجه صعوبة فائقة في ممارسة حقوقها النقابية في 
 . ريبا، وأن هذه الحقوق األساسية ال تزال عرضة إلنكارها في بعض البلدانآل مكان في العالم تق

ورغم أنه ال يزال . ودرس التقرير أيضا التغييرات التي طرأت على نظم المفاوضة الجماعية .٣٦٦
يلزم إجراء المزيد من البحث والتحليل، يمكن االنتهاء بدرجة معقولة إلى أن المبادئ والحقوق   

عالن توفر أساسا قويا لمواصلة تكييف المفاوضة الجماعية وآليات الحوار  المشار إليها في اإل
فالمبادئ  . االجتماعي المرتبطة بها لكي تواآب التغييرات المتأصلة في سوق عالمية سريعة التطور     

والحقوق تسمح بقدر آبير من التنوع في المؤسسات الالزمة من أجل سوق عمل دينامية تحقق           
 . إلى آل من المرونة واألمنالتوازن مع الحاجة 

فعالية أعمال منظمة العمل الدولية في الماضي، ال سيما في السنوات التقرير أيضا استعرض و .٣٦٧
. األربع الماضية، من أجل تعزيز الحرية النقابية واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية

آفاق التحقيق الكامل لهذه الفئة من   ستعزز   " ه إلى أنصوتك في العملومنذ أربع سنوات خلص تقرير     
وإن آان قد تحقق . ١"المبادئ والحقوق إلى أقصى حد إذا أمكن تحويل مناخ الرأي العام لصالحها

 
———————— 

 
 .٥٨، صفحة ١٥٥، مرجع سابق، الفقرة صوتك في العمل   ١
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بعض التقدم، فال يزال هذا التقدم يمثل تحديًا اليوم، للتحرك قدما صوب االنفاذ الكامل لهذا الحق من 
لتقني لمنظمة العمل الدولية في مجال الحرية النقابية  ولقد تطورت أنشطة التعاون ا. حقوق اإلنسان

ويعتبر إصالح قوانين . والمفاوضة الجماعية تطورًا هائًال وتقدرها الهيئات المكونة أفضل تقدير
العمل قضية أساسية في بلدان عديدة، وتكفل المشورة التي تقدمها منظمة العمل الدولية وتشجيعها،        

تشتمل التشريعات الجديدة والمنقحة األحكام المصممة إلنفاذ مبادئ      ييسرها التعاون التقني، أن  
 . وحقوق الحرية النقابية واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية

ويتمثل أحد األبعاد الهامة لألعمال الترويجية المضطلع بها في إطار متابعة اإلعالن في         .٣٦٨
لتحديات االجتماعية واالقتصادية التي يمكن أن ضرورة رؤية المبادئ والحقوق جنبا إلى جنب مع ا

ذلك أن احترام الحرية النقابية والحق في المفاوضة . تساعد هذه المبادئ والحقوق على مجابهتها 
ويعتمد الكثير على الكيفية    . الجماعية ال يمكن أن يترجم تلقائيا إلى نجاح اقتصادي وسالم اجتماعي  

عمل حقوقهم لبناء مؤسسات للتمثيل والتفاوض يمكن أن توفق    التي يستخدم بها العمال وأصحاب ال
بين المطالب المتنازعة، وأن تؤدي، من وجهة نظر أآثر طموحا، إلى وضع أشكال جديدة للتعاون 

وجنبا إلى جنب مع إقامة هياآل التفاوض الثنائية الجديدة،   . ترفع من اإلنتاجية، والنواتج، والعمالة 
ومنظمة العمل  . صحاب العمل ومنظمات العمال بتكييف ترتيباتها الثالثية     تقوم الحكومات ومنظمات أ  

وتشكل مشارآة منظمة العمل الدولية في صياغة . الدولية مطلوب منها أن تساعد في هذه العملية
وتنفيذ السياسات الرامية إلى الحد من الفقر، وما تقوم به من دور في هذا الصدد، نشاطا جديدا    

 . لمنظمةمشجعا من أنشطة ا
والصورة العالمية التي يقدمها هذا التقرير هي، عموما، صورة مشجعة على الرغم من أن  .٣٦٩

وتتقاطع الحرية النقابية . انتهاآات الحقوق األساسية ال تزال ضاربة أطنابها في عدد هائل من البلدان  
لة الوضع  والمفاوضة الجماعية مع قضايا السلطة؛ ومن شأن تغيير ميزان السلطة أن يهدد حا  

وآما هي الحال . الراهن، وحالة الذين يستفيدون من التفاوت في توزيع عائدات النشاط االقتصادي 
بالنسبة للمبادئ األساسية األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان والحقوق الديمقراطية، تتطلب الحرية      

حقيق إنجازات مستمرة،     من أجل توإتاحة فترة إعدادقوية، بذل جهود  النقابية والمفاوضة  الجماعية 
. وضمان أال تواجه هذه الجهود أي نكسات آتلك التي قد تواجهها مبادئ الديمقراطية وممارستها 

ومما يعزز التقدم تعزيزا ماديا وجود أدلة على أن المبادئ والحقوق المتصلة بالحرية النقابية      
 عمل دينامية مهيأة على أفضل   والمفاوضة االجتماعية من شأنها أن تمكن البلدان على تكوين أسواق 
 .  وجه لتلبية األولويات االقتصادية واالجتماعية لعالم آخذ في العولمة

على أن هذا المبدأ والحق يمكن ممارستهما بفعالية لتشجيع التنمية     وفي مواجهة األدلة المتزايدة  .٣٧٠
هناك صاد وسوق العمل،  وسير العمل الجيد لالقت، واإلدارة األفضل للمنشآت،اإلنتاجيةواالقتصادية 

إلنجازات وقصص النجاح وسيؤدي ازدياد الوعي با. تحسن في مناخ الرأي العام في آثير من البلدان
فئات جميع ب هذا في المقام األول ويتعلق   . إلى التعجيل بالعمليةفي هذا الميدانالجيدة الممارسات و

 في وهم العمال: ساسية في العملالعمال الذين يواجهون صعوبات معينة في ممارسة حقوقهم األ   
 وعمال ،نو والعمال المهاجر، وفي مناطق تجهيز الصادرات، وفي القطاع الخاص،مجال الزراعة

ومن الواضح أيضا أنه يلزم .  االقتصاد غير المنظموغير المشمولين بالحماية في المنزلية،خدمة ال
 .حةالتصدي لالنتهاآات المستمرة عن طريق جميع القنوات المتا  

لقد مرت اآلن ست سنوات على اعتماد اإلعالن، وقرابة أربع سنوات منذ أن بدأت منظمة       .٣٧١
العمل الدولية برنامجها الجديد المتعلق بالترويج للمبادئ والحقوق األساسية في العمل وخطة العمل     

ليه هذا  ويبدو أن االستنتاج الواسع النطاق الذي توصل إ   . صوتك في العمل  المعتمدة من خالل تقرير   
التقرير المتمثل في مزيج من أنشطة التعاون التقني للترويج لإلعالن، وتتراوح هذه األنشطة من   

غير أنه من المبكر للغاية إصدار  . الدعوة إلى المشورة التقنية وبناء القدرات، بدأ يحقق بعض النتائج     
ا صوب  نهاية السنوات   حكم شامل، وأقل ما يقال أن عناصر البرنامج الملموسة بدأت تأخذ مجراه

