
 

  دليل بشأن 
  ة ـة الجماعيـالمفاوض

  ات ـالمنازع ةــتسويو
 في الخدمة العامة

 
  
  

  ةـة القطاعيـإدارة األنشط
  





  دليل بشأن 
  ة ـة الجماعيـالمفاوض

  ات ـالمنازع ةــتسويو
 في الخدمة العامة

 
  
  

  ةــة القطاعيــإدارة األنشط

  فـجني  - يــل الدولــب العمــمكت
    



  ٢٠١١حقوق النشر محفوظة لمنظمة العمل الدولية 
 ٢٠١١،  الطبعة األولى

المرفق باالتفاقية العالمية لحماية ٢تتمتع منشورات مكتب العمل الدولي بحماية حقوق المؤلف بموجب البروتوآول رقم 
وأي. حقوق المؤلف، على أنه يجوز نقل مقاطع قصيرة منها بدون إذن، شريطة أن يشار حسب األصول إلى مصدرها

الحقوق(جه إلى مكتب مطبوعات منظمة العمل الدولية ترجمة يجب أن يوالأو باالستنساخ طلب للحصول على إذن 
والمكتب يرحب دائما بهذه. CH-1211 Geneva 22, Switzerland جنيففي ، بمكتب العمل الدولي )والتراخيص

  .الطلبات
أن تستنسخ هذهلدى منظمات حقوق االستنساخ يجوز للمكتبات والمؤسسات وغيرها من الجهات المستخدمة المسجلة 

لالطالع على أسماء منظمات حقوق www.ifrro.orgزوروا موقع  .قة وفقًا للتراخيص الممنوحة لها لهذا الغرضالوثي
 .االستنساخ في بلدآم

 ات في الخدمة العامةـالمنازع تسويـةدليل بشأن المفاوضة الجماعية و
  

ISBN  978-92-2-625790-0 (print) 
ISBN  978-92-2-625791-7 (web pdf) 

ILO Cataloguing in Publication Data 

ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات مكتب العمل الدولي، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم المتحدة، وال
العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها، على التعبير عن أي رأي من جانب مكتب العمل الدولي بشأن المرآز القانوني

  . منها، أو بشأن تعيين حدودهاألي بلد أو منطقة أو إقليم، أو لسلطات أي 
هي مسؤولية مؤلفيها اأو الدراسات أو المساهمات األخرى التي تحمل توقيع قاالتومسؤولية اآلراء المعبر عنها في الم

  . وحدهم، وال يمثل النشر مصادقة من جانب مكتب العمل الدولي على اآلراء الواردة فيها
تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، آما أن إغفال العمليات التجارية الواإلشارة إلى أسماء الشرآات والمنتجات و

 .ذآر شرآات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها
ويمكن الحصول على منشورات مكتب العمل الدولي عن طريق المكتبات الكبرى أو المكاتب المحلية لمكتب العمل الدولي 

  :ن البلدان أو مباشرة منالموجودة في آثير م
ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland 
:وسوف ترسل مجانًا قائمة بالمنشورات الجديدة، من العنوان المذآور أعاله، أو بالبريد االلكتروني على العنوان

pubvente@ilo.org.  
 .www.ilo.org/publns:  زوروا موقعنا على العنوان

 
 

 طبع في إيطاليا في المرآز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو
 
  



v 

  تمهيد

. الحوار االجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية، هو واحد من المبادئ األساسية لمنظمة العمل الدولية
، بل وُيمكن للحوار والتفاوض أن يكونا. من تنظيم عالقات العمل في القطاع العام أساسيًا شكل جزءًايوينبغي أن 

مصالح متنافسة  نظرًا إلى أن ،لكنو. القطاع العام ن في فعالية وأداء وإنصافين رئيسييمساهم ينبغي أن يكونا،
هذه  إدماجوإذا آان يجب تشجيع الحكومات ونقابات القطاع العام على . ال يخلو من النزاعاتضالعة فيه فإنه 

أن تكون  جبالسالم الصناعي قيمة خاصة في ذهن الجمهور، في يرتديفي عمل القطاع العام، حيث  اتالدينامي
من أي وقت مضى في أوقات التدعيم المالي أآبر أهمية بهذا  تسموي. في منزلة علوية ،اعتبارات إدارة النزاعات

  .التقشف تدابيرو

الدليل العملي لتعزيز الحوار  ،منظمة العمل الدوليةفي ، نشرت إدارة األنشطة القطاعية ٢٠٠٥وفي عام 
لذي اقترح آليات المشارآة في صنع القرار، وشكل أساس برنامج العمل ا ١،االجتماعي في إصالح الخدمة العامة

 اتن قدريتحسإلى برنامج العمل  يهدفو. ٢٠٠٥مارس / آذارفي  العمل الدولي مكتبمجلس إدارة  أقّرهالذي 
امة وإرساء آليات اجتماعية مالئمة ومستد اءبّنالجهات المعنية في الخدمات العامة للمشارآة في حوار اجتماعي 

األنشطة القطاعية  آل من إدارةهذا الدليل  طلب إعدادوقد . من أجل التنمية الوطنية والتخفيف من حدة الفقر
بوصفه أحد أنشطة المتابعة لبرنامج العمل هذا، ويتضمن أمثلة عملية الصناعية وعالقات العمل،  إدارة العالقاتو

  .والخبراء من الهيئات المكونةعن مساهمات  فضًال

العمل في منظمة ، نشرت إدارة الحوار االجتماعي وقانون العمل وإدارة العمل ٢٠٠٨أغسطس / آب وفي
، وصفت إجراءات تحديد شروط دراسة مقارنة: عالقات العمل في الخدمة العامة بعنوان ١٧رقم  ثيقةالدولية، الو

على الحاجة إلى وضع  وقد شدد التقرير أيضًا. النزاعات في العديد من البلدان تسويةوظروف االستخدام وآليات 
من اتفاقية عالقات العمل  ٨آما هو وارد في المادة  ،المنازعات تسويةأنظمة فعالة لتجنب النزاعات الصناعية و

  ):١٥١ رقم( ١٩٧٨، )في الخدمة العامة(

لظروف الوطنية، وبما يتناسب مع اظروف االستخدام، تحديد شروط و الناشئة عنالمنازعات  تجري تسوية"
 تقام، مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم،ُ غير متحيزةآلية مستقلة  عن طريق، أو األطرافالتفاوض بين  طريقن ع

  ."ثقة األطراف المعنية كفلبطريقة ت

رقم  الوثيقةالدولية منظمة العمل في ، نشرت إدارة األنشطة القطاعية ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثانيوفي 
؛ والممارسة الجيدة السليمة السياسة: الخدمات العامةفي في عالقات العمل وتسويتها النزاعات  منع بعنوان ٢٧٧
  .١٧رقم الوثيقة وصفت اآلليات المتنوعة المستخدمة في جميع أنحاء العالم لمعالجة القضايا المثارة في  وقد

ة من توليفمن خالل تقديم  ،هذه المطبوعات فيالعمل المنجز  إلى االعتماد علىويسعى هذا الدليل 
والقصد من ذلك عرض مجموعة من . في الخدمات العامةوتسويتها المنازعات منع الممارسات الجيدة في مجال 

ن في جميع أنحاء العالم للحد من واآلليات، المترابطة في الغالب، التي وضعتها الحكومات والشرآاء االجتماعي
يهدف الدليل و. في الخدمات العامة -نزاعات المصالح في المفاوضة الجماعية  ال سيماو -  تسويتهااعات والنز

التي َمكَّنت النقابات وأصحاب العمل  ،ُهج والممارسات في جميع أنحاء العالم، إلى تحديد النالخصوصعلى وجه 
وبأقل قدر من  قدم المساواةعلى  في مفاوضات بشأن األجور وظروف العمل ضلوعفي القطاع العام من ال
  .التعطيل للخدمات العامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر   ١

V.Ratnam and S.Tomoda: Practical guide for strengthening social dialogue in public service reform (Geneva, 
ILO, 2005). 
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دعم المفاوضة "وفي الوقت نفسه، يمثل هذا الدليل أحد النواتج التي ُوضعت في إطار منتج عالمي حول 
المكتب جهوده عبر مختلف اإلدارات، ضمنه ، َرآَّز "العمل السليمةعالقات الجماعية والعالقات الصناعية و

وتود إدارة األنشطة القطاعية وإدارة . وتسويتها النزاعات العمالية على منعات عالمية تساعد أدو ستحداثال
في إلقاء  تهمساهمعلى  Clive Thompsonالعمل أن تشكر السيد آاليف طومسون عالقات العالقات الصناعية و

أن نشكر المنسقين لهذا البحث، آارلوس  ونود أيضًا. الضوء على هذا الجانب المهم من عمل منظمة العمل الدولية
 امساهمة بخبراتهمعلى ال، Susan Hayter ، وسوزان هايترCarlos R. Carrión-Crespo آرسپو - آاريون .ر

 Mäkipää Roosaالبحث والدعم المقدمين من روسا ماآيپا التقدير إلى  ّوجه، فإننا نوأخيرًا. التقنية اومداخالتهم
ونود باإلضافة إلى ذلك، أن نشكر موظفي منظمة العمل الدولية على مساهمتهم في وضع  .في إعداد هذا الدليل

- ٢٧الصيغة النهائية لهذا الدليل ونشكر المشارآين في ورشة االعتماد، التي عقدت في تورينو، إيطاليا، في الفترة 
من مرآز التدريب ، Fernando Fonseca؛ ونتوجه بشكر خاص إلى فرناندو فونسيكا ٢٠١١يوليه / تموز ٢٩

، من إدارة العالقات الصناعية وعالقات العمل، على مساهماتهما Minawa Ebisuiالدولي، وإلى ميناوا إيبيزوي 
  . الجوهرية والمتعمقة

  لورأليت ڤان 
  ةرـمدي

  ةـة القطاعيـإدارة األنشط
 يـل الدولـب العمـمكت
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  تصديــر

العامة على النحو ، الخدمات الدليل العملي لتعزيز الحوار االجتماعي في إصالح الخدمة العامةُيَعرِّف 
تعتبر الخدمات مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة والبريد واالتصاالت السلكية والالسلكية والنقل : التالي

خدمات عامة ألنها تقدم للحفاظ على رفاهية عام أو خاص،  دمت في إطارُقسواء ، والشرطة ومكافحة الحرائق
في ظل  ًاآبير اختالفًا" العامل في القطاع العام"وقد يختلف مفهوم  ٢."آل مواطن وتساعد في تنمية المجتمع آكل

للجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ولجنة الحرية النقابية،  ووفقًا. الوطنية القانونيةالنظم مختلف 
عن  الدولة، فضًال ؤونشترتبط وظائفهم مباشرة بإدارة  ذينال ،البد من التمييز بين العاملين في القطاع العام

الحكومة، بواسطة  تستخدمهملين الذين يعملون آعناصر داعمة في هذه األنشطة وبين العمال الذين ؤوالمس
   ٣.المنشآت العامة أو المؤسسات العامة المستقلة

وعالقات العمل في القطاع العام هي أحد المكونات الرئيسية لشبكة شاملة من العالقات االجتماعية 
تحت رعاية بنك التنمية األمريكي  ُأجريتدراسة  تقترحاوقد . سسات، خضعت للدراسة على نطاق واسعوالمؤ

العالقات بين األطراف الفاعلة داخل النظام  لتمثيلالرسم البياني التالي  ،ومرآز أمريكا الالتينية لإلدارة والتنمية
  :الفرعي لعالقات العمل في القطاع العام

  

  

  

  

  

  

  

 .Bonifacio and Favilene, p. 14   :المصدر
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر   ٢

V. Ratnam and S. Tomoda: Practical guide for strengthening social dialogue in public service reform (Geneva, 
ILO, 2005), p. 1. 

  :انظر   ٣
ILO: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the 
ILO, fifth (revised) edition (Geneva, 2006), Paragraph 887. 
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يشمل األنظمة الفرعية األخرى، مثل األنظمة السياسية أو القانونية ليس المقصود من هذا الرسم البياني أن 
وتحدد الساحة السياسية القواعد . صل بين الساحتين السياسية واإلداريةاالف ّبين الخطفهو ي. أو االقتصادية

لية تنفيذ أهداف السياسة ؤوواألولويات ومعايير الجودة وتوزيع الموارد، بينما تقع على الساحة اإلدارية مس
وينقسم . القنوات التي يتم من خاللها ممارسة هذه السلطةفهم المديرون أما ويمثل السياسيون سلطة الدولة . العامة

الذين يديرون العالقات  "التنظيميين"السياسة العامة، والمديرين  الذين ينفذونالمديرون إلى آبار المديرين، 
  .الصناعية

 ؤعلى نحو آفى صناع القرار في القطاع العام إلى تحقيق أقصى قدر من الرفاهية االجتماعية ما يسع وغالبًا
سياسات توظيف تقلل من تكاليف توفير الخدمات العامة، أو  نونتيجة لذلك، قد يختارو. على حد سواء ومنصف
لسياسات قرارات تؤثر ال واضعو ا يتخذوعند القيام بذلك، . عيوب سوق العمل في مكان آخر في االقتصاد تسوية

وتشجع منظمة العمل الدولية صانعي السياسة على أن يأخذوا في . محالة على ظروف العمل ومصالح العمال
ولهذا الغرض، اعتمدت الهيئات المكونة لمنظمة العمل . االعتبار مصالح العمال من أجل الحد من النزاعات

في الخدمة (عالقات العمل  ةوتوصي) ١٥١رقم ( ١٩٧٨، )مةفي الخدمة العا(الدولية اتفاقية عالقات العمل 
ألصحاب العمل الحكوميين  اإلرشادالحد األدنى من المعايير و انتوفر اللتين، )١٥٩رقم ( ١٩٧٨، )العامة

  .التباعها

 اإلدارةفي عمل ال، فقد استند هذا الدليل على فرضية أن عالقات ١٩٧٨وآما فعلت الهيئات الُمَكوِّنة في عام 
وقد حددت منظمة العمل الدولية خصوصيات عالقات . تختلف عن غيرها من القطاعات لدينامياتالعامة تستجيب 

  :العمل في القطاع العام على النحو التالي

تعاقدية، ولكنها في آثير من األحيان عالقة إدارية، وإن  إن طريقة تأسيس العالقة بين الطرفين ليست دائمًا"
لجميع فئات العمال بغض النظر عن القطاع الموجودين فيه،  هي ذاتهاط وظروف العمل آانت بعض جوانب شرو

  ."في العادة مالمح مختلفةوإنهائها على األقل لبدء العالقة  فإن

....  

يشمل إحداث تغيير في النظام القانوني الذي يحكم العديد  ،وتعميم إصالح القطاع العام الذي بدأ في الثمانينات"
وقد . نحو تقديم الخدمة المدنية في إطار نظام العمل العام أصبح يعتبر اآلن اتجاهًا ، مامن فروع الدولة وإلى حد ما

في الطريقة  إلى تغيير جذري تاب إلى أن عمليات اإلصالح أو إعادة الهيكلة في القطاع العام قد أدأشار أحد الكّت
  ."وفرضت أنماط وهياآل إدارة القطاع الخاص ،التي آانت تدار بها اإلدارة العامة

....  