 .األربع قيد االستعراض فحسب
ويعني زيادة تأثير عملنا أن نرآز الموارد خالل السنوات األربع المقبلة على فئات العمال     .٣٧٢

ومن األهمية بصفة خاصة، استكشاف مختلف السبل التي يمكن بها تعزيز الحق في    . سالفة الذآر
وفضًال عن ذلك، ينبغي أن . االقتصاد غير المنظمالتنظيم والدخول في المفاوضة الجماعية في 

 ٩٨ و٨٧تستهدف إجراءات منظمة العمل الدولية مساعدة البلدان التي لم تصدق بعد على االتفاقيتين    
ويتطلب تقوية وحسن توجيه برامج     . من أجل بحث السبل التي يمكن بها التغلب على العراقيل    

ستثمار في البحوث والمعارف التقنية على نحو يكفل ألنشطة  التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية اال
 .  الدعوة أن تكون ثرية بالمعلومات  
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، بما صوتك في العمل جرى االضطالع بكثير من األنشطة المدرجة تحت عنوان الدعوة في   .٣٧٣

آما جرى تبادل مكثف غيرها من الفاعلين، آثيرين  نة وفي ذلك إذآاء الوعي بين الهيئات المكوِّ
تقوم على على تحقيق هذا المبدأ بطريقة  شرآاء التنمية اآلخرين لضمان أن نعمل    لوجهات النظر مع 

قاعدة المعلومات الالزمة للدعوة والخدمات المقدمة  ومع ذلك، فإن   .تكامل األهداف ال تعارضها 
ويتعين مواصلة العمل   .  العالمي أو القطريينيدللهيئات المكونة ما زالت غير آافية على الصع   

المتعلق بالدعوة وتكثيفه، ولكن من الضروري تطوير قاعدة بيانات آاملة لهذا الغرض والترآيز  
 .أيضا على األولويات

. وفي برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بالدعوة، هناك ثالث مسائل تتضح بصورة متزايدة         .٣٧٤
بوجود أمثلة حية على أصحاب العمل والعمال الذين يمارسون حقوقهم،    وتتعلق المسألة األولى  

ويؤدي تحقيق النتائج في هذا الصدد إلى وجود حجة مقنعة بأن اآلخرين قد يسعون إلى محاآاة هذه     
وبناء على ذلك، ينبغي جمع المعلومات بصورة أآثر منهجية عن الممارسات الجيدة في  . التجربة

 على الصعيد القطري، محددةحاالت ة والحوار االجتماعي استنادا إلى مجال المفاوضة الجماعي
يمكن تقديم هذه و. نة أو من التعاون مع منظمة العمل الدوليةوترد مباشرة من الهيئات المكوِّ 

المتعلقة باآلثار  الدراسات األعم  باالقتران بالدروس المستفادة من  ، عند االقتضاء،المعلومات
 .المبدأتطبيق  صادية المترتبة على  االقت-االجتماعية 

لصالح منظمات العمال  ومنظمات أصحاب العمل  تقوم به   المتعلقة بما معلومات  ثانيًا، تعتبر ال   .٣٧٥
 .مصدر تشجيع آبير لآلخرين  ،المجتمع المدنيلصالح واألعضاء الحاليين والجدد، 

ة العمل الدولية مع الكيفية التي يمكن أن تعمل بها منظم   ثالثًا، ينبغي جمع المعلومات عن     .٣٧٦
وآيفية مراعاة ) المستوى المحليإلى المستوى العالمي من (اآلخرين على مختلف المستويات  

 آجزء من نهج متكامل إزاء التنمية االقتصادية       اآلخرين لمبدأ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية 
 .واالجتماعية يقوم على احترام الحقوق في العمل

ذه المعلومات من حيث الشكل والمحتوى والوسيلة آي تناسب مختلف       ف هوينبغي أن تكيَّ   .٣٧٧
من قبيل (عات األخرى ذات الصلة وجم م، بما في ذلك الهيئات المكونة للمنظمة وال  المتلقينجماهير 

القضاة والبرلمانيين ووزارات االقتصاد والمؤسسات المالية اإلقليمية والدولية والمؤسسات التعليمية  
 ). اإلعالم وجماعات المجتمع المحلي لوالبحثية ووسائ

ما اتسمت به البيانات المتصلة هذا التقرير وآان من الصعوبات التي اعترضت سبيل إعداد  .٣٧٨
معلومات فإنه من الضروري توفير الولذا، . بهذا المبدأ من طابع متأصل من الضعف والتجزؤ

 .أربعة مجاالت أفضل في الت بصورة حليالتو
تقديم صورة مستوفاة للحالة التشريعية المتعلقة بالحرية النقابية  من الضروري أوًال،  .٣٧٩

ويمكن   . واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية، في أي وقت معين وفي أي بلد بعينه  
، عندما يطلب منها ذلك، أن تتوخى إجراء دراسات وطنية للتشريعات العمالية    العمل الدوليةلمنظمة

وحينئذ سيستند     . ا في ذلك دراسات عن فئات محددة من العمال والقطاعاتفي الدول األعضاء، بم
 .   عمل المنظمة إلى معرفة واسعة بالقوانين والممارسات المتعلقة بهذا المبدأ األساسي  

غير مستوفاة    بأنها العمال منظمات  البيانات عن عضوية منظمات أصحاب العمل و ثانيًا، تتسم   .٣٨٠
بينما    عدم االتساق من حيث ما يجري قياسه،    إلى المشكلة جانب من   ويعزى . إلى حد آبير وعتيقة 

وينبغي   . يعزى جزء آخر إلى الصعوبة المتأصلة في الحصول على أرقام موضوعية يعول عليها  
أن تحدد أحدث األرقام المتاحة ، لمنظمة العمل الدولية، لدى عملها عن آثب مع هذه المنظمات 

ة متنوعة من المصادر استنادا إلى الدراسات االستقصائية وأآثرها مصداقية باستخدام مجموع
بيانات مصنفة حسب     ، حيثما أمكن،   وينبغي أن تشمل هذه األرقام   . والسجالت اإلدارية على السواء

قياس رغم صعوبة و. غير المنظم، فضال عن األرقام المتعلقة باالقتصاد نوع الجنس والقطاع
في هذا تعرف على المنظمات المتطورة أو الوليدة النشطة  المن الضرورياالقتصاد غير المنظم، 

 . القطاع
بأنها غير    المعلومات عن شمول ومستوى ونطاق المفاوضة الجماعية ونتائجها       ثالثًا، تتسم   .٣٨١

لذا فإن الحصول و. أو غير موجودة عن أجزاء آبيرة من العالم، ال البلدان النامية فحسب  موثوقة 
التي ينطوي   مزايا على تقييم الالشرآاء االجتماعيين مجال سيساعد على معلومات أفضل في هذا ال

، وعلى التعرف على سبل تلبية تناول مختلف المواضيع على مختلف مستويات المفاوضات عليها 
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أيضا على تزويد  وسيساعد هذا . هذا الحق شمول توسيع نطاق   ، وعلى  احتياجات مختلف فئات العمال  
لهم للمشارآة عن االقتصاد الجزئي والكلي الالزمة  لمتعلقة بقضايا االمعلومات أطراف المفاوضة ب

 مزيدا من الضوء على  باإلضافة إلى ذلك، ستلقي هذه المعلومات   و. المشاورات والمفاوضاتعلم في
 . بين عضوية منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وشمول المفاوضة الجماعية  الروابط القائمة

البيانات من مشاريع التعاون التقني التي تضطلع بها منظمة العمل   ينبغي استخالص  رابعًا،  .٣٨٢
الدولية واستغاللها على نحو أفضل، من حيث تحليل المشاآل وتقييم األثر على الجماعات المستهدفة  
واستخالص الدروس المستفادة المتعلقة بالسياسات من التغييرات التي تحدث على المستوى القطري       

وينبغي للبيانات التي تجمع في غضون مشاريع التعاون التقني أن تساعد في     . يعمن خالل هذه المشار
وينبغي لبرامج التعاون التقني   .  في أغراض البحث واإلبالغتسهمتصميم المزيد من المساعدة وأن 

ومن المؤآد أنه ينبغي     .أن تتضمن، آجزء ال يتجزأ منها، عناصر جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها       
الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وبناء القدرات ن األمر آذلك بالنسبة لألنشطة المتصلة بيكوأن 

 الفصلفي ، والتي نوقشت  في مجاالت قوانين العمل وعالقات العمل وتمكين الشرآاء االجتماعيين    
 .الرابع
 جهة، وهناك إمكانات هائلة للربط بين الترويج للمبادئ والحقوق األساسية في العمل، من .٣٨٣

واألنشطة التي تضطلع بها المنظمة مع الهيئات المكوِّنة الوطنية بشأن عناصر أخرى من برنامج    
 المعلومات عن األثر المباشر أو غير المباشر ومن شأن توافر .العمل الالئق، من جهة أخرى

ماج هذا إدعلى تقييم مدى أيضا أن يساعد مشاريع التعاون التقني على تحقيق هذا المبدأ لمختلف 
 وباإلضافة إلى ذلك، يمكن دراسة مشاريع  .المبدأ في صميم مجموعة متنوعة من أنشطة المنظمة  

 من أجل تقييم  األطرافالتي تضطلع بها وآاالت أخرى متعددة  معينة من مشاريع التعاون التقني   
تهداف التعاون مدى اس، ولقياس الكيفية التي يمكن بها احترام هذا المبدأ وإنفاذه في هذه المشاريع

 .عات والقطاعات المختلفةوجممالتقني لل
 على نحو أفضل من بدء  العمل الدوليةوستساعد الخطوات السالفة الذآر في تمكين منظمة   .٣٨٤

لحرية النقابية والمفاوضة ااحترام التي تعزز توثيق دراسات الحالة اإلفرادية عن الممارسات الجيدة  
ويمكن    .  االقتصادية لهذين المبدأين- بالفوائد االجتماعية   الجماعية، فضال عن البحوث المتعلقة 

االضطالع ببعض هذه األعمال، بينما يمكن االضطالع     نة وهيئاتها المكوِّ  العمل الدولية لمنظمة 
البحوث، بما في ذلك شبكات      فاعلة أخرى، ال سيما هيئات   أطراف مع بالبعض اآلخر بالتعاون   

 الدولية للعالقات  ةية لقانون العمل والضمان االجتماعي والرابطمن قبيل الجمعية الدول الباحثين، 
 .الصناعية

  الهيئات المكونةالخدمات المقدمة إلى
، استنادا إلى الدروس المستخلصة من حاالت وطنية مختارة،  صوتك في العملتقرير أشار  .٣٨٥
: ، أال وهيعملية إلعمال المبادئ والحقوق األساسية في العمل في الممارسة ال"صيغة ناجحة"إلى 

 والتفاعل والحوار الحيوي فيما بين  ،مزيج من االلتزام السياسي، والتعاون التقني جيد التوجيه 
 ةتمكيني  بيئة  إيجاد  تمثل جوهر وفي هذا السياق، فإن التشريعات وإنفاذها   . الشرآاء االجتماعيين

 من آليات الحوار االجتماعي   للعالقات العمالية البناءة وتوسيع نطاق المفاوضات الجماعية وغيرها     
 . بحيث تصل إلى مزيد من الناس 

حاجة إلى تحسين القدرة على مواصلة تحديث التشريعات، وفي آثير من البلدان، هناك  .٣٨٦
ال سيما    ( وإنفاذها من خالل آل من الهيئات القضائية واإلدارية    ، ضمان نشرها على نطاق واسع و

ينبغي لعملية تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات      ،  الصددهذاوفي ).  وخدمات التفتيش العملإدارات 
ضمان لسبل ال وأفضل ، بحماية أقلالمشمولونالعمال أن تتناول المشاآل المحددة التي يواجهها 

ورغم األهمية األساسية لتدعيم خدمات إدارة العمل في وزارات العمل، لن يكون ذلك   . حقوقهم
 ، بما في ذلك التمكين اتباع المزيد من الوسائل االبتكارية لإلنفاذ أيضايلزم ذلك أنه س .باألمر الكافي

الفعال ألصحاب العمل والعمال وممثليهم في مراقبة وضمان الحقوق والتكفل بوجود مزيد من         
  .الزواجر والضوابط الفعالة لمواجهة التجاوزات واالنتهاآات 

لشرآاء االجتماعيين بشأن    وهناك أولوية أخرى تتمثل في تعزيز مهارات التفاوض لدى ا     .٣٨٧
وتشمل المهارات األخرى قدرة أصحاب  . طائفة من القضايا، بما في ذلك إبرام االتفاقات الجماعية

للحصول على  لحملة التنظيم ومبادراته األولية التي يتخذها العمال وممثلوهم    العمل على االستجابة
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القدرة على تحديد المعلومات وافر ومن المهم أيضا ت .االعتراف الفعال بهم ألغراض المفاوضة
واستخدامها، وبخاصة من أجل ضمان تفهم الحكومة وعامة وتقاسمها وتحليلها   بمختلف أنواعها، 

 . الجمهور للقضايا المطروحة
المنازعات وتسويتها، فضال عن  نشوب  عمليات منع  وأعربت عدة بلدان عن اهتمامها بتعزيز  .٣٨٨

على  لتشجيع  القائمة والمبتكرة على السواء بغرض ا  ممارسات ام ال في استخد  نةمهارات الهيئات المكوِّ  
 .إحراز نتائج منصفة وفعالة

حاجة موازية إلى تعزيز قدرة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على االحتفاظ وهناك  .٣٨٩
 الترآيز على القطاعات التي يتسم فيها التنظيم بالضعف ويتطلب ذلك. بأعضائها وزيادة عددهم

  . مصاعب عملية، من قبيل االقتصادات الريفية وغير المنظمةويواجه
العمل،   سوق القانونية في مؤسسات  التعزيز من أجل  االضطالع بأعمال تكميلية  يلزم و .٣٩٠

  الطوعيةات بعملية المفاوض سبل ربط قراراتها على  والتعرفوالمجالس الوطنية الثالثية،
الضمان ، وتحديد الحد األدنى لألجور ن قبيل  ويتعلق ذلك بالسياسات في مجاالت م  .ونتائجها 

 التي  وغيرها من هيئات إصدار قرارات التحكيم، فضال عن محاآم العملالتدريب، واالجتماعي
 مزيج  وجود  أن يضمن لهيئات لهذه ا تعزيز الطابع الثالثي  ومن شأن  .شروط وأحكام االستخدام تحدد 