قريب غير موجودة داخل اإلدارة العامة، مثل هيئات عهد حتى التي آانت المؤسسات  فإنعالوة على ذلك، "
 لمشارآة إنشاء منتديات لوائحمع وحدث الشيء نفسه . نظام العمل بما يتماشى معاآلن  قد أنشئتتمثيل العمال، 

تمثيل النقابات والحرية النقابية، وهناك تزايد في المشارآة في وضع شروط وظروف العمل  بفضلوذلك . .. العمال
  ٤."على نحو متزايد الحق في اإلضراببل والمفاوضة الجماعية، 

عتمد عدد أآبر من البلدان يالحاضر، ووتستمر عالقات العمل في اإلدارة العامة في هذا التحول في الوقت 
تسوانا ومبيق وبا، اعتمدت موز٢٠٠٨وعلى سبيل المثال، فمنذ عام . توافقية لتحديد ظروف العمل آليات
بلدًا  ٤٨أصل أربعة من  بذلك وقام. المفاوضة الجماعية في اإلدارة العامة إلتاحةواي النظم األساسية غوأورو

أآتوبر  /تشرين األول في غابون: وهي ،٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األولوذلك منذ ، ١٥١صادق على االتفاقية رقم 
سبتمبر / أيلول، وسلوفينيا في ٢٠١٠ هيوني/ حزيران، والبرازيل في ٢٠١٠فبراير / شباط، وسلوفاآيا في ٢٠٠٩
غوسالفية اليو مقدونياجمهورية بنن ومدغشقر وإلى وقد حددت البرامج القطرية للعمل الالئق بالنسبة . ٢٠١٠
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  ةـمقدم

  المنازعات وتسويتها تعزيز عملية تجنب 
  في قطاع رئيسي من قطاعات العمالة

لذا، فليس من . العالمالبلدان في جميع أنحاء في آل  العمالةنسبة آبيرة جدًا من بالقطاع العام  يستأثر
الدولية بشأن عالقات العمل الجيدة في هذا  بترويج المعاييرمنظمة العمل الدولية اهتمامًا حثيثًا  تهتمالمستغرب أن 

لمصلحة العامة تلعب دورًا في اأيضًا أن عوامل خاصة جدًا  الصحيحإال أنه من . العملعالم القطاع الرئيسي من 
عتمد مؤتمر العمل اوقد . الخدمات الضرورية دون انقطاع إلى، يدفعها في المقام األساسي الحاجة هذا المجال في

القطاع العام  سمات، آخذًا في االعتبار )١٥١رقم ( ١٩٧٨، )الخدمة العامةفي (عالقات العمل الدولي اتفاقية 
من  ٨و ٧ن اوتتناول المادت ٦.العامة مهم السلطاتالذين تستخدوتنطبق هذه االتفاقية على آل األشخاص  .المميزة

  :على التوالي المنازعاتاالستخدام وتسوية وظروف االتفاقية الجوانب المحورية لوضع شروط 

تتخذ عند االقتضاء شروط تتناسب مع الظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير واالستخدام الكاملين آللية "
 أيالعموميين أو  ستخدميناالستخدام بين السلطات العامة المعنية ومنظمات المالتفاوض بشأن شروط وظروف 

  )٧المادة ( ."تحديد هذه األمور فيالعموميين بالمشارآة  المستخدمينأساليب أخرى تسمح لممثلي 

تجرى تسوية المنازعات الناشئة عن تحديد شروط وظروف االستخدام، وبما يتناسب مع الظروف الوطنية، "
، مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم، تقام متحيزةعن طريق التفاوض بين األطراف، أو عن طريق آلية مستقلة غير 

  )٨المادة ( ."بطريقة تكفل ثقة األطراف المعنية

تدابير تسوية المنازعات حيث قد يعتمد نجاح ترتيبات التفاوض على : اطًا وثيقًان ارتباويرتبط الجانب
، يسعى هذا الدليل إلى تقديم اإلرشاد إلى ٧المادة  فيتعزيز األهداف المنصوص عليها ل توخيًاو. المتضمنة فيها
  .٨المادة  فيبشأن طرق تعزيز أهداف تسوية المنازعات المذآورة  نقاباتالحكومات وال

 ٧.الخدمة العامة فيبتطوير عمليات متنوعة لعالقات العمل  العالم فيقد قامت مختلف األنظمة السياسية و
مجموعة متنوعة من األنظمة الوطنية يوفر  فيج واآلليات المستخدمة فإن فحص النُه ،وعلى الرغم من ذلك

إطار نظام يتوافق مع  فيحيث يقوم : االقتراحاتبعض ويقدم الدليل . طرق أفضل للتنفيذ بشأنمؤشرات مقنعة 
بعضها متكامل  ،من الخيارات مجموعةت إلى دراسة نقابابدعوة الحكومات وال ،معايير منظمة العمل الدولية

  .غيرهل يكون بديًال بعضها اآلخر قدنسبيًا و

لخاص والعام، وقد منصة مشترآة للمعايير لكل من القطاعين ا اطرادوقد دعمت منظمة العمل الدولية ب
ة توصيالو )١٥٤رقم ( ١٩٨١ ،المفاوضة الجماعيةأدت اتفاقية و. عنى ذلك من الناحية العملية سد فجوة تاريخية

حق اتفاقية  فيتمت صياغته للمرة األولى  الذيإلى توسيع مفهوم المفاوضة الجماعية ) ١٦٣رقم ( المرفقة بها
 أيليشمل آل فروع األنشطة، مد نطاقه الوقت نفسه  في وجرى )٩٨رقم ( ١٩٤٩ التنظيم والمفاوضة الجماعية،

النقابية  ةلجنة الخبراء ولجنة الحري يوتوص. آل من القطاعين العام والخاص، فيما عدا القوات المسلحة والشرطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وال يستثنى من الضمانات التي . على أنه أي شخص تستخدمه السلطات العامة" مستخدم عام"مصطلح  ١٥١تعرف االتفاقية رقم    ٦

تنص عليها االتفاقية إال آبار الموظفين الذين تعتبر وظائفهم عادة وظائف وضع السياسات أو وظائف إدارية، أو المستخدمين الذين تتسم 
  :نظرا - ة وظائفهم بالسرية البالغ

S. Olney and M. Rueda: Convention No. 154: Promoting collective bargaining (Geneva, ILO, 2005), p. 14. 
  :انظر   ٧

G. Casale and J. Tenkorang: Public service labour relations: A comparative overview, Paper No. 17, ILO Social 
Dialogue, Labour Law and Labour Administration Branch (Geneva, ILO, 2008), p. 2. 
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ؤالء أن هلمجرد  ٩٨الحكومة من شروط االتفاقية رقم  الذين تستخدمهمبأال تستبعد الدول فئات آبيرة من العمال 
بدورها  ١٥١وتنص االتفاقية رقم  ٨.الدولةإدارة  فين رسميًا مع الموظفين العموميين المنخرطين والعمال يتساو

من االتفاقية على آبار الموظفين الذين تعتبر وظائفهم  انطباقعلى أن تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مدى 
من األحكام فيما يتعلق  مماثًال ًاوتتضمن االتفاقية نوع .ريةإدارية أو عالية السوظائف السياسات أو  وظائف وضع

، أآدت اللجنة المعنية ١٥١االتفاقية رقم  اعتمادإلى  التي أدتوخالل المناقشات . بالقوات المسلحة والشرطة
ت الهيئا فيواألعضاء اآلخرين المنتخبين أو المعينين  القضائيأعضاء البرلمان والجهاز "بالخدمة العامة أن 

 فإنهم يستبعدون، وعليه "السلطات العامة تستخدمهمأشخاص "العامة ال يندرجون أنفسهم تحت معنى مصطلح 
  ١٥٤.٩وقد آان من المفهوم أن هذا التفسير ينطبق أيضًا على االتفاقية رقم . من تطبيق االتفاقية

  :أنهوجد تقرير منظمة العمل الدولية ، ٢٠٠٩وبحلول عام 

من بلد آلخر، يبدو  ًاآبيراختالفًا هذا االتجاه يختلف  مدىعلى الرغم من أن شكل ووفي جميع أنحاء العالم، "
وفي الوقت ... عن تحديد شروط العمل من جانب واحد بواسطة الدولة آصاحب العمل  بعيدًا عامًا أن هناك تحرآًا

ساسي في عالقات العمل في القطاعين العام وشبه العام وهي أن االتجاه األ إلى حٍد ما،الحاضر هناك حقيقة مقبولة 
  ١٠."المطبق في القطاع الخاص لذلكنحو نظام للمفاوضة الجماعية أقرب هو 

  .المنازعات وتسويتهاتجنب تشمل آذلك ل ةالمشترآ المنصةمتد تو

إلى بعض  ُيشار، على الرغم من أنه في آثير من األحيان بعينهنظام بلد  اعتمادوال يدعو هذا الدليل إلى 
 اتج أو آلينُه تالترآيز على ما إذا آان ال يصبعند اإلشارة إلى بلد ما آمثال،  آما أنه. األنظمة أآثر من غيرها

عات منع المنازفكرة  عرضويسعى الدليل إلى تجميع و. إذا آان قد تم استبدالهاما أو  فيهمعينة ال تزال سارية 
تسوية المنازعات ليست ولكن مساعي . الذين ينظرون في إعادة تصميم النظم الخاصة بهم أولئك وتسويتها، على

ج أآثر قدرة على التوفيق بين أهداف بعض النُه بيد أن. آاملة وال تمثل جميع التغييرات تقدمًا مكتملة البتة وليست
اإلدماج االجتماعي والتقدم االقتصادي وتقديم الخدمات بفعالية، لعدالة االجتماعية والمتمثلة في االسياسة العامة 

  ١١.يهاويشير هذا الدليل إل

النظام  تحدوحيث أن العناصر التي . ومع ذلك، ال يمكن ببساطة نقل نظام يعمل بشكل جيد إلى سياق آخر
ي في الواقع فالمؤسسات والسياسات والممارسات ه ١٢.هي ذات أهمية قصوى وينبغي أن تؤخذ في الحسبان

مفتوحة للتكرار الفوري في أماآن  - في وقت من األوقات  - ما تكون  منتجات نابعة من أوطانها وتاريخها، ونادرًا
 ١٣.وعلى سبيل المثال، ال يمكن فهم عمل معاهد عالقات العمل الخاصة إال إذا ُوضعت في سياق بلد معين. أخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ٨

ILO: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the 
ILO, fifth (revised) edition (Geneva, 2006), Paragraphs 886 and 887. 

  :انظر   ٩
International Labour Conference: Record of Proceedings (1978), p. 25/4, and B. Gernigon, A. Odero and 
H. Guido: Collective Bargaining: ILO standards and the principles of the supervisory bodies (Geneva, ILO, 2000), 
p. 21. 

  :انظر   ١٠
B. Gernigon: Collective bargaining: Sixty years after its international recognition (Geneva, ILO, 2009), pp. 2 and 
8–9. 

عن التحكيم الذي تجريه هيئة محايدة، ولكن فيما  تشجع منظمة العمل الدولية على استخدام التفاوض والتوفيق والوساطة، فضًال   ١١
. منع منازعات العمل وتسويتهالتنظيم أنظمة وإجراءات  ًامحدد ًارض معايير منظمة العمل الدولية نموذجيتعلق باآلليات القضائية، ال تف

. العملية التدابيروهي مفيدة في سن التشريعات ووضع  ،للدول األعضاء اإلرشاددولية المبادئ العامة وتقدم الوتحدد معايير العمل 
القضائية  على أفضل وجه مع األعرافتناسب تالعمل التي  تسوية منازعات واألمر متروك لكل دولة لتصميم نظم وإجراءات

  :انظر. وممارسات العالقات الصناعية في البالد
(ILO: Improving judicial mechanisms for settling labour disputes in Bulgaria, Report on the High-Level Tripartite 
Conference, Sofia, 5 May 2006 (Budapest, 2006), pp. 6–7 and 34–35.) 

  :انظر   ١٢
ILO: Improving judicial mechanisms for settling labour disputes in Bulgaria, Report on the High-Level Tripartite 
Conference, Sofia, 5 May 2006 (Budapest, 2006), pp. 34–35. 

  .٣٢المرجع نفسه، ص    ١٣
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أن يعتمد ولكن قبل  ١٤.سياسة الحكومة إزاءاوضة الجماعية حساسة للسياق السياسي للخدمة العامة، فالمف ونظرًا
من النظم  استخراج تصاميم وأفكار قابلة للتطبيقو وا من إيجادتمكن ،أي آليات خاصة بهم اإلصالحيون الوطنيون

ويهدف هذا الدليل إلى توفير مثل . شاملة عليها من خالل عمليات تشاورية يكون متفقًا، وخاصة عندما األخرى
  .هذه األمثلة عن الممارسات الجيدة

عن الوفاء بمعايير العمل الدولية النظم  تقّصروهناك مجال لإلصالح التشريعي والمؤسسي عندما 
ة على األطراف الثالثي بينتتويج لمداوالت مكثفة ومدروسة  على أنهاويمكن النظر إلى هذه المعايير  ١٥.األساسية

  . في جميع النظم المحلية مرموق بأن تتجلىالمستوى الدولي، وجديرة على نحو 

  :المؤشرات المحتملة للممارسات الجيدة

 ؛١٥١ رقم من االتفاقية ٨و ٧زعات مع أهداف ومتطلبات المادتين تسوية المناتقارب نظم المفاوضة و .١

االجتماعي بين األطراف، على وجه الخصوص نظام تعرض النظم التي تتميز بمستوى مرتفع من الحوار  .٢
 ؛ن عن جميع أو معظم الجهات المعنيةويشارك فيه ممثل مفاوضة جماعية شامًال

إلى ) مقابل القوى الخارجية والوآاالت والعمليات(فيها عملية المفاوضة الجماعية نفسها  تفضيالنظم التي  .٣
 ؛بشكل منتظم اتفاقات

 التحكيم االنتقائيمثل التيسير والوساطة و ةفاوضمالداعمة لعملية الوالتدابير النظم التي تعرض المؤسسات  .٤
 ؛وحسب االقتضاء

أدنى من تعطيل  بحدالمفاوضة الجماعية  تسوية منازعاتدرجة عالية من النجاح في  تبّيناألنظمة التي  .٥
 ؛الخدمات

من على مدى العمر المقصود  النظم التي تقدم اتفاقات تكون بوجه عام مقبولة لدى األطراف ومستدامة .٦
 بين األطراف؛التفاقات، وتعزز العالقة ا

  .النظم التي تقدم اتفاقات تسهم في أداء القطاع العام .٧

بالنسبة للحكومات والمهنيين في الموارد البشرية ذلك أنه . ويهدف هذا الدليل إلى تقديم التشجيع والمساعدة
ر عن معايير العمل الدولية في نظم عالقات العمل في القطاع التعبي فضيعلى وجه الخصوص، من المهم أال ي

لتغيير، إلى اوإذا آانت هناك حاجة . سيما في شكل إضرابات االضطرابات االجتماعية وال إلى العام المحلي
ألن العالقات  ونظرًا. تسوية المنازعاتالترآيز على إيجاد أفضل الممارسات في مبادئ وآليات  صفينبغي أن ين

القانونية موجهة  اللوائحالشرآاء االجتماعيين بحاجة إلى التأآد من أن إن في مكان العمل تجتذب حتما الجدل، ف
  .نحو تحقيق األهداف ومرنة وقابلة للتكيف

وزارات العمل وغيرها من  و، بما في ذلك موظفوالحكومات منظمات العمالأعضاء ويستهدف الدليل 
وأصحاب المصلحة اآلخرون في ن وقادة المجتمع المحلي والبرلماني ستخدمه أيضًاأن ين ويمك. الوزارات

  .زعاتانمال وتسويةفي معرفة المزيد بشأن القضايا المتصلة بالمفاوضة الجماعية المجتمع، الذين يرغبون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ١٤

G. Casale and J. Tenkorang: Public service labour relations: A comparative overview, Paper No. 17, ILO Social 
Dialogue, Labour Law and Labour Administration Branch (Geneva, ILO, 2008), p. 1–2. 