د الشروط واألحكام، بغية القيام بصفة خاصة    معقول من العمليات اإللزامية والطوعية في تحدي   
 إلعمالسبل ال أفضل ترويج  شواغل قطاعات االقتصاد وفئات العمال األقل تنظيما، مع  بمعالجة

 .حقهم في التنظيم والمفاوضة الجماعية

 تقديم خدمات منظمة العمل الدولية بطريقة فعالة
لمنظمة العمل تقني التعاون البرنامج  لتطويرإجماال بعض العناصر الرئيسية الفصل أورد هذا  .٣٩١

فإن وفي هذا الصدد، . الدولية بشأن الحرية النقابية واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية
أحد الدروس المستخلصة من خطط العمل التي بدأت على مدى السنوات األربع الماضية يتمثل في    

ون بين البرنامج المرآزي الدولي لترويج اإلعالن  أهمية األنشطة المشترآة التي تشتمل على التعا 
فخطة العمل األولى المتعلقة بمبدأ الحرية النقابية  . وواحدة أو أآثر من الوحدات األخرى بالمكتب 

أما خطة . بالمنظمة مع قطاع الحوار االجتماعي جرى تنفيذها بالتعاون الوثيق  والمفاوضة الجماعية 
فهي الوحيدة التي جرى االضطالع بها إلى القضاء على العمل الجبري العمل الثانية المتعلقة بمبدأ 

وبطبيعة الحال،    .حد آبير في نطاق برنامج اإلعالن لما شكَّله ذلك من مجال جديد لعمليات المكتب 
المرآزي  البرنامج قام على تنفيذها خطة العمل الثالثة المتعلقة بمبدأ القضاء على عمل األطفال فإن

 خطة العمل المتعلقة بمبدأ القضاء ستسند مسؤولية تنفيذ  ، وأخيرا .اء على عمل األطفالالدولي للقض
نوفمبر   / في تشرين الثانية مجلس اإلدارة المعقودنوقشت في دورةعلى التمييز في العمل، التي 

 . مكافحة التمييزيضم مختلف عناصر المكتب المعنية بالمسائل المتصلة ب ق عمل يفرإلى ، ٢٠٠٣
عن طريق ير ينبغي االضطالع بها أساسا رجراءات التي ستترتب على دراسة هذا التقاإلو .٣٩٢

وإدارة   وحقوق اإلنسان،وفرع الحرية النقابية التابع إلدارة معايير العمل الدولية   برنامج اإلعالن 
 والبرنامج المرآزي الدولي ،العمالأنشطة ومكتبي أنشطة أصحاب العمل و  األنشطة القطاعية، 

 يعنى  و. أو بالتعاون الوثيق معها ومرآز تورينو،   االجتماعي وقانون العمل وإدارات العمل،للحوار
إنشاء وتعزيز أطر العمل القانونية والمؤسسات       بالبرنامج المرآزي الدولي للحوار االجتماعي 

وضة  واآلليات واألجهزة والعمليات الالزمة للحوار االجتماعي الثنائي والثالثي، بما في ذلك المفا     
الجماعية ومنع المنازعات وتسويتها، فضال عن تعزيز إدارات العمل وتقديم الدعم التقني لتنقيح      

وسيواصل فرع الحرية النقابية بدوره متابعة حاالت محددة مقدمة إلى اآللية اإلشرافية،  . التشريعات
طاعية الفرصة وتتيح إدارة األنشطة الق . آما سيستجيب لطلبات المساعدة المقدمة من الحكومات 

 .لمعالجة القضايا المتصلة بالحرية النقابية والمفاوضة االجتماعية في قطاعات اقتصادية محددة
ويسعى مكتبا أنشطة أصحاب العمل وأنشطة العمال إلى تعزيز التمثيل والخدمات والتأثير على        

 .لمفاوضة الجماعيةالشرآاء االجتماعيين، وهي أمور جوهرية لممارسة الحرية النقابية والحق في ا 
أما مرآز تورينو فيمكن له أيضا أن يساعد على تعزيز قدرة الشرآاء االجتماعيين الثالثة في هذا   

 . الصدد
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 األهداف للسنوات األربع المقبلة
تقدم آبير في في حين أحرز أنه إلى  صوتك في العمل ضت، خلص تقريرممنذ أربع سنوات  .٣٩٣

هناك أعداد آبيرة من الناس ال  والحق في المفاوضة الجماعية،  الحرية النقابيةئداقبول وإعمال مب
تشهد الفترة الفاصلة منذ  ولم. بعيدا أو صعب المنال تحسين وضعهم في الحياة  إلى ليسبيزال هذا ال

وقد استعرض التقرير الحالي ما حدث من . هذه الحالة في تغير جذريأيَّ  صدور ذلك التقرير
وعلى . كفيلة بالتصدي للتحديات الهائلة التي ال تزال ماثلة في المستقبلتطورات، فضال عن السبل ال

 هناك بعض التجارب التي تبعث على التشجيع التي    زالت غير واضحة، أن الصورة ماالرغم من 
 .تبني عليها نة لمنظمة العمل الدولية والمنظمات آكل أن  يمكن للهيئات المكوِّ  

ويتمثل التحدي األول في ضرورة   . ا أربعة تحديات رئيسية  وإننا إذ نتطلع إلى األمام، تواجهن   .٣٩٤
وينبغي لمنظمة العمل الدولية   . ٩٨ ورقم ٨٧السعي إلى بلوغ التصديق العالمي على االتفاقيتين رقم 

أن ترآز على العمل بتعاون وثيق مع هيئاتها المكوِّنة في البلدان التي لم تصدق بعد على االتفاقيتين   
ثانيًا، تواجه الفئات الضعيفة، في جميع  . بل الالزمة للتغلب على العقبات القائمةلمواصلة التماس الس

البلدان تقريبا، صعوبة فائقة، ومخاطر شخصية في بعض األحيان، في ممارسة حقها في الحرية 
ويجب أن تتوخى خطة العمل في صيغتها المستكملة تعزيز األنشطة الرامية إلى دعم التنظيم      . النقابية
ثالثًا، ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تدرس  . ابي والمفاوضة من جانب العمال في هذه الفئاتالنق

على نحو أوثق السبل التي يمكن بها االستعانة بالمبادئ والحقوق المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة     
عية واالقتصادية الجماعية في بناء إطار مؤسسي لسوق العمل يكون من شأنه تعزيز التنمية االجتما 

رابعًا، ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تعمق من قاعدة   . المستدامة، وال سيما في مجال الحد من الفقر
. معارفها، ومن ثمَّ، تدعيم خدمات المشورة التي تقدمها، وأنشطة الدعوة والتوعية التي تضطلع بها  

والترآيز أن يساعد على منهجية   بال أآثر اتساما بطريقة ومن شأن معالجة هذه المجاالت األربعة 
تعزيز اإلرادة السياسية ، وبالتالي، الحرية النقابية والمفاوضة الجماعيةعالمية بشأن ثقافة الترويج ل

 آأساس للتنمية الديمقراطية في عالم يقوم على  والقدرة العملية على استخدام هذين الحقين األساسيين
 .الترابط
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 ١الملحق 

 إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ 
 ق األساسية في العملوالحقو

لما آان إنشاء منظمة العمل الدولية قائمًا على االقتناع بأن إقامة العدالة االجتماعية هي أمر أساسي 
 من أجل توفير الظروف الكفيلة بتحقيق سالم عالمي دائم؛

كنه غير آاف في حد ذاته لضمان العدالة والتقدم االجتماعي ولما آان النمو االقتصادي أمرًا أساسيًا، ول
واجتثاث الفقر، مما يؤآد الحاجة إلى أن تقوم منظمة العمل الدولية بالترويج لسياسات اجتماعية وطيدة 

 وبتعزيز العدالة والمؤسسات الديمقراطية؛
ى بتوظيف جميع وسائلها من ولما آان من واجب منظمة العمل الدولية أن تقوم اآلن أآثر من أي وقت مض 

سّيما العمالة والتدريب  النشاط المعياري والتعاون التقني والبحوث في سائر ميادين اختصاصها، ال  
المهني وظروف العمل، بغية ضمان أن تعزز السياسات االقتصادية واالجتماعية بعضها بعضًا في إطار 

ماعية، وذلك من أجل إقامة تنمية واسعة القاعدة استراتيجية عالمية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجت  
 ومستدامة؛

ولما آان من واجب منظمة العمل الدولية أن تولي عناية خاصة لمشاآل األشخاص من ذوي االحتياجات 
االجتماعية الخاصة، وال سيما العاطلون عن العمل والعمال المهاجرون، وأن تحشد وتشجع الجهود 

ية الرامية إلى حل مشاآل هؤالء األشخاص وأن تعزز السياسات الفعالة الرامية الدولية واإلقليمية والوطن
 إلى استحداث الوظائف؛

ولما آان ضمان المبادئ والحقوق األساسية في العمل يكتسب، في إطار السعي لتحقيق المواآبة بين 
 أنفسهم إمكانية   التقدم االجتماعي والنمو االقتصادي، أهمية وداللة متميزتين، إذ يضمن للمعنيين 

المطالبة بحرية وعلى أساس من التكافؤ في الفرص بمشارآة عادلة في الثروات التي أسهموا في 
 تحقيقها، آما يضمن لهم تحقيق أقصى ما يتمتعون به من طاقات بشرية آامنة؛ 

مل ولما آانت منظمة العمل الدولية هي المنظمة الدولية المنوطة بموجب دستورها بوضع معايير الع
الدولية ومعالجة هذه المعايير والهيئة المختصة بذلك، وهي تتمتع بدعم وإقرار عالميين في مجال  

 تعزيز الحقوق األساسية في العمل بصفتها تعبيرًا عن مبادئها الدستورية؛ 
 إلى إعادة -  يتزايد فيه االعتماد االقتصادي المتبادلفي وضع -ولما آانت هناك حاجة ماسة وملحة 

يد على ثبات المبادئ والحقوق المضمنة في دستور المنظمة وإلى تعزيز تطبيقها على الصعيد    التأآ
 العالمي؛

 فإن مؤتمر العمل الدولي،
 :ُيذآر .١

بأن الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية قد قبلت بمجموعها، بانضمامها إلى المنظمة   )أ(
لمنظمة وفي إعالن فيالدلفيا، وأنها  بملء إرادتها، المبادئ والحقوق الواردة في دستور ا

تعهدت بالعمل على تحقيق األهداف العامة للمنظمة بكل الوسائل المتوفرة لديها وبما 
 يتمشى مع الظروف الخاصة بكل منها؛
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بأن هذه المبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت على شكل حقوق والتزامات محددة في عدد  )ب(
العمل الدولية أم اقيات أساسية، سواء داخل منظمة  من االتفاقيات التي يقر بأنها اتف   

 .خارجها
ُيعلن أن جميع الدول األعضاء، وإن لم تكن قد صدقت على االتفاقيات موضوع البحث،    .٢

ملزمة بمجرد انتمائها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي تشكل   
 :ها بنية حسنة ووفقًا لما ينص عليه الدستور، وهي   موضوع هذه االتفاقيات وأن تعززها وتحقق  

 الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ )أ(
 القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛ )ب(
 القضاء الفعلي على عمل األطفال؛ )ج(
 .القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة )د(

رتب على المنظمة بمساعدة الدول األعضاء فيها استجابة لمتطلباتها القائمة يقر بااللتزام المت .٣
والمعلنة، وذلك من أجل تحقيق هذه األهداف من خالل االستخدام األمثل لمواردها الدستورية والعملية 
وموارد الميزانية، بما في ذلك تعبئة الموارد الخارجية والدعم الخارجي، ومن خالل تشجيع المنظمات 

 على – من دستورها ١٢ التي تقيم منظمة العمل الدولية معها عالقات بمقتضى المادة –لدولية األخرى ا
 :دعم هذه الجهود، وذلك

بتقديم التعاون التقني والخدمات االستشارية بغية تعزيز التصديق على االتفاقيات األساسية     )أ(
 وتطبيقها؛ 

عها حتى اآلن التصديق على بعض هذه بمساعدة الدول األعضاء التي لم يكن في وس )ب(
االتفاقيات أو على جميعها في الجهود التي تبذلها من أجل احترام المبادئ المتعلقة بالحقوق  

 األساسية التي تشكل موضوع هذه االتفاقيات وتعزيز هذه المبادئ وتحقيقها؛
نمية االقتصادية بمساعدة الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى توفير مناخ مالئم للت )ج(

 .واالجتماعية
يقرر إقامة آلية متابعة ترويجية موثوقة وفعالة لتنفيذ هذا اإلعالن تنفيذًا آامًال وفقًا للطرائق المبينة      .٤

 .في المرفق الالحق الذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذا اإلعالن
ه ليس هناك في هذا  يشدد على أنه ال يجوز استخدام معايير العمل لغايات تجارية حمائية، وأن   .٥

وفضًال عن ذلك، فإنه ال . اإلعالن وال في متابعته ما يمكن االستشهاد به أو استخدامه لمثل هذه الغايات
يمكن بأي حال من األحوال التشكيك في الميزة النسبية ألي بلد من البلدان على أساس هذا اإلعالن       

 .ومتابعته



  الملحق األول
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 مرفق

 متابعة اإلعالن

  الهدف العام–أوًال 
ن هدف المتابعة التي يرد وصفها تاليًا هو تشجيع الجهود التي تبذلها الدول األعضاء في       إ .١

المنظمة لتعزيز المبادئ والحقوق األساسية المرسخة في دستور منظمة العمل الدولية وفي  
 .إعالن فيالدلفيا والتي يؤآد عليها هذا اإلعالن من جديد

ويجي بحت، تمهد هذه المتابعة السبيل أمام تحديد     وتمشيًا مع هذا الهدف الذي يتسم بطابع تر   .٢
المجاالت التي يمكن أن تكون مساعدة منظمة العمل الدولية للدول األعضاء فيها من خالل أنشطتها في 

وال . ميدان التعاون التقني مجدية بالفعل، وذلك لمساعدتها على تطبيق هذه المبادئ والحقوق األساسية
وبالتالي فإن األوضاع .  لآلليات اإلشرافية القائمة، آما إنها لن تعيق سير عملها تشكل هذه المتابعة بديًال

 .الخاصة التي تقع ضمن نطاق هذه اآلليات ال يمكن أن تفحص أو يعاد فحصها في إطار هذه المتابعة
إن شقي هذه المتابعة الموصوفين تاليًا يستندان إلى إجراءات قائمة أصًال، ولن تقتضي المتابعة  .٣
لسنوية لالتفاقيات غير المصدقة سوى تعديالت يسيرة على طرائق التطبيق الحالية الواردة في الفقرة ا