  :الواردة فينظر على سبيل المثال، العديد من تقارير البلدان ا   ١٥
G. Casale and J. Tenkorang: Public service labour relations: A comparative overview, Paper No. 17, ILO Social 
Dialogue, Labour Law and Labour Administration Branch (Geneva, ILO, 2008), and the roll call of countries 
cited, p. 9 in B. Gernigon: Collective bargaining: Sixty years after its international recognition (Geneva, ILO, 
2009) 

  :نظر أيضًاا. التي عرضت أمام لجنة الحرية النقابية ،المتعلقة بانتهاآات المفاوضة الجماعية ىوالتي آانت موضوع الشكاو
Y. Yoon: A comparative study on industrial relations and collective bargaining in East Asian countries, Working 
paper No. 8, ILO Industrial and Employment Relations Department (Geneva, ILO, 2009), p. 23: “Collective 
bargaining in the public sector is seriously underdeveloped in all East Asian countries, mostly due to legal 
restrictions imposed on employees in the public sector.” 
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  ترتيب الدليل

يرد و. التي تليها ة للموادإطاريم الدليل في جزئين، وهو يبدأ في الجزء األول بمجموعة مقترحات ُيقَد
 ينتقل الدليلثم . الحوار االجتماعي بين األطراف الرئيسية بشأن األسس الفعلية للعالقة آنقطة االنطالق الرئيسية

والسمات األخرى في عملية االستقاللية في عملية المفاوضة  ناول، ويتمن األآثر عمومية إلى األآثر تحديدًا
  .المنازعاتتسوية ُهج وصيغ ن في الجزء الثاني، وأخيرًا لمنازعات،وصيغ منع اج ونُه المفاوضة

  عمل الالمنازعات وتسويتها في عالقات  لمنعأفضل الممارسات 
  العناصر والتسلسل :الخدمات العامةفي 

    األسس
 الحوار االجتماعي •
 االعتراف بالجهات المعنية •
  إطار المشارآة •

  

    المنازعاتمنع 

 التدريب المشترك •
 البحوث المشترآة •
 المفاوضة المثمرة •
 تيسير المفاوضات •
 تعزيز أماآن العمل النموذجية •
 حل المشاآل على نحو مشترك •
 بفعاليةإدارة التغيير  •
 واجب التفاوض بحسن نية •
  الحفاظ على االتفاقات •

  

   تسوية المنازعات

 الفعالة لتسوية المنازعاتالوآاالت  •
 نازعاتلتسوية الم تصميم نظام جيد •
 التماس المساعدة •
 تيسير المناقشات •
 تقصي الحقائق •
 على نحو مشترك حل المشاآل •
 الوساطةالتوفيق و •
 التحكيم  •
 اإلجراءات الصناعية •
 التسوية المتكاملة للمنازعات •
  والتجديد االستعراض •
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  المنازعات وتسويتها  لمنعأفضل الممارسات 
  النُهج والمقترحات: في القطاع العام

  األهداف والسياق

تسوية ُهج واآلليات الفعالة لقات العمل الجيدة التي تجسد النإلى دعم نظم عالالجيدة الخدمات العامة  تحتاج
  : من شأنها أن ويهدف هذا الدليل إلى المساهمة في تحقيق الخدمات .المنازعات

اسية حصول الجميع على خدمات آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة لتلبية االحتياجات األسسبل توفر   ■
 ؛لإلنسان

لتعزيز أهداف العمالة الكاملة والتخفيف من المستدامة تيسر التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية   ■
 ؛حدة الفقر

 ؛توفر بيئة آمنة وصحية للمواطنين  ■

 ؛تحسن الديمقراطية وتعززها  ■

  ١٦.حقوق اإلنسان تضمن  ■

القطاع العام، يتناول هذا الدليل نزاعات المصالح التي قد لعالقات في أماآن العمل في لوفي النطاق األوسع 
ينشأ وفي هذا السياق،  .الخدمات العامةفي اضطرابات  بها من تؤدي إلى اإلضراب عن العمل واآلثار المرتبطة

عن اإلخفاق  ًاكون ناتجيوعادة ما  .المصالح عن االختالفات حول تحديد الحقوق وااللتزامات في المستقبل نزاع
من مصلحة أحد  إنماحق قائم، ومن أتي يال  ووه .ألفكار أثناء المفاوضات الجماعيةبين افي التوصل إلى توافق 

  ١٧.في اتفاق جماعي، ومعارضة الطرف اآلخر للقيام بذلك هالطرفين في إيجاد مثل هذا الحق من خالل تجسيد

الخالفات حول الحقوق  وقد تسبب. لمنازعات االقتصاديةُهج تنظيم اون المفاوضةالدليل بعملية بداية يبدأ و
ونزاع الحقوق هو . لها إيجاد حل علىعلى بعض المعلومات للمساعدة  الصراعات، ويشتمل الدليل أيضًا أيضًا

أو التزام موجود منصوص عليه في قانون أو اتفاق جماعي أو عقد عمل قائم نزاع يتعلق بانتهاك أو تفسير حق 
  ١٨.بالذاتاستحقاقاتهم  حرموا منأو مجموعة من العمال،  عامًال ي جوهره ادعاء بأّنفهو و. فردي

  مقترحات توجيهية

الخبرة الدولية مقترنة بالمعايير الدولية  حيث تولد ،يمكن إبداء بعض المالحظات العامة في البداية
  :مقترحات التوجيهية التاليةال

األطراف الرئيسية سمة أساسية للنظام التنظيمي للقطاع العام، سواء ينبغي أن يكون الحوار االجتماعي بين   .١
م بمستويات ومدعومنظم وشامل  بشكلوالتشاور  ة الجماعيةفاوضمكون التأن  نبغيوي. في تشكيله أو عمله

ولإلجراءات والهياآل الناجحة للحوار . هي العناصر المكونة لهذا الحوار ،عالية من تقاسم المعلومات
وتعزيز السالم  اإلدارة السديدةاالقتصادية واالجتماعية وتشجيع  تسوية المسائلعي القدرة على االجتما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :نظرا   ١٦

the preface to V. Ratnam and S. Tomoda: Practical guide for strengthening social dialogue in public service 
reform (Geneva, ILO, 2005). 

  :انظر   ١٧
F. Steadman: Handbook on alternative labour dispute resolution (Turin, International Training Centre of the ILO, 
2011), p. 13. 

  :انظر   ١٨
F. Steadman: Handbook on alternative labour dispute resolution (Turin, International Training Centre of the ILO, 
2011), p. 13. 
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ويتوقف نجاح الحوار االجتماعي على عدة . االقتصادي حفز التقدماالجتماعي والصناعي واالستقرار و
مات عمال وأصحاب منظجود و ؛احترام الحقوق األساسية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية :قضايا مثل

اإلرادة  ؛مزودة بالقدرة التقنية والمعارف المطلوبة للمشارآة في الحوار االجتماعيوعمل قوية ومستقلة 
الدعم المؤسسي  ؛السياسية وااللتزام من جانب جميع األطراف بالمشارآة في الحوار االجتماعي

  ١٩.المناسب

، فينبغي أن تشارك جميع األطراف لتسوية النزاعات إذا آان الهدف هو إضفاء الطابع المؤسسي الفعالو  .٢
 لنظامل المستمرالتكيف  ومن ثم فيفي اإلطار التنظيمي  والحقًاالتكويني الرئيسية في الحوار االجتماعي 

 نقابات(أصحاب العمل والعمال في القطاع العام وممثليهم من  ةالكامل مجموعةوهذا يشمل ال .المذآور
في النهوض بالحوار  هامًا وتؤدي الحكومات دورًا .ممثلين عن المجتمع المدني أيضًا، وربما )عادة العمال

االجتماعي الوطني واستدامته، وتعزيز وإنفاذ اإلطار القانوني من خالل ضمان استقالل الشرآاء 
 .االجتماعيين والحقوق األساسية

من المبادئ واألهداف لكال القطاعين العام هر مجموعة أساسية مشترآة ُيظلعالقات العمل  ًاجامع ًانظامإن   .٣
وقد اعُتمدت االتفاقية رقم  .والنتيجة بين الغرضحتمال لتحقيق االتساق جدر على وجه االهو األ ،والخاص
تستبعد من  ٩٨الفجوة بين حقوق العاملين في القطاعين الخاص والعام، حيث أن االتفاقية رقم  سدل ١٥١

 يوعلى الرغم من أن الحق في التنظيم محم. في إدارات الدولةالعاملين ين يومنطاقها جميع الموظفين العم
يمكن . ٩٨دة في االتفاقية رقم وارمتطابقة مع تلك ال دون أن تكونبعبارات مماثلة  ١٥١في االتفاقية رقم 

مدنية موظفي الخدمة الل مؤاٍتعلى أنها تقضي على التمييز الذي قد يكون غير  ١٥١اعتبار االتفاقية رقم 
السياسات  يقرتوت ٢٠.بالعاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالمبادئ األساسية للحقوق النقابية مقارنة

منطق المساواة بطبق نبين القطاعين العام والخاص وت انقسامعالقات العمل فوق أي  فيوالممارسات الجيدة 
الخدمات التي آانت تقدمها الدولة تقديم في مساهمة القطاع الخاص استمرار ومما يزيد من ذلك . يهما معًاعل

 .من قبلحصرًا 

تتطلب المصلحة العامة الحفاظ  إذ. القطاع العام في في الحسبان هناك اعتبارات خاصة تدخلومع ذلك،   .٤
وظائف الدولة الرئيسية في جميع  استمراربمنأى عن تعطل العمل، و جعلهاعلى الخدمات األساسية و

 . بين العمال واإلدارة المواجهةمراحل 

ويتم دعم دينامية وفعالية . جراءات الصناعيةينبغي النظر بعناية في دور اإلوفيما يتعلق بنفس الموضوع،   .٥
المفاوضة الجماعية بطرق مهمة بواسطة قدرة وحق الحكومات والنقابات في استخدام النفوذ االقتصادي من 

بطرق الصناعية  جراءاتلمثالية، يمكن تنظيم وتقييد اإلومن الناحية ا. أجل تحقيق مصالحها الخاصة
 .باتًا من حظرها حظرًا العملية التفاوضية بدًال سالمةمستهدفة تحافظ على 

وللحكومات . زعات بالحد األقصى من االستقالليةمناينبغي أن تتمتع عمليات التفاوض والتشاور وتسوية ال  .٦
جور في القطاع العام ألمصلحة مشروعة في تأثير تحديد ااصة بصورة خوخزائن الدولة ووزارات المالية 

على الميزانيات، وبالتالي يجب أن يكون هناك بعض من المحادثات والعالقات بين العالقات العمالية 
حدوث  أن يؤدي إلىالقطاع العام في مفاوضة الانهيار آان من شأن وبطبيعة الحال، إذا . والسياسية

أريد ومع ذلك، إذا . ستكون الحكومة أحد األطراف المعنيةفالخدمات للجمهور،  اضطراب آبير في تقديم
والسالم الصناعي، فيجب  نصافواإلآفاءة القطاع العام  نشودة فيمساهمته الم أن يقدمنظام عالقات العمل ل
 ةالمفاوض سالمة ةقاعإلى إأو غير المناسب  غير المبررلتدخل ا وقد يؤدي. للقيام بعملهإعطاؤه مجاًال  إذًا

 .الجماعية ودعم عمليات تسوية المنازعات

وهناك تقاليد وأنماط وصيغ . اتالممارسأفضل سمات  في القطاع العام ينبغي أن يعزز التفاوض والتشاور  .٧
من أفضل ونتائج  تجاربالعالم، ويعرض بعضها أنحاء في  نجدها ،اإلدارة والعمالبين عالقات لمتباينة ل

وعلى القطاع العام المشارك في اإلصالح أن . المقدمة اإلطار الوارد فيغيرها، على النحو المشار إليه في 
 .بناءة بقدر أآبرنماذج  سماتف، حسب الحاجة ييسعى بوعي إلى تحديد واعتماد وتكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :نظرا   ١٩

“What is Social Dialogue?”,  
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/so cial.htm (accessed 27 Oct. 2011). 

  .ILC, 64th Session, 1978: Provisional Record, pp. 28/12, 28/13 and 28/28 :  انظر   ٢٠
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 االعتماد عليهاالمنازعات وتسويتها مجموعة مرنة ومتكاملة من اإلجراءات، يمكن  منعأن يشمل  ينبغي  .٨
للتعامل مع قضايا أنسب إجراءات معينة قد تكون و ،العديد من المظاهر النزاع على نطويوي. للحاجة وفقًا
والتحدي الذي يواجه أي نظام إلدارة نزاع هو توفير مجموعة واسعة من العالجات داخل إطار . معينة
 .متكامل

في في المقام األول آحلقات داعمة للعمليات األساسية  المنازعات وتسويتهاينبغي أن تعمل وآاالت منع   .٩
على التعليم والتيسير، وأن تترآز  منع المنازعاتويعني هذا أن يترآز . والتشاور المفاوضة الجماعية

وينبغي وضع بدائل . تفاوضعملية ال استئنافتسوية المنازعات على الترويج، وإذا اقتضى األمر، 
ويجب تفضيل التقاضي والتحكيم . قاضي والتحكيم آإجراءات احتياطيةللتفاوض والتشاور، مثل الت

 .المتغيرات اإللزامية على ينالطوعي

وقد . التعقيد والتحجرمنتظم لضمان استمرار المالءمة ومكافحة اإلفراط في  استعراضالنظم بحاجة إلى   .١٠
شاغل رئيسي لتوفير  ن هناك دائمًاوآا. رائدًا لنظام بديل لتسوية المنازعات آانت عالقات العمل مجاًال

نفسها ومع ذلك، فقد أظهرت البدائل . سريعة وفعالة من حيث التكلفةوسهلة المنال وعمليات غير رسمية 
والنظم بحاجة إلى . ألن تصبح عتيقة وتكرر أخطاء العمليات الرسمية اإلدارية والقضائية قويًا ميًال

 .عاليتهاالمراجعة بشكل مستمر وصارم للحفاظ على ف

مستقلة  منع المنازعات وتسويتها،وآاالت ينبغي أن يكون هناك اشتراط في النظام التنظيمي بأن تكون   .١١
 .بها ًاوماهرة ومزودة بالموارد بالشكل الصحيح وموثوق

الذي ُيْدِمج اآلليات المناسبة لتسوية وفالنظام الرسمي السليم لعالقات العمل . ليةال تقل المواقف أهمية عن اآل  .١٢
من واألآثر أهمية . هو شرط ضروري ولكنه غير آاف لتحقيق نتائج جيدة في القطاع العام المنازعات،

موجهة نحو تحقيق العدالة االجتماعية تكون بيئة للعالقات التعاونية في مكان العمل تكوين هو ذلك 
  .في مكان العمل اإلنصافو

  مفاوضة جماعية عادلة وقوية : إطارية مالحظات
  الذي ُيمكن تجنبه من النزاع بمثابة واٍق

الترآيز في هذا الدليل على تجنب المنازعات وتسويتها، تعتبر المفاوضة  في حين ينصب
سيدني وبياتريس أن قام وسبق . زعاتانمنقطة مرجعية أساسية في أي مجموعة مثالية لتسوية ال بمثابة الجماعية

" أسلوب المفاوضة الجماعية"أوائل القرن التاسع عشر، بتوثيق منذ  Sidney and Beatrice Webb ويب
لسوق العمل بصقل التحليل منذ ذلك  فهمونوقد قام القراء المت ،٢١زعات في البلدان الصناعيةانمآوسيلة لتسوية ال

  :الحين

تسوية المصالح المتضاربة بين ن على مدى مائتي عام لان معتمدالمجتمعات الغربية آان هناك ترتيبافي "
وهي األخذ والعطاء في السوق واآلليات التنظيمية : من الهيئات المكونةالجماعات والمنظمات، وبين أعضائها 
  .الحكومية التي أنشأتها العملية السياسية

مزايا وآوسيلة لتسوية النزاعات بين المنظمات، آان إلبرام المفاوضات واالتفاقات مجموعة متنوعة من ال
اتفاق هي التزام  أليالكبيرة  سمةوال... . االنقراضحتى النضال  أو القضائية أو المراسيم الحكومية ىمقارنة بالدعاو
 ... .ينمن االستمرار في الصراع أو النضال بعد صدور قرار غير مقبول من أحد الطرف بدًال باحترامهآال الطرفين 