 من الدستور، في حين أن التقرير العالمي سيستخدم للحصول على أفضل    ١٩من المادة ) ه(٥الفرعية 
 .النتائج من اإلجراءات المنفذة وفقًا للدستور 

 اقيات  المتابعة السنوية لالتف-ثانيًا 
 األساسية غير المصدقة

   الغاية والنطاق-ألف 
الغاية هي إتاحة الفرصة إلجراء استعراض سنوي للجهود التي تبذلها الدول التي لم   .١

تصدق بعد على جميع االتفاقيات األساسية والتي تتماشى مع هذا اإلعالن، وذلك عن طريق 
 آل أربع سنوات والذي أقره إجراءات مبسطة تحل محل االستعراض الذي يجرى مرة واحدة

 .١٩٩٥مجلس اإلدارة عام 
تغطي المتابعة في آل سنة من السنوات الفئات األربع للمبادئ والحقوق األساسية المحددة       .٢

 .في اإلعالن

   الطرائق-باء 
) ه (٥تستند المتابعة إلى التقارير المطلوبة من الدول األعضاء بمقتضى الفقرة الفرعية     .١

وستوضع نماذج التقارير بطريقة تسمح بالحصول على معلومات       . الدستور من ١٩من المادة 
عن أية تغييرات يمكن أن تكون قد طرأت على قوانين وممارسات الحكومات التي لم تصدق 

 من الدستور ٢٣على اتفاقية أو أآثر من االتفاقيات األساسية، مع إيالء االعتبار الواجب للمادة 
 .وللممارسة القائمة

 .جلس اإلدارة باستعراض هذه التقارير وفقًا لتصنيف المكتب لها   يقوم م .٢
يمكن للمكتب أن يطلب إلى مجموعة خبراء وضع مقدمة للتقارير المصنفة على هذا      .٣

ويتولى مجلس  . النحو من شأنها استرعاء األنظار إلى أية جوانب قد تستدعي دراسة أآثر تعمقًا
 .هذه الغايةاإلدارة تعيين مجموعة الخبراء المذآورة ل 

ينبغي النظر في إجراء تعديالت على اإلجراءات الحالية المتبعة في مجلس اإلدارة إلتاحة    .٤
المجال أمام الدول األعضاء غير الممثلة في مجلس اإلدارة لتقديم اإليضاحات التي قد يبدو أثناء    

اريرها بالطريقة مناقشات هذا المجلس أنها الزمة أو مفيدة الستكمال المعلومات الواردة  في تق 
 .األنسب
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  التقرير العالمي–ثالثًا 

  الغاية والنطاق–ألف 
تتمثل غاية هذا التقرير في أن يقدم صورة شاملة ودينامية لكل فئة من فئات المبادئ    .١

والحقوق األساسية، بناء على ما تمت مالحظته في فترة السنوات األربع السابقة، وأن يكون 
 المساعدة التي تقدمها المنظمة، وتحديد األولويات بالنسبة للفترة     بمثابة أساس لتقييم فعالية  

الالحقة على شكل خطط عمل للتعاون التقني الذي يرمي بشكل خاص إلى حشد الموارد الداخلية 
 .والخارجية الالزمة لتنفيذها

سيغطي هذا التقرير فئة واحدة من الفئات األربع للمبادئ والحقوق األساسية آل سنة  .٢
 .اقببالتع

   الطرائق-باء 
سيجري وضع هذا التقرير تحت مسؤولية المدير العام، وباالستناد إلى المعلومات    .١

وبالنسبة للبلدان التي لم . الرسمية أو المعلومات التي يتم جمعها وتقييمها وفقًا لإلجراءات القائمة  
جات المتابعة  تصدق على االتفاقيات األساسية، سيستند هذا التقرير بوجه خاص إلى استنتا   

أما بالنسبة للدول التي صدقت على االتفاقيات موضوع البحث،   . السنوية المشار إليها آنفًا
 . من الدستور٢٢فسيستند هذا التقرير بشكل خاص إلى التقارير المعالجة في إطار المادة  

. العامسيقدم هذا التقرير إلى المؤتمر إلجراء مناقشة ثالثية بصدده بوصفه تقريرًا للمدير    .٢
وربما يعالج المؤتمر هذا التقرير على حدة وبشكل منفصل عن التقارير التي تقدم بمقتضى          

 من نظامه األساسي وربما يبحثه في جلسة مكرسة له بكاملها، أو بأية طريقة مناسبة         ١٢المادة 
ومن ثم، يترك لمجلس اإلدارة أمر وضع استنتاجاته بشأن األولويات وخطط العمل         . أخرى
صة بالتعاون التقني التي يتعين تنفيذها خالل فترة السنوات األربع القادمة، وذلك في دورة   الخا

 .قريبة من دوراته القادمة

 :  ومن المفهوم أنه-رابعًا 
يجب تقديم مقترحات بالتعديالت التي يجب إدخالها على آل من النظام الداخلي لمجلس     .١

 .يق األحكام السابقةاإلدارة والنظام األساسي للمؤتمر من أجل تطب
يتعين على المؤتمر أن يستعرض سير أعمال هذه المتابعة في الوقت المناسب على ضوء   .٢

 على أوًالالخبرة المحصلة، لكي يقيم ما إذا آانت قد استوفت الهدف العام المشار إليه في الجزء 
 .نحو مالئم 

 والحقوق األساسية في العمل النص الوارد أعاله هو إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ
ومتابعته، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي حسب األصول في دورته السادسة والثمانين التي عقدت في 

 .١٩٩٨يونيه /  حزيران١٨جنيف وأعلن اختتامها في 

 .١٩٩٨يونيه عام / ، نوقع أدناه في هذا اليوم التاسع عشر من حزيرانوتصديقًا على ذلك

 ،ررئيس المؤتم
 . جاك أوآسالن–جان 

 المدير العام لمكتب العمل الدولي،
 .ميشيل هانسن
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 ٢الملحق 

 ٩٨ و٨٧الئحة التصديقات على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 
 والتقارير السنوية المقدمة بموجب متابعة اإلعالن

 )٢٠٠٤يناير / في األول من آانون الثاني(

 )٨٧رقم  (١٩٤٨التنظيم، اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق 
 )٩٨رقم  (١٩٤٩اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 

 تفسير الرموز الواردة في الالئحة
R:  اتفاقية مصدق عليها 
 غير مصدق عليها  :-

Yes:  ورد التقرير السنوي 
No:  لم يرد التقرير السنوي 
n/a:  ال ينطبق 

 

التقرير السنــوي 
حسب الترتيب األبجدي (لدول األعضاء ا ديقاتالتص ٢٠٠٤ / )١(المقدم

 )اإلنكليزي

  ٨٧االتفاقية  ٩٨االتفاقية  

no — — أفغانستان 

n/a R R ألبانيا 

n/a R R الجزائر 

n/a R R  أنغوال 

n/a R R أنتيغوا وبربودا 

n/a R R األرجنتين 

No R — أرمينيا 

n/a R R أستراليا 

n/a R R النمسا 

n/a R R بيجانأذر 
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التقرير السنــوي 
حسب الترتيب األبجدي (لدول األعضاء ا ديقاتالتص ٢٠٠٤ / )١(المقدم