. فيما بين المجموعات أن يقدم تسوية حقيقية للخالف إال إذا قبلته األطراف وهناك شعور هام بأنه ال ُيمكن ألي قرار
  ٢٢."أآبر بكثير من قبول قرار سلبي بالنسبة ألحد األطراف ما عقدته من اتفاقواحتمال إنفاذ األطراف 

منظمة العمل الدولية المقترح بعبارات  قدمتتمهيدية سابقة عن تسوية المنازعات العمالية،  وثيقةوفي 
  :على النحو التالي واضحة جدًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .S. and B. Webb: Industrial democracy (London, Longmans, Green, and Co., 1897), Vol. II, Ch. II :   انظر   ٢١
  : انظر   ٢٢

J. Dunlop: Dispute resolution: Negotiation and consensus building (Westport, CT, Greenwood Publishing, 1984), 
pp. 3 and 25. 
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جميع  منعهو الحاجة إلى من ذلك واألآثر أهمية . التسوية الفعالة للنزاعات العمالية هي ذات أولوية قصوى"
السلطة في مكان وتمنع المفاوضات الجماعية النزاعات عن طريق تقاسم ...  أنواع النزاعات الناشئة في المقام األول

  ٢٣."العمل

 سختترزعات، منع المناالمبينة أدناه لديها روابط ترجع إلى خيارات  المنازعاتومسارات تسوية  تالفيفو
. نموذج يعترف بالدور األساسي للتنظيم الذاتي، وال سيما في شكل المفاوضة الجماعيةفي بدورها إلى حد آبير 

وتسويتها بأنها تلك التي توجه األطراف مرة أخرى إلى عملية  المنازعات لمنعويمكن وصف النظم الجيدة 
وذلك ألن نوعية وبنية العالقة بين األطراف . لعالقات والنتائجتقوم عليها ا ةرئيسي دعامةالمفاوضة الجماعية آ

الجيدة أو السيئة أو غير  - وتأثير المساعي المشترآة المترابطة مصائرهم االقتصادية  فرص ًاآبير تحددان تحديدًا
  ٢٤.على االقتصاد والمجتمع - المبالية 

أي  ذلك وغيره من النتائج االجتماعية المفيدة هي الهدف، فلن يقوم بتحقيق الصناعيولكن إذا آان السلم 
على دمج الموارد  وقادرًا وقويًا وعادًال أن يكون النظام شامًال يجبوآحد أدنى، . بديل للمفاوضة الجماعية

ولكن أبعد من ذلك، قد تكون نظم معينة أفضل من غيرها في ترويج المكاسب . وتوزيع المكافآت بطريقة فعالة
وتتميز أماآن العمل الصحية بعالقات مبنية على الثقة واتصاالت يسودها االحترام . المتبادلة للطرفين والمجتمع

  .بها هنا تأثيرها من المزيد من النماذج الواعدة للمفاوضةإجراءات الدعم الُمنادى  ستمدوت. والجودة

من  وبدًال. في بلد معين أو الدعوة لهابرمتها زعات انمأنظمة تسوية ال استنساخوال يسعى هذا الدليل إلى 
ذلك، فقد تم تجميع المبادئ والصيغ والممارسات المفيدة بشكل انتقائي وتقديمها بشكل موضوعي، واالنتقال من 

في هذا الدليل صناع السياسات  دعووي. النزاعات تسويةمن خالل عملية المفاوضة إلى  العامةيا العالقات قضا
 يمكن، ةواعد اعتبرتنُهج وآليات يمكن النظر فيها، وإذا مواقع القطاع العام شديدة االختالف، إلى السعي إلى 

إعادة تفسير اقتراح أو صيغة لخدمة االحتياجات  ويمكن التحدي الحقيقي في. اعتمادها وتكييفها لألغراض المحلية
  .والتطلعات المحلية

  ملخص لمبادئ منظمة العمل الدولية بشأن الحق في المفاوضة الجماعية
منظمة العمل الدولية بشأن  سائر صكوكن اتفاقيات وتوصيات وعيمكن تلخيص المعايير والمبادئ المنبثقة 

ولجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس اإلدارة على الحق في المفاوضة الجماعية، والمبادئ التي وضعتها لجنة الخبراء، 
  :على النحو التاليأساس هذه الصكوك، 

العمل في منظمة على أساس عضويتها على الدول  يقع بموجبهالحق في المفاوضة الجماعية هو حق أساسي  .١
المبادئ والحقوق  بشأنإعالن منظمة العمل الدولية ( ه وتعزيزه وتحقيقه بحسن نيةالدولية، التزام باحترام

 ).األساسية في العمل ومتابعته

المستوى (المفاوضة الجماعية هي حق ألصحاب العمل ومنظماتهم، من جهة، ومنظمات العمال من جهة أخرى  .٢
ويجوز فقط في حالة عدم وجود هذه المنظمات ). واالتحادات الكونفدرالية اتاألول من نقابات العمال واالتحاد

 .من ممثلي العمال المعنيين بإبرام اتفاقات جماعية ]أنواع أخرى[األخيرة أن تقوم 

ينبغي االعتراف بالحق في المفاوضة الجماعية من جانب جميع القطاعات الخاصة والعامة ويجوز فقط استثناء  .٣
االتفاقية رقم . (من ممارسة هذا الحق ،العاملين في إدارة الدولة العموميين ة والشرطة والموظفينالقوات المسلح

٩٨.( 

الجماعية المفاوضة الحق في ، تطبق )١٥٤رقم ( ١٩٨١عندما تصدق دولة على اتفاقية المفاوضة الجماعية،  .٤
وتوفر اتفاقية عالقات . لألحكام وفقًاخاصة للتطبيق  طرائقفيها  تحددفي سياق اإلدارة العامة، التي يجوز أن 

مستوى أدنى من الحماية الدولية للمفاوضة الجماعية، حيث أنها ) ١٥١رقم( ١٩٧٨، )الخدمة العامةفي (العمل 
تسمح ، في سياق اإلدارة العامة، بإمكانية االختيار بين المفاوضة الجماعية واألساليب األخرى لتحديد شروط 

 .وظروف االستخدام

هو تنظيم شروط وظروف االستخدام، بالمعنى الواسع، والعالقات بين  المفاوضة الجماعيةمن  الغرض .٥
 .الطرفين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ٢٣

R. Heron and C. Vandenabeele: Labour dispute resolution: An introductory guide (Geneva, ILO, 1999) pp. (iii) 
and 17. 

يعزز أآبر من شأنه أن استقرار اقتصادي واجتماعي  إلىالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية  الديمقراطية وحقوق تؤدي تقويةقد "   ٢٤
الدروس : الحرية النقابية على أرض الممارسة: العمل الدولي كتبم". (على الصعيد العالمي القدرة التنافسية واألداء االقتصادي

   ).٦٧، الفقرة ٢٠٠٨، ٩٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المستخلصة
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تكون ويجب أن يكون من الممكن تحديد شروط وظروف استخدام . ينبغي أن تكون االتفاقات الجماعية ملزمة .٦
، العقود الجماعية علىالفردية  إعطاء أفضلية للعقود يجب عدمو. من تلك التي ينص عليها القانون أآثر مؤاتاة

 . إال حيثما تنص العقود الفردية على أحكام أآثر مؤاتاة

أن تكون منظمات العمال مستقلة وليست  فعالة، يتطلب ذلك ولكي تكون ممارسة الحق في المفاوضة الجماعية .٧
المفاوضة الجماعية أن عملية يكون من الممكن ل، وأن "تحت سيطرة أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل"

 .دون تدخل من جانب السلطات تمضي قدمًا

التمتع بحقوق  ،في وحدة تفاوض ميجوز لنقابات العمال التي تمثل أغلبية العمال أو نسبة مئوية عالية منه .٨
 عدمنقابة العمال لهذه الشروط، أو  استيفاءعدم  تومع ذلك، ففي حاال. أو حصرية في التفاوض تفضيلية
على إبرام اتفاق جماعي نيابة عن رغم ذلك نقابات العمال قادرة أن تكون بالحقوق الحصرية، ينبغي اإلقرار 
 .أعضائها

لتوصل إلى اتفاق، ا التمثيلية الساعية إلىاالعتراف بالمنظمات  المفاوضة الجماعيةيعني مبدأ حسن النية في  .٩
التي تحترم على نحو المبرر في التفاوض ولتأخير غير المحاذرة لفي مفاوضات حقيقية وبناءة، و ضالعةوال

 .بها تاللتزامات التي تعهدا متبادل

 .أي مستوى علىويجب أن يكون من الممكن أن يحدث التفاوض  ة بطبيعتهاالمفاوضة الجماعية هي طوعي .١٠

بشكل عام مع مبدأ يتعارض  ،ن إلى اتفاقايتوصل فيها الطرف ي في الحاالت التي اللزامفرض التحكيم اإل .١١
في الخدمات األساسية بالمعنى  ) ١: (في الحاالت التالية إال مقبوًال ال يكونلمفاوضة الجماعية الطوعية وا

تعريض الحياة والسالمة الشخصية والصحية لجميع السكان أو  إلى اانقطاعه تلك التي يؤدي(الدقيق للكلمة 
 في أعقاب ) ٣( ؛في إدارات الدولة العاملينالعموميين فيما يتعلق بالموظفين  ) ٢( ؛جزء منهم للخطرل

الجمود دون مبادرة من جانب  تذليلأنه لن يمكن بعدها مفاوضات مطولة وغير حاسمة، يكون من الواضح 
 .ن هو األفضل دائمًااالتحكيم الذي يوافق عليه الطرفو .في حالة وقوع أزمة وطنية حادة ) ٤( ؛السلطات

إلغاء أو تعديل محتوى االتفاقات الجماعية  تفضي إلىاإلدارية التي  التدخالت من جانب السلطات التشريعية أو .١٢
أما القيود  .األجور، تتعارض مع مبدأ المفاوضة الجماعية الطوعيةالمتعلقة ببنود الالمبرمة بحرية، بما في ذلك، 

في إطار  فيما يتعلق باألجور، التي تفرضها السلطاتعلى محتوى االتفاقات الجماعية المستقبلية ال سيما 
 ، فالة اجتماعية واقتصادية رئيسيةيسياس بسبب اعتباراتالهيكلي  التكيفاالستقرار االقتصادي أو  سياسات

 استوفتأصحاب العمل ومنظمات مع منظمات العمال و إال إذا سبقت هذه القيود مشاوراتتكون مقبولة 
افق مع ضمانات ر تتجاوز مدة معقولة، وتتال ؛استثنائي، وبالقدر الضروري فقط تطّبق آتدبير: الشروط التالية

أن يكونوا  يحتملآافية مصممة لتوفير حماية فعالة لمستويات معيشة العمال المعنيين، وال سيما أولئك الذين 
  .األآثر تضررًا

  : المصدر
B. Gernigon, A. Odero and A. Guido: Collective bargaining: ILO standards and principles of the supervisory bodies 
(Geneva, ILO, 2000), 75–77. [As reproduced in V. Ratnam and S. Tomoda: Practical guide for strengthening social 
dialogue in public service reform (Geneva, ILO, 2005).] 

  



10 

  ٢٥المنازعات منع: الجزء األول

تخذ ي، ويمكن أن ةالصناعي اتالخالف لمنعنظام عالقات العمل القائم على توافق اآلراء هو أفضل أداة 
المصالح المشروعة بفعالة تقر ومؤسسات وينبغي أن يكون الهدف هو تصميم وتطبيق عمليات  ٢٦.أشكاًال متنوعة

  . ، وتعالج هذه المصالح وتوفق بينهاللطرفين في مكان العمل والمجتمع بوجه عام

ألغراض، سوف ننظر في هذه اول. ويتعلق الكثير من النقاش الذي يتبع مباشرة أدناه بالعملية التفاوضية
  .هذه الظاهرة المعقدة ع المنازعات وتسويتها فيمنأبعاد 

  الحوار االجتماعي آنقطة انطالق  - ١
الخدمة العامة،  سياقلحوار االجتماعي في لمنظمة العمل الدولية منشورات مخصصة  سبق أن أصدرت

ولكننا ندرج لرجوع إلى تلك المصادر، مدعو إلى اوالقارئ  ٢٧.المستمدة ويعتمد عليهاهذا الدليل الدروس  تبنىوي
  :استنتاجاتهاو هاهنا بعض مالحظات

إلنشاء التماسك االجتماعي والحفاظ عليه وتحسين  ملموسةيعد الحوار االجتماعي أداة قوية إليجاد سبل "
 ٢٨."والمواطنين على حد سواء جيدة للمستخدمينخدمات عامة  توفيرأنه يسهم في  آما. اإلدارة

....  

أن اإلصالحات يمكن أن تنجح فقط إذا تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون  ومن أهم الدروس المستفادة هو"
  ٢٩."بها نية التي سوف تتأثرعوالتشاور مع جميع الجهات الم

ويشمل الحوار االجتماعي تقاسم جميع المعلومات ذات الصلة، والتشاور والتفاوض مع ممثلي الحكومات "
يا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بالسياسات االقتصادية حول القضا ،م، أو فيما بينهوأصحاب العمل والعمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دليل : التوفيق في المنازعات الصناعية، في "التوفيق الوقائي" ١٢نظر الفصل الالطالع على مناقشة رائدة حول هذا الموضوع،    ٢٥

  ).١٩٧٣العمل الدولي،  كتبجنيف، م( عملي
: العمل الدولي كتبم(المبادئ والحقوق األساسية في العمل  بشأنمتابعة إعالن منظمة العمل الدولية  بموجبعالمي التقرير لوفقًا ل   ٢٦

يمكن للمفاوضة الجماعية "، )٢٠٠٨، ٩٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة خلصةالدروس المست :على أرض الممارسةالحرية النقابية 
وعلى سبيل المثال، فقد ساعدت اآلليات الفعالة ....  الناجحة والوسائل األخرى للحوار بين العمال وأصحاب العمل أن تمنع النزاعات

ولرؤية المزيد حول هذا  ."في قطاع التعليم في جنوب إفريقيا ٢٠٠٥ إلى ١٩٩٨أي توقف للعمل من عام  عللمفاوضة الجماعية في من
. المعلمين لتحقيق التعليم للجميعفي نقص ال سد: معلمون من أجل المستقبل: جمهورية جنوب إفريقيا، وزارة التربية والتعليم: الموضوع

، ٢٠٠٦قامت بإجرائها منظمة العمل الدولية في عام التي  ،باإلضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة االستقصائية حول الحوار االجتماعي
المفاوضة الجماعية قد ساهمت "ويشير التقرير العالمي إلى أن . إلى أنه يتم تسوية النزاعات الصناعية بسرعة وفعالية أآبر من ذي قبل

مصدر معياري هام  ولكنه أيضًا. من الثقة ويؤسس السالم االجتماعي حيث يخلق االتفاق الجماعي مناخًا. في هذا السجل اإليجابي
إنشاء قواعد مقبولة من الطرفين لتسوية النزاع، على سبيل المثال من خالل، التوفيق  عن طريقوعلى سبيل المثال، (لتسوية المنازعات 

  )".  أو الوساطة أو التحكيم
  : انظر   ٢٧

V. Ratnam and S. Tomoda: Practical guide for strengthening social dialogue in public service reform (Geneva, 
ILO, 2005) and J. Ishikawa: Key features of national social dialogue: A social dialogue resource book (Geneva, 
ILO, 2003). 

  : انظر   ٢٨
V. Ratnam and S. Tomoda: Practical guide for strengthening social dialogue in public service reform (Geneva, 
ILO, 2005), p. 4. 