 )اإلنكليزي

  ٨٧االتفاقية  ٩٨االتفاقية  

n/a R R جزر البهاما 

yes — — البحرين 

n/a R R بنغالديش 

n/a R R بربادوس 

n/a R R بيالروس 

n/a R R بلجيكا 

n/a R R بليز 

n/a R R بنن 

n/a R R بوليفيا 

n/a R R البوسنة والهرسك 

n/a R R بوتسوانا 

yes R — البرازيل 

n/a R R بلغاريا 

n/a R R فاسوبورآينا  

n/a R R بوروندي 

n/a R R آمبوديا 

n/a R R الكاميرون 

n/a — R آندا 

n/a R R الرأس األخضر 

n/a R R جمهورية أفريقيا الوسطى 

n/a R R تشاد 

n/a R R شيلي 

yes — — الصين 

n/a R R آولومبيا 

n/a R R جزر القمر 

n/a R R الكونغو 

n/a R R آوستاريكا 

n/a R R آوت ديفوار 

n/a R R آرواتيا 

n/a R R آوبا 

n/a R R قبرص 

n/a R R الجمهورية التشيكية 

yes R — جمهورية الكونغو الديمقراطية 

  لستي الديمقراطية–جمهورية تيمور  — — عضو جديد

n/a R R الدانمرك 

n/a R R جيبوتي 
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التقرير السنــوي 
حسب الترتيب األبجدي (لدول األعضاء ا ديقاتالتص ٢٠٠٤ / )١(المقدم

 )اإلنكليزي

  ٨٧االتفاقية  ٩٨االتفاقية  

n/a R R دومينيكا 

n/a R R ة الدومينيكية الجمهوري 

n/a R R إآوادور 

n/a R R مصر 

yes — — السلفادور 

n/a R R غينيا االستوائية 

n/a R R إريتريا 

n/a R R استونيا 

n/a R R اثيوبيا 

n/a R R فيجي 

n/a R R فنلندا 

n/a R R فرنسا 

n/a R R غابون 

n/a R R غامبيا 

n/a R R جورجيا 

n/a R R ألمانيا 

n/a R R غانا 

n/a R R اليونان 

n/a R R غرينادا 

n/a R R غواتيماال 

n/a R R غينيا 

n/a R —  بيساو-غينيا  

n/a R R غيانا 

n/a R R هايتي 

n/a R R هندوراس 

n/a R R هنغاريا 

n/a R R أيسلندا 

yes — — الهند 

n/a R R إندونيسيا 

yes — — ية إيران اإلسالميةجمهور 

No R — العراق 

n/a R R ايرلندا 

n/a R R إسرائيل 

n/a R R إيطاليا 

n/a R R جامايكا 

n/a R R اليابان 
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التقرير السنــوي 
حسب الترتيب األبجدي (لدول األعضاء ا ديقاتالتص ٢٠٠٤ / )١(المقدم

 )اإلنكليزي

  ٨٧االتفاقية  ٩٨االتفاقية  

yes R — األردن 

n/a R R آازاخستان 

No R — آينيا 

n/a R R آيريباتي 

yes — — جمهورية آوريا 

yes — R الكويت 

n/a R R نقيرغيزستا 

No — — جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

n/a R R التفيا 

yes R — لبنان 

n/a R R ليسوتو 

n/a R R ليبيريا 

n/a R R الجماهيرية العربية الليبية 

n/a R R ليتوانيا 

n/a R R لكسمبرغ 

n/a R R مدغشقر 

n/a R R مالوي 

yes R — ماليزيا 

n/a R R مالي 

n/a R R مالطة 

n/a R R موريتانيا 

yes R — موريشيوس 

yes — R المكسيك 

n/a R R جمهورية مولدوفا 

n/a R R منغوليا 

yes R — المغرب 

n/a R R موزامبيق 

yes — R ميانمار 

n/a R R ناميبيا 

yes R — نيبال 

n/a R R هولندا 

yes — — نيوزيلندا 

n/a R R نيكاراغوا 

n/a R R النيجر 

n/a R R نيجيريا 

n/a R R النرويج 
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التقرير السنــوي 
حسب الترتيب األبجدي (لدول األعضاء ا ديقاتالتص ٢٠٠٤ / )١(المقدم

 )اإلنكليزي

  ٨٧االتفاقية  ٩٨االتفاقية  

yes — — ُعمان 

n/a R R باآستان 

n/a R R بنما 

n/a R R بابوا غينيا الجديدة 

n/a R R باراغواي 

n/a R R بيرو 

n/a R R الفلبين 

n/a R R بولندا 

n/a R R البرتغال 

yes — — قطر 

n/a R R رومانيا 

n/a R R االتحاد الروسي 

n/a R R رواندا 

n/a R R سانت آيتس ونيفس 

n/a R R سانت لوسيا 

n/a R R سانت فنسنت وجزر غرينادين 

n/a R R سان مارينو 

n/a R R ساو تومي  وبرنسيب 

yes — — المملكة العربية السعودية 

n/a R R السنغال 

n/a R R صربيا والجبل األسود 

n/a R R سيشل 

n/a R R سيراليون 

yes R — سنغافورة 

n/a R R سلوفاآيا 

n/a R R سلوفينيا 

no — — جزر سليمان 

no — — الصومال 

n/a R R جنوب أفريقيا 

n/a R R إسبانيا 

n/a R R سري النكا 

no R — السودان 

n/a R R سورينام 

n/a R R سوازيلند 

yes R R السويد 

n/a R R سويسرا 
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التقرير السنــوي 
حسب الترتيب األبجدي (لدول األعضاء ا ديقاتالتص ٢٠٠٤ / )١(المقدم

 )اإلنكليزي

  ٨٧االتفاقية  ٩٨االتفاقية  

n/a R R الجمهورية العربية السورية 

n/a R R طاجيكستان 

n/a R R جمهورية تنزانيا المتحدة 

yes — — تايلند 

n/a R R جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 

n/a R R توغو 

n/a R R ترينيداد وتوباغو 

n/a R R تونس 

n/a R R ترآيا 

n/a R R رآمانستانت 

yes R — أوغندا 

n/a R R أوآرانيا 

n/a R R المملكة المتحدة 

yes — — اإلمارات العربية المتحدة 

yes — — الواليات المتحدة 

n/a R R أوروغواي 

no R — أوزبكستان 

 فانواتو — — عضو جديد

n/a R R فنزويال 

No — — فيتنام 

n/a R R اليمن 

n/a R R امبياز 

n/a R R زمبابوي 

استعراض التقارير السنوية المقدمة بموجب متابعة إعالن منظمة العمل  :   مكتب العمل الدولي )١(
مقدمة الخبراء المستشارين بشأن إعالن منظمة . الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

مارس / ، جنيف، آذارGB.289/4دارة العمل الدولية لمجموعة التقارير السنوية، وثيقة مجلس اإل
٢٠٠٤. 