  .، في الملحق)١٥٩رقم ( ١٩٧٨، )الخدمة العامةفي (عالقات العمل من توصية ) ٢(الفقرة أيضًا نظر ا. iii المرجع نفسه، ص   ٢٩
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في جميع المراحل  يجريوينبغي أن : واسعة ومتنوعة في جميع أنحاء العالم ٍ وللحوار االجتماعي معان. واالجتماعية
آما ف، ، وينبغي أن يتكيف مع الظروفي التقييد ًايكون مفرط ينبغي أّالالمناسبة من عملية صنع القرار؛ آما أنه 

  ٣٠."راتابالتغييرات والقر ينالمتأثر أولئكأن يشمل على وجه الخصوص  ينبغي

....  

  مثلث الحوار االجتماعي

المعلومات تبادل

التشاور

المفاوضات

ار
حو
 ال
فة
آثا

مرتفع

منخفض

  
  .J. Ishikawa: Key features of national social dialogue: A social dialogue resource book (Geneva, ILO, 2003) p. 3   :المصدر

 إجراءاتأو  مناقشةتضمن أي يال  ووه. الحوار االجتماعي في أساسأهم عملية  ووتبادل المعلومات ه"
والتشاور هو وسيلة يمكن . جوهري بقدر أآبرشكل نقطة انطالق رئيسية نحو حوار اجتماعي ي، ولكنه ةحقيقي

 .حول القضايا المثارة حوار أآثر تعمقًا للشرآاء االجتماعيين بواسطتها ليس فقط تبادل المعلومات ولكن االنخراط في
والمفاوضة . تفاوضفي الن ان المهيمناعلى أنهما النوع يسياسالتشاور الويمكن تفسير المفاوضة الجماعية و... 

. في آثير من البلدان تتسم بطابع مؤسسي يوهانتشارًا، لحوار االجتماعي االجماعية هي واحدة من أآثر أشكال 
أصحاب العمل وممثلين أو ممثلين عن  أصحاب العملمجموعة من  وأضات بين صاحب العمل وتتكون من المفاو

  ٣١."االستخداملتحديد القضايا المتصلة باألجور وظروف  عن العمال

. منظمة العمل الدولية بأن تعريف ومفهوم الحوار االجتماعي يختلفان بمرور الوقت ومن بلد آلخر قّروت
أو حتى خليط من هذين  -  ًاورسمي ًاأو مؤسسي تخصيصيًاويمكن أن يكون الحوار االجتماعي غير رسمي و

في البرازيل جرى المثال،  وعلى سبيل ٣٢.ويمكن أال تقل العمليات غير الرسمية أهمية عن تلك الرسمية. شكلينال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ٣٠

V. Ratnam and S. Tomoda: Practical guide for strengthening social dialogue in public service reform (Geneva, 
ILO, 2005), p. 3. 

  :انظر   ٣١
J. Ishikawa: Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue Resource Book (ILO, 2003), p. 3. 

  .المرجع نفسه   ٣٢
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وفي  ٣٣.الحوارات االجتماعية في السنوات الماضية لمعالجة قضايا عالقات العملمؤتمرات تنظيم عدد آبير من 
قبل فرض أي تشريعات  ،جديد قانونناميبيا، تعمل النقابات بتعاون وثيق مع الحكومة، وتتلقى النقابات مسودة أي 

  ٣٤.جديدة تتعلق بقضايا العمل

  حكومة والبرلمانإلى اليم المشورة تقد
  دور المجلس االجتماعي واالقتصادي في هولندا

بشأن في هولندا تقديم المشورة للحكومة والبرلمان  يوظيفة المجلس االجتماعي واالقتصادي في المقام األول ه"
  :ما يلي عزيزالقضايا االجتماعية واالقتصادية، بهدف ت

  ؛والتنمية المستدامةالنمو االقتصادي المتوازن   ■

 ؛أعلى مستوى ممكن من العمالة  ■

  .توزيع عادل للدخل  ■

عند الطلب أو بمبادرة منه، بتقديم المشورة للحكومة بشأن الخطوط يقوم المجلس االجتماعي واالقتصادي و
 مداوالتهالحجج التي طرحها المجلس االجتماعي واالقتصادي في  ويستخدم البرلمان أيضًا. العامة الرئيسية للسياسة

  .مع الحكومة

  :المدروسة ما يليوتشمل القضايا 

 ؛التطورات االجتماعية واالقتصادية متوسطة األجل  ■

 ؛القضايا التنظيمية  ■

 ؛الضمان االجتماعي  ■

 ؛قانون العمل والقانون الصناعي  ■

 ين؛مشارآة الموظف  ■

 ؛وق العمل والتعليمالعالقة بين س  ■

 ؛السياسة األوروبية  ■

 ؛حرآة المرور سهولالتخطيط البيئي و  ■

 ؛التنمية المستدامة  ■

  ."ن المستهلكينؤوش  ■

  .http://www.ser.nl (accessed 1 Nov. 2011)  نظرا :المصدر

  دور المجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل في جنوب إفريقيا

منظمات أصحاب العمل إلى جنب مع  الحكومة في المجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل جنبًا تجتمع"
التوصل إلى توافق بشأن  جراء المناقشات والسعي إلىإل ،المنظمةالمحلية تجمعات المجتمعات ومنظمات العمال و

وينص قانون المجلس الوطني للتنمية ". الحوار االجتماعي"وهذا ما يسمى . قضايا السياسات االجتماعية واالقتصادية
  :على ما يليمنه ) ١(٥ في المادة، ١٩٩٤لعام  ٣٥االقتصادية والعمل رقم 

  :المجلس نإ

 ؛االجتماعي اإلنصافارآة في اتخاذ القرارات االقتصادية وأهداف النمو االقتصادي والمش عزيزلت يسعى جاهدًا  )أ(

توصل إلى توافق في اآلراء وإبرام االتفاقات بشأن األمور المتعلقة بالسياسة االجتماعية إلى اليسعى   )ب(
 ؛واالقتصادية

 ؛البرلمان ها علىفي جميع تشريعات العمل المقترحة المتعلقة بسياسة سوق العمل قبل عرض ينظر  )ج(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ٣٣

J. Drummond and D. Paiva Ferreira: Report on public sector labour relations in Brazil, presented at the validation 
work shop of this manual, Turin, Italy, 28 July 2011. 

  :انظر   ٣٤
H. Hangula and M. Iinane: Report on public sector labour relations in Namibia, presented at the validation work 
shop of this manual, Turin, Italy, 27 July 2011. 
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 ؛البرلمان علىة في السياسات االجتماعية واالقتصادية قبل تنفيذها أو عرضها هامفي جميع التغييرات ال ينظر  )د(

 .االجتماعية واالقتصادية المسائلوضع سياسة منسقة بشأن  يشجع ويعزز  )ه(

والعمل وظيفة لمجلس الوطني للتنمية االقتصادية ا يتولىمن قانون عالقات العمل،  ٧٧ المادةألحكام  وفقًا
 .الشرآات حول قضايا السياسة االجتماعية واالقتصادية أو/زعات بين النقابات والحكومة وانمتسوية ال

  .http://www.nedlac.org.za/home.aspx (accessed 1 Nov. 2011)  نظرا :المصدر

  

  مثال من الفلبين: دعم منظمة العمل الدولية
، وال يحق للنقابات التصويت خالل مناقشة السياسات التي تؤثر ًاالفلبين محدودفي العمال يعتبر تمثيل نقابات 

إلى تعزيز التمثيل الحقيقي لنقابات ، ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة العمل الالئق المشترك  برنامجوقد هدف . في الخدمة المدنية
التنفيذي، ويتكون من  القرارام ويشرف المجلس على تنفيذ أحك. القطاع العام في مجلس إدارة العمل في القطاع العام

ويوفر . ووزارة الميزانية واإلدارة رؤساء لجنة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتوظيف ووزارة المالية ووزارة العدل
آليات الحوار االجتماعي  شجعالتنفيذي المبادئ التوجيهية بشأن ممارسة حق موظفي الحكومة في التنظيم، وي القرار

  .ام من خالل إصدار القانونفي القطاع الع

لضمان تمثيل نقابات  ١٨٠ رقم التنفيذي قرارإرساء تعديالت في الإلى العمل الالئق المشترك  برنامجويسعى 
  .في صياغة السياسات في القطاع العامالعمال 

  .Narrowing decent work deficits: The Philippine common agenda 2008–10  :المصدر

جيد نظام مفاوضة  المجال لتطبيقإتاحة   - ٢
  والتدخل المالئم اإلدارة الذاتية: الحبكة

وآجزء من هذه  .لتقديم منافعها االجتماعية ًاآافي حيزًاينبغي أن تعطي السلطات العامة المفاوضة الجماعية 
 مؤاتيةية بغية إيجاد بيئة مبدأ الحرية النقاب دعيمالعملية، تحتاج الحكومات إلى القدرة اإلدارية والتقنية الالزمة لت

وإدارات العمل في بعض البلدان ليست قادرة على التأثير في السياسات االقتصادية . للمفاوضة الجماعية
وإدارات العمل الفعالة والمتينة . على أطر المفاوضة الجماعية واالجتماعية التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر

القطاع العام تعمل بشكل في ال، حققت بلدان شمال أوروبا أنظمة مفاوضة وعلى سبيل المث ٣٥.مهمة لهذا الغرض
إنشاء آليات التنظيم  ُيعتبر، وفي األرجنتين أيضًا ٣٦.جيد وتتميز بالتنظيم الذاتي بين أصحاب العمل والنقابات

  .٣٧الذاتي أحد المواضيع األولية للمفاوضة

المماثلة لها الواليات القضائية لك الواليات القضائية أو ومع ذلك، ال يعني هذا أن مفاوضة القطاع العام في ت
عندما يبدو أن  إّالتميل إلى التدخل ال الحكومة دائمًا في الخلفية، ولكن موجودة فالعملية السياسية . حرة تمامًا
والثقة . المصلحة العامة معرضة للخطروآبير إلى درجة يجعل معها في مأزق واضح  المستقلة هيالمفاوضة 

وعندما يحين . حلقة حميدة، ويخلق هذا في حد ذاته العامة في قدرة مفاوضة القطاع العام لها ما يبررها عمومًا
. اإللزامفقط حيث يبدأ أوًال بالتيسير ثم التوجيه وآحل أخير : تدريجيًا وقت تدخل الحكومة، يكون ذلك عمومًا

القانون في المنصوص عليها في القانون أو غير المنصوص عليها في وتكون موارد الطرف الثالث مثل الوساطة 
في حد ذاته توسط الحكومة  طيف ويحفز. ذاتها المستقلةآثير من الحاالت في صلب العمليات التفاوضية 

فلنقل على المأزق  تجري فيها حلحلةوفي الحاالت التي . للتنظيم افاوضة على مضاعفة جهودهتاألطراف الم
فإنها  هذاولاستثنائية حتمًا فإن اإلجراءات  -تشريع أو توجيه للخضوع للتحكيم اإللزامي ال في شكل سبيل المث

 .لمؤسسة المفاوضة الجماعية مفسدةعلى المدى الطويل ليست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الفقرة ٢٠٠٨، ٩٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الدروس المستخلصة: الحرية النقابية على أرض الممارسة: العمل الدولي كتبم   ٣٥
٥٨.  
  : انظر   ٣٦

T. Treu: “Comparative report”, in T. Treu (ed.): Employees’ collective rights in the public sector (The Hague, 
Kluwer, 1997), pp. 3–24. 

  .١٨، المادة ١٩٩٢ديسمبر / آانون األول ١٦بتاريخ  ٢٤١٨٥القانون رقم    ٣٧
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  في الوقت نفسه في دعم عملية المفاوضةاالستمرار التدخل لحفظ السالم و

  السويد

وآان أثر ذلك . طريق تشريع قانونيعن إضراب  ، أن أنهي١٩٧١عام  ، فيمرة واحدة فقط حدثفي السويد، 
وقد استخدم  .الجزء المعين من التشريع إطالة عمر االتفاقات الجماعية القائمة ومن ثم التزامات السالم المرتبطة بها

 ١.العملية التفاوضية التشريع بشكل فعال وقد دعم. الخالفات بينهما لتسوية -والضغط  -فترة التقاط األنفاس الطرفان 

  فنلندا

بغية  آإجراء صناعياستقالة جماعية  للجوء إلىهدد اتحاد مهنيي الصحة والرعاية االجتماعية با ٢٠٠٧في عام 
إلى  ٧٠وفي الممارسة العملية، آان يعني هذا استقالة حوالي . الضغط على المفاوضات لتحقيق زيادات في األجور

وبغية  .ضات وجميع العاملين في إدارات الرعاية الحرجة في المستشفيات الجامعيةالممر مجموع في المائة من ١٠٠
يجبر عمليًا لم يسبق له مثيل،  وفرضت قانونًا ضعالمحافظة على مستويات آافية من الرعاية، تدخلت الحكومة في الو

تي واالعمل حتى الممرضات اللعلى  يجبر بذلكألنه  القانون إشكالية أيضًا سببو .الممرضات على العودة إلى العمل
أن يلزم األطراف المتفاوضة إلى اتفاق قبل  وقد توصلت. ي يعملن في القطاع الخاصواتالمهنة أو الل أو غّيرنتقاعدن 

حول الحقوق األساسية مثل حق العامل في  تساؤًالأي من اإلجراءات القانونية، ولكن أثارت هذه الحالة األمر اتخاذ 
وقضت محكمة العمل، من بين أمور أخرى، أن . الئقةالمشارآة في اإلضراب وحق الفرد في الحصول على رعاية 

  ٢.قانونية غير ،موظفات في الخدمة المدنية ، وهناستقالة الممرضات

  : انظر  ١
T. Stokke and A. Seip: “Collective dispute resolution in the public sector: The Nordic countries compared”, in Journal 
of Industrial Relations (Australian Labour and Employment Relations Association, 2008), Vol. 60, No. 4, p. 569, citing 
A. Adlercreutz: Svensk arbetsrätt (Stockholm, Norsdtedts Juridik, 2003), p.106. 

االجتماعية فيما  مقدم إلى لجنة الصحة والشؤونرأي خبير . ٧/١١/٢٠٠٧بتاريخ ، ٨٤/٧و ٨٣ القرار محكمة العمل الفنلندية  ٢
  .٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني ٩يتعلق بمشروع قانون بشأن ضمان سالمة المرضى خالل اإلضرابات، 

للسماح للعاملين في القطاع العام بالمشارآة في تحديد ظروف وفي أمريكا الالتينية، هناك ميل متزايد 
إدارة ويشمل التشريع التمكيني لهيئة . للمفاوضة الجماعية ًاتمكيني ًاتشريع واي مؤخرًاغوقد اعتمدت أورو. عملهم

وقد  ٣٨.المفاوضة الجماعية، ويقضي بأن تشمل جميع االتفاقات الجماعية آليات لتسوية النزاعات قناة بنما أيضًا
دون اللجوء إلى عقوبات  العريقةالممارسة  مما ييسر، موجب الئحةالجماعية ب ةاعتمدت آوستاريكا المفاوض

    ٣٩.ذات الصلةوضع اللوائح وقد ساعدت منظمة العمل الدولية في . تشريعية

  المفاوضة وممثل: هيكلة المفاوضة  - ٣
وقد . ببعضها البعض لهذا الغرض الضالعة فيهاتتطلب المفاوضة الجماعية الفعالة أن تعترف األطراف 

وقد . الحال في بعض البلدان حيث يقوم على اتفاقات أو ممارسة راسخةهي ، آما ًايكون هذا االعتراف طوعي
اعتمدت بعض البلدان تشريعات تلزم أصحاب العمل الحكوميين باالعتراف بنقابات العمال ألغراض المفاوضة 

تحديد من الذي على ومن ناحية أخرى، قد تساعد التشريعات التمكينية النقابات . عينةبشروط م الجماعية، رهنًا
ول عن القيام بالمفاوضة ؤويمكن لألحكام القانونية البسيطة أن تحدد المس. يمثل الحكومة في المفاوضات

  ٤٠.الجماعية، مما يساعد األطراف المعنية على االعتراف ببعضها البعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٤، المادة ١٩٩٧ هيوني/ حزيران ١١المؤرخ في  ١٩القانون رقم    ٣٨
  .٢٠٠١ هيوني/ حزيران ١٥، MTSS -  ٢٩٥٧٦ المرسوم التنفيذي رقم   ٣٩
  :انظر   ٤٠

“Substantive provisions of labour legislation: Effective recognition of the right to collective bargaining”, in ILO: 
Labour Legislation Guidelines, Chapter III, http://www2.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm 
(accessed 27 Oct. 2011). 

  نظر، على سبيل المثال،اولمزيد من الدراسة للقضايا ذات الصلة 
G. Bamber et al.: “Collective bargaining”, in R. Blanpain (ed.): Comparative labour law and industrial relations in 
industrialised market economies, 6th and revised edition (The Hague, Kluwer, 1998), p. 414; G. Casale: Union 
representativeness in a comparative perspective, ILO–CEET Working paper No. 18, (Budapest, ILO, 1996). 
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في  واردآما هو  ،اتا آانت القواعد أو الترتيبات التفاوضية  تثبط انتشار االتحادإذ وهي تساعد عمومًا
 أآثر تنظيمًا مفاوضة، ألن هذا يسهل )١٥٩رقم ( ١٩٧٨، )في الخدمة العامة(من توصية عالقات العمل  ١الفقرة 
والعديد من ، ٤٢ذه النتيجةتحقيق ه االتنظيم القطاعي في بلدان شمال أوروب شجعوقد  ٤١.داخليًا إدارةو واعتداًال

عن اعتبارات السياسة  آندي تقريرويكشف . النقابات األآثر تمثيًال فقطب االعترافتتيح  بقواعدالبلدان تعمل 
  :العامة في مجال العمل

لتجنب التجزئة في العالقات ] آولومبيا البريطانية[في إطار قانون العمل في ...  ةحثيثواعية و لقد بذلنا جهودًا"
  ...في العالقات القائمة العموميةوحدات الة ويفردالوحدات ال لجمع بينالتفاوضية الجديدة واغتنام أي فرص ل

بين جزيرة فانكوفر والبر  الموّسعةارة الجمعية التعاونية الملكية الجديدة لتشغيل خدمة العّب أنشئتوعندما 
تحديد الوحدات التفاوضية المناسبة بشأن نظام  مجلس العمال للمرة األولىمن الرئيسي األدنى، آان المطلوب 

غير "وحدة عامة : إلى وحدتين ستخدمينوقد اقترحت نقابات العمال تقسيم الم. ارات بموجب قانون العملالعّب
المهندسون والمساعدون و ةبنالربا -المرخص لهم ارات، والضباط تكون ممثلة بعمال البحرية والعّب" مرخصة

بأن للقول وآانت هناك أسباب مقنعة . ممثلين بواسطة رابطة خدمات التجار الكندية نيكونوالذين قد  - غيرهمو
ينبغي لهم اجتيازه  ،في مجال المهارات ًاخاص ًاحيث أنهم يؤدون تدريب: الضباط جماعة منفصلة لها مصالحها

لة ستقمن تمثيل الحرف الم للحصول على التراخيص، والسلطة التي يمارسونها على السفينة وطاقمها، وتاريخ طويل
الخاصة بهم،  اتالنقاب بفضل وال شك في أن الضباط المرخص لهم قد ازدهروا آثيرًا. ىفي الصناعة البحرية الكبر

  .ارات آولومبيا البريطانيةهيئة عّب ذلك فيوأنهم مصممون على االحتفاظ ب

ارات وصلة نقل حيوية وآان لنظام العّب .، رفضنا المطالبة بوحدة منفصلةالمهمةوعلى الرغم من تلك القضية 
التي قد تؤدي إليها وسياسة الحد من النزاعات الصناعية . الجمهور في آولومبيا البريطانية االعتماد عليها تعّين على

تفوق قيم تقرير المصير لفئة مهنية معينة من  أنببساطة  يتعين ،في مرفق عام حساس مثل هذاتجزئة النزاع 
  .ينستخدمالم

 تهمولكن إذا آانت هذه هي طريق .على المشارآة في المفاوضة الجماعية لهم لم ُيجبر الضباط المرخصو
 ولم يكن للضباط المرخص. تلك العمليةل عماألمنطق الالمفضلة للتعامل مع صاحب العمل، فقد شعرنا أن عليهم قبول 

الضباط  آان يتعّين علىوبدًال من ذلك، . ةلمصالحهم الخاص خدمة" والتصرف آما يحلو لهم"تفرد حق ثابت لل لهم
  ٤٣."طاقم أيضًالالتفاوضية في هيكل واحد يقوم بالمفاوضة بشأن اتفاق جماعي ل همتجميع موارد

القطاع العام مع عدد  سلطاتبادالت قد تحدث بطريقة أآثر تنظيمًا عندما تتعامل مأن البستنتاج االويمكن 
 بما ينطوي عليه من احتماالتويمكن معالجة عامل التنافس فيما بين النقابات  ٤٤.من النقاباتمحدود من النظراء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :تنص هذه الفقرات على ما يلي   ٤١
، على أساس تمنحالتي  ةبغية تحديد المنظم المستخدمين العموميينإجراءات االعتراف بمنظمات  تنطبق فيهافي البلدان التي   )١"(

، ١٩٧٨من اتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة،  ًاأو خامس ًاأو رابع ًاتفضيلي أو حصري، الحقوق المنصوص عليها في الجزء ثالث
  ".الطابع التمثيلية التحديد بشأن المنظمات ذات بقامعايير سإلى أهداف وا التحديد ينبغي أن يستند هذ

المنظمات التي تغطي نفس  تشجيع تكاثرمن هذه الفقرة ) ١(اإلجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية من شأن كون يينبغي أن   )٢"(
  ."المستخدمينفئات 

، تم تطبيق هذه اوفي بلدان شمال أوروب. وفي أي مسألةالمفاوضة من يقوم بتأثير على ال ويعني تنظيم هيكل المفاوضة أيضًا"   ٤٢
. للمفاوضة اتأو اتحاد ائتالفاتتشكيل  أجبرت الدولة النقابات علىودون استثناء، . العامقطاع الاللوائح على وجه الخصوص على 

ونتيجة هذه  .االتفاقات الجماعية أولوية للتفاوض بشأن أهم ذاتهذه االتحادات إما حقوق مفاوضة حصرية أو حقوق مفاوضة  تعطىُو
تقديم تنازالت داخلية إلى ضُطر النقابات تو. اإلجراءات التنظيم الموحد لألجور وظروف العمل في إطار نظام مفاوضة شديد المرآزية

وقد تتواجد النقابات . في وجه الدخالء جدًا االتحادات والدولة عادة بشكل قويائتالفات قبل لقاء خصمها، وتقف الغالبية العظمى من 
  ".المستقلة، ولكنها سوف تعاني من مشاآل حادة في تغيير اتفاق األغلبية

T. Stokke and A. Seip: “Collective dispute resolution in the public sector: The Nordic countries compared”, in 
Journal of Industrial Relations (Sydney, Australian Labour and Employment Relations Association, 2008), Vol. 
60, No. 4, p. 565. 

  : انظر   ٤٣
P. Weiler: Reconcilable differences: New directions in Canadian labour law (Toronto, Carswell, 1980), pp. 159-
60. 

  .في آولومبيا البريطانية خالل منتصف السبعينات يسرد المؤلف تجاربه آرئيس مجلس العمل
 أنذلك من شأن تجدر اإلشارة إلى أن بعض الحكومات قد دعمت النقابات من أجل تعزيز التمثيل الجماعي، حتى عندما يكون    ٤٤

وعلى سبيل المثال، دعمت بعض حكومات دول البلطيق توسيع عضوية النقابات، مما يتطلب موارد قد ال تكون . هذا التكاثريشجع على 
  . موجودة لدى النقابات ذات معدالت العضوية المنخفضة

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Trade un ion strategies to recruit 
new groups of people (Dublin, 2010), p. 28).  
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في المطالب  المزايداتعدد محدود من النقابات يبقى نطاق وجود ومع  ٤٥.العملية التفاوضيةأن تبدأ قبل سلبية 
تكتل ومن ثم ات على النقابهيكل المفاوضات نفسه ال خاضعًا للضوابط، ويجبرعدد النقابات تالتفاوضية من 
 نقابةال تإذا آان بيد أنه .عريض من القوى العاملة جزءشرائح أو على األقل الجميع  في مطالبات التوسط داخليًا
بحقوق المفاوضة التفضيلية أو الحصرية، ينبغي أن تكون القرارات المتعلقة بتحديد وحدها تمتع تاألآثر تمثيًال 

أو  احتماالت لالستغالللتفادي أي  مسبقًا حددةتتعلق بالهدف والمعايير الم متخذة على أسسالمنظمة األآثر تمثيًال 
لسلطات العامة الحق في تقرير ما إذا آانت ستقوم بالتفاوض على الصعيد اإلقليمي أو ل آانوحتى ولو  .التحيز

 ٤٦.ختيار المنظمة التي تمثلهم في المفاوضاتلحق في اأن يتمتع العمال با ينبغيالوطني، 

ات تمثل جميع العاملين نقاب، تتالقى فيه عدة "واحدآيان ممثل "وهناك بديل آخر هو المفاوضة عن طريق 
في القطاع العام في  وقد أصبح هذا األمر شائعًا٤٧ .في وحدة مفاوضة واحدة لغرض عملية تفاوضية واحدة

جل العاملين في والية واشنطن في مثال آخر في المفاوضة من أ ؤيةويمكن ر٤٨ .المملكة المتحدة خالل التسعينات
بالمفاوضة مع حكومة عامل  ٥٠٠عن  التي تمثل آل منها ما يقلالواليات المتحدة، حيث قامت جميع النقابات 

المصالح  التوسط في تنازع"مناقشة هذا أدناه، تحت عنوان  وسيتم ٤٩.وحيد متعدد النقاباتالوالية من خالل آيان 
  . األطراف فيما بين

للنموذج، تختلف هذه  ووفقًا. من ثالث فئات رئيسية من المفاوضة خلص تراآسلر وبراندل نموذجًاوقد است
  :الفئات الثالث في اتساعها وعالقتها بمصالح خاصة بقطاعات محددة

من خالل اتحادات مشترآة بين القطاعات تقوم بأنشطة  تحققوي .أآثر شمولية هو التنسيق على مستوى القمة"
مباشرة أو بتنسيق السياسات التفاوضية لمؤسساتها الفرعية أو مباشرة عن طريق التفاوض على اتفاقات التنسيق إما 

 بحيث يمكن اتباع، بكل قطاعيعني هذا أنه يجب توحيد المصالح الخاصة  أي حالة منهاوفي . مرآزية نيابة عنه
الدور الرائد لقطاع معين في  إلىلتنسيق ويستند ا. ويمثل نمط المفاوضة اإلحاطة المتوسطة .استراتيجيات مشترآة

ة تحدد ختلفالمفاوضة غير المنسقة أن وحدات المفاوضة الم وتعني. يتبعه القطاع اآلخر في حينتحديد األجور، 
 ٥٠."ولذلك، ال يحدث أي نوع من التنسيق المقصود عبر القطاعات .أجورها بشكل مستقل عن بعضها البعض

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى سبيل . على المستويين الوطني والدولي تجدر اإلشارة إلى أن النقابات ال تتنافس فقط مع بعضها البعض، ولكنها تتعاون أيضًا   ٤٥

  . إليطالي للعملقضية العمال المهاجرين بمساعدة االتحاد العام ا ةالمثال، عالجت النقابات العمالية في مالط
(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Trade union strategies to recruit 
new groups of people (Dublin, 2010), p. 28). 

نقابات العمال المستقلة اتفاقية تعاون وعلى المستوى األوروبي، وقع االتحاد األوروبي لنقابات الخدمات العامة واالتحاد األوروبي ل
الحوار في وفي هذه االتفاقية تم تأسيس وفد مشترك لتمثيل عمال اإلدارة المرآزية . ٢٠٠٥يناير / آانون الثاني ١دخلت حيز التنفيذ في 

  :نظرا. لجنة الحوار االجتماعي القطاعي في صورة ٢٠١٠ديسمبر / آانون األولفي  االجتماعي اإلداري الوطني، جري تشكيله رسميًا
M. Albertijn: “New sectoral social dialogue committee for central government administrations,” in EIROnline, 
March 2011, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/02/articles/eu1102011i.htm (accessed 27 Oct. 2011). 

  :انظر   ٤٦
ILO: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the 
ILO, fifth (revised) edition (Geneva, 2006), Paragraphs 962 and 963. 

 :نظرا، دلالطالع على مناقشة تفصيلية عن المفاوضة من خالل آيان ممثل واح   ٤٧
J. Gennard and G. Judge: Employee relations (London, Chartered Institute of Personnel and Development, 2005). 

  :انظر   ٤٨
A. Bryson and D. Wilkinson: Collective bargaining and workplace performance (London, Department of Trade 
and Industry, 2000), p. 3. 

  .عامل تتفاوض مع الحكومة آكيانات منفصلة ٥٠٠االتحادات التي تمثل أآثر من  .41.80.010 مادةال .مدونة واشنطن المنقحة   ٤٩
  :انظر   ٥٠

F. Taxler, and B. Brandl: “Collective bargaining, Macroeconomic performance, and the sectoral composition of 
trade unions”, in Industrial Relations, (Oak land, CA, University of California, 2010), Vol. 49, No. 1, Jan., p. 100. 
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مستويات المفاوضة : هيكلة المفاوضة  - ٤
  مستوياتالوالتنسيق بين 

لدول ل، على أنه ينبغي )١٦٣رقم ( ١٩٨١المفاوضة الجماعية،  بشأنتنص توصية منظمة العمل الدولية 
، أو فيها مستوى المؤسسةبما "المستويات،  على آافةالجماعية ممكنة المفاوضة األعضاء أن تسعى لجعل 

وفي الدول التي تضع عدة مستويات ". اإلقليمي أو الوطني نالنشاط، أو الصناعة، أو المستويا، أو فرع منشأةال
  ".وجود تنسيق بين هذه المستويات آفالةالمفاوضات إلى في طراف األ أن تسعىينبغي "من المفاوضة، 

محرآة فيها وتتنوع ظروف البلدان والقوى ال .وليس هناك وصفة عالمية فيما يتعلق بمستويات المفاوضة
المستوى أو المستويات المناسبة للمفاوضة على قوة ومصالح وأهداف  يتوقفو .مما يتيح حرية عمل واسعة

وأولويات األطراف المشمولة، وآذلك بنية الحرآة النقابية وممثلي الحكومة واألنماط التقليدية للعالقات 
أو القطاعي أو اإلقليمي، فقد يكون لكل منها آانت المفاوضات تجري على الصعيد الوطني  وسواء ٥١.الصناعية

  .على األمور المتعلقة بالموظفين ومصادر الدخل واالستقالل الماليمختلفة مستوى قضائي مختلف، وسلطة 

 الترتيبال مرآزية، لتوفير  مواقعبالمفاوضات في  ه، تستكملًاأو قطاعي ًامرآزي إطارًاوتعتمد بعض النظم 
ضع نموذج مفاوضة ذو مستويين في السويد والدانمرك وعلى سبيل المثال، ُو. م الذاتيالتنظي يعجشللمفاوضة وت

 وابطضأحيانًا يشمل (قطاعي القواعد اإلجرائية واإلطار االقتصادي المستوى اليحدد حيث والنرويج وفنلندا 
من  -على سبيل المثال األجور الفعلية  -بعض المفاوضة الموضوعية وقد اتسع نطاق . للمفاوضة المحلية) األجر