 
 
 

 
 



  

 135 التنظيم من أجل العدالة االجتماعية

 ٣الملحق 

 ٩٨ ورقم ٨٧االتفاقيتان رقم 

 ٨٧االتفاقية رقم 
 1 اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 
 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 الحادية وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االجتماع في جنيف، حيث عقد دورته   
 ؛١٩٤٨يونيه عام /  حزيران١٧والثالثين في 

إذ قرر أن يعتمد، في شكل اتفاقية، بعض المقترحات المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق        
 التنظيم، وهو موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة؛  

وسيلة  " حرية النقابيةإقرار مبدأ ال"وإذ يرى أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعلن أن 
 لتحسين ظروف العمل وإقرار السلم؛

أن حرية الرأي وحرية االجتماع أمران ال غنى "وإذ يرى أن إعالن فيالدلفيا يؤآد مجددًا 
 ؛ "عنهما الطراد التقدم

وإذ يرى أن مؤتمر العمل الدولي قد اعتمد باإلجماع، في دورته الثالثين، المبادئ التي يجب 
 لتنظيم الدولي؛أن تشكل أساس ا

وإذ يرى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أقرت هذه المبادئ في دورتها الثانية، وأنها دعت 
 منظمة العمل الدولية إلى مواصلة آل ما لديها من جهد حتى يمكن اعتماد اتفاقية دولية أو أآثر،  

مائة وألف االتفاقية التالية، التي يوليه عام ثمان وأربعين وتسع/ يعتمد، في هذا اليوم التاسع من تموز
 :١٩٤٨ستسمى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 

 
———————— 

 
 .١٩٥٠يوليه /  تموز٤بدأ نفاذ هذه االتفاقية في     1
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  الحرية النقابية–الجزء األول 

 ١المادة 
تتعهد آل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسرى عليها هذه االتفاقية بإنفاذ األحكام 

 .التالية

 ٢المادة 
تمييز، الحق، دون ترخيص سابق، في تكوين منظمات       للعمال وألصحاب العمل، دون أي 

 .نها، وآذلك الحق في االنضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات  يختارو

 ٣المادة 
لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها        -١

 .شاطها، وفي إعداد برامج عملهااإلدارية، وفي انتخاب ممثليها بحرية آاملة، وفي تنظيم إدارتها ون   
تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته      -٢
 .المشروعة

 ٤المادة 
 .ال يجوز للسلطة اإلدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها  

 ٥المادة 
وين اتحادات واتحادات عامة وفي لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في تك  

االنضمام إليها، وألي من هذه المنظمات أو االتحادات أو االتحادات العامة الحق في االنضمام إلى  
 .منظمات دولية للعمال وألصحاب العمل  

 ٦المادة 
 من هذه االتفاقية على االتحادات واالتحادات العامة لمنظمات   ٤ و٣ و٢تنطبق أحكام المواد  

 .ومنظمات أصحاب العمل العمال 

 ٧المادة 
ال يخضع اآتساب منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل واتحاداتهم واتحاداتهم العامة        

 . من هذه االتفاقية٤ و٣ و٢الشخصية االعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق أحكام المواد   

 ٨المادة 
د في ممارستهم لحقوقهم  يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظمات آل منهم قانون البل   -١

 .المنصوص عليها في هذه االتفاقية، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من األشخاص أو الجماعات المنظمة
ال يجوز أن ينطوي قانون البلد في حد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص     -٢

 .عليها في هذه االتفاقية، أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات  

 ٩المادة 
 القوانين أو اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه   تحدد -١

 .االتفاقية على القوات المسلحة والشرطة
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 من دستور منظمة العمل الدولية، ١٩ من المادة ٨وفقًا للمبدأ الوارد في الفقرة  -٢
 عرف أو اتفاق قائم   يعتبر تصديق أي دولة عضو لهذه االتفاقية ماسًا بأي قانون أو حكم قضائي أو      ال

 . اقيةفيتمتع أفراد القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تكلفه هذه االت  

 ١٠المادة 
في مفهوم هذه االتفاقية أي منظمة للعمال أو ألصحاب العمل تقام من    " منظمة "يعني مصطلح 

 .أجل تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها

 ة حق التنظيم حماي–الجزء الثاني 

 ١١المادة 
تتعهد آل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه االتفاقية باتخاذ آل التدابير       

 .الالزمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال وأصحاب العمل حقهم في التنظيم بحرية

 ]"أحكام ختامية "وآذلك " أحكام متنوعة  "حذف الجزء بعنوان [
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 ٩٨االتفاقية 
 ٢ قية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية  اتفا

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته   

 ؛١٩٤٩يونيه عام /  حزيران٨الثانية والثالثين في 
ق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة  وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطبي 

 الجماعية، وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة؛
 وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية؛

يوليه عام تسع وأربعين وتسعمائة وألف االتفاقية التالية،   / يعتمد، في هذا اليوم األول من تموز  
 :١٩٤٩لمفاوضة الجماعية، التي ستسمى اتفاقية  حق التنظيم وا 

 ١المادة 
يتمتع العمال بحماية آافية من آل عمل ينطوي على تمييز في مجال االستخدام         -١

 .بسبب انتمائهم النقابي  
  –تنطبق هذه الحماية بوجه خاص على األعمال المقصود بها   -٢

  جعل استخدام عامل مشروطًا بعدم انضمامه إلى نقابة أو تخليه عن عضوية نقابة؛ )أ(
تسريح عامل أو اإلساءة إليه بأي وسائل أخرى بسبب انضمامه إلى نقابة أو مشارآته في  )ب(

أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو أيضًا لمشارآته فيها، بموافقة صاحب العمل، أثناء 
 .ساعات العمل

 ٢المادة 
وي تتمتع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بحماية آافية من أي أعمال تنط      -١

على تدخل من قبل بعضها إزاء األخرى فيما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو إدارتها، سواء بصورة    
 .مباشرة أو من خالل وآالئها أو أعضائها  

وبوجه خاص، تعتبر بمثابة أعمال تدخل في مفهوم هذه المادة األعمال المقصود بها         -٢
عمل، أو دعم منظمات العمال   تشجيع إقامة منظمات عمال تخضع لسيطرة منظمات ألصحاب ال      

بوسائل مالية أو غير مالية، بهدف وضع هذه المنظمات تحت سيطرة أصحاب عمل أو منظمات            
 .ألصحاب العمل

 ٣المادة 
تقام عند االقتضاء آلية مناسبة للظروف الوطنية بغية ضمان احترام حق التنظيم وفقًا لتعريفه  

 .في المادتين السابقتين

 ٤المادة 
االقتضاء تدابير مناسبة للظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير واالستخدام الكاملين    تخذ عند ت

إلجراء التفاوض اإلرادي بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، بغية تنظيم أحكام    
 .وشروط االستخدام باتفاقات جماعية  

 
———————— 
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 ٥المادة 
ات المنصوص عليها في هذه  تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمان  -١

 .االتفاقية على القوات المسلحة والشرطة
 من دستور منظمة العمل الدولية، ال ١٩ من المادة ٨وفقًا للمبدأ الوارد في الفقرة  -٢

يعتبر تصديق أي دولة عضو على هذه االتفاقية ماسًا بأي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق  
 .حة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تكلفة هذه االتفاقية  قائم يتمتع أفراد القوات المسل 

 ٦المادة 
ال تتناول هذه االتفاقية وضع موظفي الخدمة العامة العاملين في إدارة الدولة، وال تفسر بأي   

 .حال على وجه يسيء إلى حقوقهم أو إلى مرآزهم

 ]حذفت األحكام الختامية    [
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