  ٥٢.ثم إلى مستويات أدنى

وذلك بإنشاء مجلس  ،هذا النهج في المفاوضة الجماعية في الخدمة العامة اعتمدت جنوب أفريقيا أيضًاو
مسؤوليات المفاوضة التي ب ، وهو يضطلعفي القطاع العام على الصعيد الوطنيللتنسيق المفاوضة الجماعية 

  :األمور التي تشمل جميع

  أو ؛الخدمة العامة في جميع أقسامالتي تطبق  الموحدة والمعاييرواألنظمة تنظمها القواعد "  "١"

  أو ؛تنطبق على شروط وظروف الخدمة المطبقة في اثنين أو أآثر من القطاعات العامة  "٢"

الدولة بوصفها صاحب  ل إلىتوآالدولة آصاحب عمل فيما يتعلق بالخدمة العامة التي لم  تكون موآلة إلى  "٣"
 ٥٣.عمل في أي قطاع آخر

. من مجالس المفاوضة القطاعية داخل البالد ثاٍن إنشاء مستوىوقد تم تكليف مجلس المفاوضة الثنائية مهمة 
في  ثقيفجلس التمومنها على سبيل المثال،  - الثاني  ذات المستوىوآقاعدة عامة، تقوم هذه المنتديات التفاوضية 

الصلة مثل األجور وظروف الخدمة، ثم  يبإبرام اتفاقات بشأن القضايا الجوهرية في القطاع ذ -عالقات العمل 
  . على السواء المحلي نوعلمزيد من الدوائر في المقاطعات التابعة للمجلس بتحمل مسؤولية التنفيذ والتل تتيح

خالفات المستوى األدنى في جنوب  ،ًاإجراءات تسوية المنازعات المتفق عليها مرآزي نظموعادة ما ت
النظام  االرتقاء فيالمستوى المحلي  علىويتيح هذا الهيكل للقضايا . على السواء إفريقيا وبلدان الشمال األوروبي

  .  وهي سمة تعزز طبيعة التنظيم الذاتي للنظام بأآمله - دون حسم  إن ظلتآبار الموظفين  من جانب معالجتهاو

). ١٥١رقم ( ١٩٧٨، )العامة ةفي الخدم(على اتفاقية عالقات العمل  ١٩٨٧في عام  األرجنتينوقد صدقت 
المعايير المتعلقة ) ١٨٥/٢٤القانون رقم (بشأن اتفاقات العمل الجماعية  ١٩٩٢عام قانون  أرسى، هاولتنفيذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :انظر   ٥١
ILO, “Substantive provisions of labour legislation: Effective recognition of the right to collective bargaining”, in 
ILO: Labour Legislation Guidelines, Chapter III, http://www2.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/in 
dex.htm (accessed 27 Oct. 2011). 

  :انظر   ٥٢
T. Stokke and A. Seip: “Collective dispute resolution in the public sector: The Nordic countries compared”, in 
Journal of Industrial Relations (Sydney, Australian Labour and Employment Relations Association, 2008), Vol. 
60, No. 4, p. 562. 

  .١٩٩٥من قانون عالقات العمل لعام  ٣٦ مادةال   ٥٣
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تمثل النقابات في العملية ،ُ وبموجب هذا القانون .بالمفاوضة الجماعية في اإلدارة العامة على المستوى الوطني
 ةواحد نقابةمثل أآثر من توفي الممارسة العملية، يعني هذا أنه يمكن أن . التفاوضية بالتناسب مع عدد أعضائها

  ٥٤.نفس الدائرة

النقابات العمالية المسجلة : ويعترف نظام عالقات العمل األرجنتيني بنوعين من جمعيات العمال
(inscripta) وتلك التي تتمتع بوضع النقابات العمالية (personería gremial)" .تكون الشرعية في  وفي حين

، فمن الناحية )في دائرة انتخابية معينة ئهامعظم أعضا النقابة التي يكونأي (األآثر تمثيًال  بالنقابةاعتراف الدولة 
من عدد العمال  "أآبر بكثير" تمثل عددًا تإذا آانثانية تمنح في نهاية المطاف الشرعية  نظمةالنظرية، قد تنشأ م

ُيسمح للمنظمة الثانية بالمشارآة في المفاوضة الجماعية، وال يمكنها ال ذلك يحدث حتى لكن و. ىاألول نقابةفي ال
  ".٥٥ من المؤسسات التابعة لها نقابةحصص ال الحصول على

فاوضات عامة وقطاعية في الخدمات لجان تفاوضية منفصلة م جري، ت١٨٥/٢٤رقم وبموجب القانون 
بعض االتفاقات القطاعية المعمول  وتشمل. وزارة العمل وتنسقهاوهي تتألف من ممثلي الدولة والعمال،  .العامة

  ٥٦.العاملين في اليانصيب الوطني والتدريس وسالمة األغذية وأمن الحدائق والفنون الوطنية بها حاليًا

لمجلس األعلى للمفاوضة ا يضمو. ٢٠٠٥من هذا القبيل في عام  هيكًال واي أيضًاغوقد اعتمدت أورو
من ممثلي النقابات، ويجتمع  يًامتساو ًاحكومية مرآزية وعدد وآاالتمن أربع  ينمثلمالجماعية في القطاع العام 

وُتجرى المفاوضات على المستوى القطاعي . تخذ القرارات بتوافق اآلراءيبناء على طلب أي من أعضائه و
على حدة وتتناول نفس المواضيع، ضمن الحدود المقررة ) المستوى الثالث( الوآاالتومستوى ) الثاني المستوى(

 تنسيقاللمجلس األعلى، مكلفة باووزارة العمل، التي ترأس . بموجب اتفاقات تم التوصل إليها في مستوى أعلى
  ٥٧.المستويات بين

مع تطبيق الالمرآزية في اإلدارة  عامة في المفاوضة الجماعيةتمثيل اإلدارات اللهيئة  اعتمدتوفي إيطاليا، 
جري تو .ولة عن تمثيل الحكومة في التفاوض الجماعي مع نقابات القطاع العامؤمس هي، و١٩٩٣العامة في عام 

   .المفاوضة من خالل وحدات المفاوضة المعينة، سواء على الصعيد الوطني أو في آل هيئة عامة ال مرآزية

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر   ٥٤

A. Cardoso and J. Gindin: Industrial relations and collective bargaining: Argentina, Brazil and Mexico compared, 
Working paper No. 5, ILO Industrial and Employment Relations Department (Geneva, ILO, 2009); J. Bonifacio 
and G. Falivene: Análisis comparado de las relaciones laborales en la administración pública latino americana. 
Ar gen tina, Costa Rica, México, y Perú (Caracas, Banco Interamericano de Desarrollo, Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo, 2002); M. Wegman: Aportes a la profesionalización del servicio civilen el 
gobierno federal de la República Argentina a través de al negociación colectiva, XV Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo Domingo, Dominican Republic, 9–12 
Nov. 2010. 

  :انظر   ٥٥
A. Cardoso and J. Gindin: Industrial relations and collective bargaining: Argentina, Brazil and Mexico compared, 
Working paper No. 5, ILO Industrial and Employment Relations Department (Geneva, ILO, 2009), p. 15. 

  :انظر   ٥٦
A. Cardoso and J. Gindin: Industrial relations and collective bargaining: Argentina, Brazil and Mexico compared, 
Working paper No. 5, ILO Industrial and Employment Relations Department (Geneva, ILO, 2009); J. Bonifacio 
and G. Falivene: Análisis comparado de las relaciones laborales en la administración pública latinoamericana. 
Argentina, Costa Rica, México, y Perú (Caracas, Banco Interamericano de Desarrollo, Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo, 2002); M. Wegman: Aportes a la profesionalización del servicio civil en el 
gobierno federal de la República Argentina a través de al negociación colectiva, XV Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo Domingo, Dominican Republic, 9–12 
Nov. 2010. 

  .١٤-١٠مواد ، ال٢٠٠٩ هيوني/ حزيران ٢٦، ١٨٥٠٨القانون رقم    ٥٧
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اإلدارات العامة في المفاوضة الجماعية إلزامي لمختلف اإلدارات الفردية مثل تمثيل هيئة  بواسطة ثيلوالتم
  ٥٨.الوزارات والمدارس وهيئات الصحة والضمان االجتماعي

وتمارس مختلف  ."لهذه اإلدارات" اتتمثيل اإلدارات العامة في المفاوضة الجماعية آهيكل خدم وآالةتعمل "
 يةفيما يتعلق بالمفاوضة الجماعية الوطنية، وإنشاء لجان قطاع الوآاالت المذآورةعلى " التوجيه سلطة... " اإلدارات

الصحة والسلطات المحلية والبحث  - المفاوضة الجماعية  تتناولهلكل قطاع  يةلجنة قطاع تنشأوس. لهذا الغرض
فيما يتعلق بالوزارات والمدارس  يد أنهب .)أي الضمان االجتماعي(قتصادية الوالجامعات والهيئات العامة غير ا

رئيس مجلس الوزراء، عن طريق وزارة  يعود إلى، )بضع دوائر أخرىودائرة اإلطفاء (وبعض المرافق العامة 
  "٥٩."اللجنة القطاعية"أن يقوم مقام الخدمة المدنية، 

ادئ التوجيهية وسوف تضع آل لجنة، ورئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلدارات الدولة المرآزية، المب
تقوم وآالة تمثيل اإلدارات العامة واألهداف المتعلقة بالمفاوضة الجماعية عند تجديد آل اتفاق، بينما يجب أن 

على  جبوحالما يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت، ي. الجميع باستمرار على التقدم المحرز في المفاوضات باطالع
، ينص القانون على أن عليهو .االتفاق قبل توقيعه بصفة نهائية الوآالة الحصول على موافقة اللجان على مسودة

الوآالة بشكل صريح في التصديق على االتفاقات الجماعية، وبالتالي إقامة عالقة مع  يةلجان القطاعالتشارك 
   ٦٠.العضوية وهيئات التفاوض في القطاع الخاص /تشبه إلى حد معين العالقة بين القاعدة المذآورة،

  هاونماذج المفاوضة ُهجن  - ٥

  المواقفالمستند إلى نموذج ال

وقد أقامت  ٦١.بثقافة عدائية ةمحاط يفي ظروف عدائية، فه مؤسسة برزتحيث أن المفاوضة الجماعية 
بعض البلدان اتفاقات تاريخية، حولت الخصوم االجتماعيين إلى شرآاء اجتماعيين، ولكن بصفة عامة، وربما 

فالمفاوضة الموضعية  -نظرة العالم األنجلو ساآسوني  الخاضعة لتأثيرعلى وجه الخصوص في المجتمعات 
  :المستندة إلى المواقفوآيات المفاوضة فن التفاوض بتجميع قائمة بسل تمكن محللووفي الواقع،  ٦٢.شرسة

 ًاالمقاومة مسبقمواقف وضع هدف و  ■

 المبدئيةالمبالغة في المواقف   ■
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ٥٨

European Federation of Public Service Unions: Collective bargaining, country profiles: Italy, 
http://www.epsu.org/r/471; “Decentralised bargaining in the public sector examined”, in EIROnline, Mar. 2003, 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/12/feature/it0212209f.htm; and “Reform of public sector bargaining 
agency approved”, in EIROnline, Nov. 1997, 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1997/11/feature/IT9711217F.htm (all URLs accessed 27 Oct. 2011). 

  :انظر   ٥٩
Reform of public sector bargaining agency approved" in Eironline, nov. 1997, 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1997/11/feature/it9711217f.htm (accessed 28 November 2011). 

  .Decentralised bargaining in the public sector examined,” op. cit“:  انظر   ٦٠
السلطات العامة في آل مكان "اآوبس أن چآتب بحث الوضع في أوروبا من العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر، قد خالل    ٦١

ما  ات هو القلق على النظام العام حيث غالبًامنظمتلك ال دفعتها إلى قمعوآان أحد األسباب التي . مرتابة بشكل آبير من منظمات العمال
   ."ات باالضطرابات أو العنفمنظمترتبط هذه ال

A. Jacobs: “Collective self-regulation”, in B. Hepple: The Making of Labour Law in Europe (Lon don, Mansell, 
1986), p. 197. 

  ).الغامض(االعتراف  ثمالتسامح  إلى وآان التدرج من القمع
أو في  لدودانألنه، عندما تم إنشاء المفاوضة الجماعية، آان ُيعتقد أن رأس المال والعمل عدوان  آان النظام وما يزال عدائيًا"   ٦٢
واللوائح ووآاالت فيدرالية مثل الوآالة االتحادية لخدمات الوساطة والتوفيق، إلخراج من القوانين وهكذا، تم إنشاء نظام . راع أبديص

  .أو الضغوط االقتصادية المشروعة المسيراتالمفاوضة الجماعية واإلضرابات أو  إلىهذا النزاع من الشوارع وتوجيهه 
P. Hurtgen (Director, United States Federal Mediation and Conciliation Service): Collective bargaining and 
individual rights: The changing dynamics of workplace dispute resolution, The Henry Kaiser memorial lecture, 
The Georgetown University Law Center, November 13, 2003, edited excerpts, 
http://fmcs.gov/assets/files/Articles/Kaiser_Lecture.htm (accessed 27 Oct. 2011). 
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 مبكر وبشكل علني تااللتزام بهذه المواقف في وق  ■

 عن طريق متحدث رسمي إيصال البالغات  ■

 إعطاء أقل قدر ممكن مقابل ما تحصل عليه  ■

 أبدًا" نفسكضد تفاوض "ال   ■

 دائمًا على ارتباكالجانب اآلخر إبقاء   ■

 استخدام أشكال السلطة القسرية  ■

 حشد الدعم من الهيئات الُمَكونة  ■

 استخدام استراتيجية فرِّق تسد مع الجانب اآلخر، وحماية جانبك منها  ■

 ٦٣االتفاق المقبول على مضض هو عالمة النجاح  ■

في سياقه التاريخي ويعمل على نطاق واسع،  قد يكون مفهومًا المستند إلى المواقفنموذج الوفي حين أن 
وتتقاسم أماآن العمل الحديثة على األقل نفس القدر من المصالح . فمن السهل آذلك التعرف على حدوده

المنظمات المنتجة وذات األداء  -  الكبرىوتبين البحوث والخبرات واسعة النطاق أن أماآن العمل . المتضاربة
 ٦٤.تتميز بعالقات مبنية على الثقة واالحترام بين جميع الجهات المعنية - يرغب الناس في العمل فيها لتي االعالي، 

اإلبداع المشترك وتفشل في استغالل النطاق الكبير لعرض المكاسب  مواقفوقد ال تشجع المفاوضة بنهج ال
  .المتبادلة

لتجربة ا ،في االتجاهات الرئيسية ،ديثتحال سريعةالبلدان بعض نمط التفاوض في  يكرروبشكل آبير، 
أدناه ة ضافباستالتي تناقش  - المفاوضة المستندة إلى المواقفوتبرز . مجتمعات ما بعد الصناعية اآلنلالتاريخية ل

استكشاف  على ويأمل هذا المنشور في تشجيع األطراف في مثل هذه البلدان. االفتراضي نهجبوصفها ال -
  . مبكرة في تطور المفوضات التي تقوم بها مسارات مختلفة في مرحلة

  ٦٥نموذج المكاسب المتبادلة

مثل المكاسب  تنوعةبأشكال م قد وضعتبرز تطور النماذج البديلة للمفاوضة خالل السنوات الماضية، و
. المتبادلة، والقائمة على المصالح، والحلول المقبولة لجميع األطراف، والمفاوضة التكاملية المتمسكة بالمبادئ

  :من خالل المبادئ التالية منتجةلترويج للمفاوضة الإلى اويسعى هذا النهج 

ف الموضوعة قبل قاالموالتصلب في من  تقدير دقيق لمصالح واحتياجات جميع األطراف، بدًال  ■
 ؛المفاوضة

 ؛من تبادل المعلومات اٍلعمستوى   ■

 ؛قبل قطعها اتالدورة التالية للمفاوض حتى" تنمية الكعكة" محاوالت  ■
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ٦٣

J. Cutcher-Gershenfeld: “How process matters”, in T. Kochan and D. Lipsky: Negotiations and change (Ithaca, 
NY, Cornell University Press, 2003), p.143. 

  انظر من بين العديد من المصادر،   ٦٤
J. Rogers and W. Streeck (eds.): Works councils: Consultation, representation, and cooperation in industrial 
relations (Chicago, University of Chicago Press, 1995); G. Leminsky: “Everything you always wanted to know 
about Mitbestimmung”, in Die Mitbestimmung (Düsseldorf, Hans Böckler Foundation, 1999), pp. 46–50; D. Hull 
and V. Reid: Simply the best workplaces in Australia, ACIRRT Working paper No. 88 (Sydney, University of New 
South Wales, 2003); T. Kochan and P. Osterman: The mutual gains enterprise (Boston, Harvard Business School 
Press, 1994); J. Gittell: The Southwest Airlines way (New York, McGraw-Hill, 2003); D. Weiss: Be yond the walls 
of conflict (Toronto, Irwin, 1996); and the Great Place to Work Institute, http://www.greatplacetowork.com 
(accessed 27 Oct. 2011). 

  :نظرا، )في سياق آندي(لالطالع على مناقشة ترآز بشكل مباشر على القطاع العام    ٦٥
N. Caverly, B. Cunningham and L. Mitch ell: “Reflections on public sector-based integrative collective bargaining: 
Conditions affecting cooperation within the negotiation process” in Employee Relations (Glasgow, University of 
Strathclyde, 2006), Vol. 28, No. 1, p. 62. 
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 ؛لمصالح المشترآة وتوفق بين المصالح المختلفة أو المتضاربةا لخيارات تعززتوليد خالق   ■

 ؛حل المشكلة  ■

 .ذات شأن اإلدراك بأن العملية  ■

آبديل عن االعتماد على القوة  ذات إمكانياتعملية مفاوضة إلى نموذج المكاسب المتبادلة  تحولوي
  :والنظرية هي أن ؛صاحب العمل أو العمال أو من ينوب عنهم مارسهااالقتصادية، سواء 

 حيث تنمو عالقات الثقة واالحترام بين الطرفين، ويمكنهما: عمل جيدةعالقة  استحداثهناك قوة في   ■
آما يمكنهما التأثير على بعضهما البعض بشكل  ،التفاوض مع بعضهما البعض على نحو أآثر أمانًا

 ؛أآثر إبداعًا وإلى درجات المعاملة بالمثل

طرف آلخر  عّبرفكلما زاد تفهم طرف لمخاوف الطرف اآلخر، وآلما : هناك قوة في فهم المصالح  ■
 ؛لبي مصالح الطرفينيلى اتفاق فرص التوصل إ تبأمانة، آلما تعززعن مخاوفه 

التوصل حيث يساعد تبادل المعلومات والمشارآة الحقيقية على : راٍقهناك قوة في التوصل إلى حل   ■
 ؛فهااشتآاحلول لن يكون من الممكن خالف ذلك  من ثم إلىخيارات و إلى

الطرف اآلخر  من أنثقة على فإذا آان هناك جانب على استعداد لاللتزام و: هناك قوة في االلتزامات  ■
 ٦٦.فاق، يمكن تحقيق المزيد في عملية إبرام االتاالستعداد نفسهعلى 

على النحو  مفيدبشكل  ،ومفاوضات المكاسب المتبادلة مواقفاالختالفات بين مفاوضات ال لّخصتوقد 
  :التالي

  ١الجدول 

  ١المصالح إلىالمفاوضة المستندة     المستندة إلى المواقفالمفاوضة 

ما يمكن الترآيز الرئيسي هو إعطاء أقل 
  ما يمكنر ثوالحصول على أآ

الترآيز الرئيسي هو ضمان معالجة مصالح آل   
  طرف

 صياغةيستعد الطرفان بشكل منفصل من خالل 
  آأهداف مبدئيةمواقف 

باالتفاق على القواعد األساسية  يستعد الطرفان معًا  
  العمل أساليبو

وفي ". رغباتقوائم "تتخذ هذه المواقف شكل 
غير "آثير من األحيان يدرج الطرفان مواقف 

  عنها في وقت الحق "التنازل"يمكنهما " واقعية

يقوم الطرفان باالستعداد بشكل منفصل من خالل   
  الهيئات المكوّنةمناقشة المصالح مع 

إذا قدمت الهيئات المكونة بعض المواقف، يحولها 
  المتفاوضون إلى مصالح

 نبإعداد نقاط مقاومة يكونا يقوم الطرفان أيضًا
  نهادوأو منها ن للذهاب أبعد يغير مستعد

يبدآن المفاوضة بعقول مفتوحة نحو الشكل الذي   
  سيكون عليه االتفاق النهائي

 حولشكل مفاوضة بين جانبين  اتتأخذ المفاوض
ويتم  ؛للقاءات الجانبيةتوقف طاولة مع فواصل 

  استكشاف الخيارات في الجلسات الخاصة

تأخذ المفاوضات شكل مجموعة واحدة مع فواصل   
ة أو تشاوريفي بعض األحيان لالجتماعات التوقف 
ويتم استكشاف الخيارات في جلسات  ؛الجانبية

  علنية مشترآة

ن للتدريب على المفاوضات فإن اإذا خضع الطرف
  ذلك يحدث بشكل منفصل

المصالح  إلىضة المستندة واستخدام المفاإذا آان   
  ن لتدريب مشتركايحدث ألول مرة، يخضع الطرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  نظرا   ٦٦

R. Fisher, W. Ury and B. Patton: “Negotiation power: Ingredients in an ability to influence the other side”, in L. 
Hall (ed.): Negotiation strategies for mutual gain (Thousand Oaks, CA, Sage Publications, 1993), p. 6 and 
following, partially reproduced here. 
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  ١المصالح إلىالمفاوضة المستندة     المستندة إلى المواقفالمفاوضة 

ويتبعها سلسلة  مواقفتفتتح المفاوضات ببيانات 
حاالت من العروض والعروض المقابلة مع 

  وتوقف متكررة تأجيل

تفتتح المفاوضات بمناقشات حول القضية   
كل طرف في هذه القضية األساسية لمصالح الو

  تليها سلسلة حل المشكلة

وال يتم الكشف  "بشكل محكم"بالمعلومات  يحتفظ
  عنها إال تحت ضغط أو النتزاع تنازل

وتجرى البحوث عادة  يتم تقاسم المعلومات علنًا  
  بشكل مشترك

أو تحت  عن طريق التسويةالقرارات  تتخذ
  ضغط

القرارات بتوافق اآلراء بعد إجراء تقييم  تتخذ  
  عليه للخياراتموضوعي متفق 

شمل بشكل رئيسي مديري العالقات الصناعية ت
  النقابةولي ؤومس

تمتد المشارآة لتشمل اآلخرين من ذوي الخبرة   
  حول الموضوعات ذات الصلة

يقدم المتحدثون الرسميون المواقف والتحرآات 
  الرئيسية

يوجز المتحدثون الرسميون المصالح الرئيسية   
  يشارآواأن كن لجميع األعضاء لو

الطرف اآلخر تحت  إبقاءيحاول آل طرف 
  وسائل السلطةضغط من خالل ال

على عدم استخدام الضغط آأداة  نيوافق الطرفا  
  للتفاوض

عند الوصول إلى طريق  ًايستخدم الطرفان وسيط
  مسدود

  خالل العملية برمتها ًايستخدم الطرفان وسيط  

  .Barrett J. and O’Dowd J. Interest-based bargaining – A users’ guide (Trafford, 2005), p.39   :المصدر

 اإلطار، الموضحة في "مفاوضات المكاسب المتبادلة"لتقديم هذه النتائج في إطار  أسلوب آخروقد وضع 
  .التالي

  مفاوضات المكاسب المتبادلةلدليل 

 اجتماع ما قبل المفاوضات  - ١
 االتفاق على الهدف العام للمفاوضات  ■

 لى االحتياجاتإاالتفاق على التفاوض بقدر اإلمكان بطريقة تستند   ■

 تقاسم االحتياجات والمصالح والمخاوف والشواغل والتوقعات الخاصة بكل طرف  ■

 السعي نحو تفهم االحتياجات والمصالح والمخاوف والشواغل والتوقعات الخاصة بالطرف اآلخر  ■

 توضيح القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها، بما في ذلك األمور المعلقة  ■

 للترويج لثقافة االتفاق يمكن حلها بسهولةتسوية أي قضايا   ■

  المفاوضة األولىاالتفاق على تاريخ ووقت ومكان   ■

 بعد اجتماع ما قبل المفاوضات ولكن قبل الشروع في المفاوضات  - ٢

 فريقك المفاوض واالتفاق على القواعد األساسية لسلوك الفريق تشكيلتحديد   ■

 هيئاتك المكونةتقاسم االحتياجات والمصالح والمخاوف والشواغل والتوقعات الخاصة بالطرف اآلخر مع   ■

 هيئاتك المكونة لتوقعات  المسبقاالعتدال  أهميةآن على بينة من   ■

 والمصالح والمخاوف والشواغل والتوقعات الخاصة بالطرف اآلخرتوليد خيارات خالقة لتلبية االحتياجات   ■

إرضاء الطرف على وهي التي سوف تساعدك  هيئاتك المكونة،مرنة من  والياتالسعي نحو الحصول على   ■
 لى االحتياجاتإتضع العراقيل أمام المفاوضة المستندة  دون أناآلخر 

 لى االحتياجاتإمنها مقترحات مستندة  م بدًال، وتقديتستند إلى المواقفمقاومة صياغة مطالب   ■
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احتياجات الجانب  لتسويغ احتياجاتك وإعطائك نظرة متعمقة إلىمن المعلومات ممكن الحصول على أآبر قدر   ■
 اآلخر

وتعزيز بدائلك إذا آان ذلك ، ١)BATNA( متفاوض فيهتحديد أفضل البدائل بالنسبة للطرفين للوصول إلى اتفاق   ■
  .ممكنًا

 عند الشروع في عملية التفاوض  - ٣

 الترحيب بالطرف اآلخر في المفاوضات  ■

 تقديم فريقك  ■

 :تسوية أمور اإلدارة الداخلية بما في ذلك  ■

o أوقات البداية والنهاية  

o  اءدالشاي والغاستراحات ترتيبات  

o لوائح التدخين 

o مدونة اللباس العادي 

o  الخليويةوضع حدود المقاطعة، بما في ذلك إغالق الهواتف 

 : أن يقوم المشارآون بما يليبما في ذلك  ،الموافقة على القواعد األساسية لالجتماع  ■

o متابعة العملية بقدر اإلمكان على النحو المتفق عليه 

o نحو التفهم وبعد ذلك الفهم السعي أوًال 

o االستماع بعناية 

o  مقاطعة أي طرف للطرف اآلخر الدور وعدمبالتحدث 

o  بعضنا البعض بتهذيب واحترامولكن إظهار الحزم 

  :الجتماعات المجموعات، بما في ذلك ما يليالموافقة على القواعد األساسية   ■

o  في أي وقت اجتماعات مجموعاتقد يطلب الطرفان 

o  القضايا التي أثارها  استكشافًا تامًاال تنظم اجتماعات المجموعات إّال بعد أن يكون الطرفان قد استكشفا
 الطرف اآلخر

o  مغادرة الغرفة اجتماع المجموعاتعلى الطرف الذي يطلب تنظيم 

o  االجتماعأن يشير بواقعية إلى الوقت الذي يحتاجه لتنظيم هذا  باجتماع المجموعاتعلى الطرف المطالب 

o  فعلى الطرف الذي يطلب  ،أطول مما آان متوقعًا سوف يستغرق وقتًا اجتماع المجموعاتإذا تبين أن
 إبالغ الطرف اآلخر وتوضيح الوقت الجديد االجتماع

o  لى االحتياجاتإإعادة تأآيد التزامك بالهدف المتفق عليه للتفاوض والمفاوضة المستندة 

o يتفق على خالف ذلك مكون غير قابل للنشر ما لياالتفاق على أن آل ما يقال في المفاوضات س 

o  التي يتم  مسائلالحضور، وال يتجلى فيهاالتي  اضرالموجزة أي المح المحاضرالتأآيد على الحفاظ على
 واالتفاقات التي تم التوصل إليها، والخطوة المقبلة بعد آل اجتماع المعالجةتسجيلها بما في ذلك القضايا 

o  جتماع في غضون فترة معقولة الموجزة على جميع المشارآين في اال المحاضرالتأآد من أنه سيتم توزيع
  من الوقت بعد االجتماع 

 توضيح ووضع تفاهم لقضايا آال الطرفين  - ٤

 يتعين على الطرف األول عرض احتياجاته ومصالحه ومخاوفه وشواغله وتوقعاته ومقترحاته  ■

 تعاونية وقابلة للحل أساليبوضع القضايا في إطار   ■

 احتياجاته ومصالحه ومخاوفه وشواغله وتوقعاته ومقترحاتهيتعين على الطرف الثاني عرض   ■

 تعاونية وقابلة للحل  أساليبوضع القضايا في إطار   ■

 ًاتام استكشافًااحتياجات ومصالح ومخاوف وشواغل وتوقعات ومقترحات آال الطرفين  تستكشف  ■

 والموافقة عليهاجميع القضايا المطروحة للتفاوض  تعداد  ■
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أو القضايا الملحة أو  ةالقضايا السهلفي النظر في البدء ( معالجتهااالتفاق على ترتيب القضايا التي يتعين   ■
 )القضايا التي من شأنها المساعدة في توضيح القضايا األخرى

 فهم القضاياالكفيلة بالمساعدة على ، يقدم آل طرف إلى اآلخر المعلومات إذا آان ذلك مناسبًا  ■

 ر في توضيح القضايا وخاصة فيما يتعلق باالحتياجات والمصالح والمخاوف والشواغل والتوقعاتاالستمرا  ■

 اتتتبع وترآيز المناقش  ■

  تحديد المجاالت ذات االهتمام المشترك والمصالح المتنافسة  ■

 الخيارات للتوصل إلى اتفاق نتقاءوضع وا  - ٥

جعل "عدد ممكن من السبل لتلبية احتياجات آل طرف و التعامل مع قضية واحدة في نفس الوقت، وتوليد أآبر  ■
 "الكعكة أآبر

 ابتكار خيارات دون التعهد بها  ■

 وانتقائها استخدام المعايير والمقاييس آأساس لتقييم الخيارات  ■

 تحليل الخيارات لمعرفة أي منها يمكن أن يقبلها آال الطرفين  ■

 ح نحو تأثير الطرف اآلخر عليكالسعي نحو التأثير على الطرف اآلخر واالنفتا  ■

 حسب الضرورةودمجها فصل القضايا   ■

 النظر في ربط وتداول القضايا  ■

 "؟..ماذا لو"وضع االفتراضات أي   ■

 لوضع المقترحات "لجان /فرق مهام /فرعية مجموعات"النظر في إنشاء   ■

 النظر في استخدام وثيقة نص واحد للتوصل إلى توافق في اآلراء  ■

 الخيارات مؤقتة ومشروطة إلى أن يتم االتفاق على آافة القضايا إبقاء  ■

 تحديد مجاالت االتفاق  ■

 تجميع الخيارات المقبولة داخل اتفاق شامل  ■

  الحد من الشكليات وحفظ السجالت حتى التوصل إلى اتفاق نهائي  ■

 التوصل إلى اتفاق  - ٦
 صياغة االتفاق  ■

 ضمان الفهم المتبادل لشروط االتفاق  ■

 تحديد من وماذا وأين ومتى وآيف سيتم تنفيذ االتفاق  ■

 وضع تفاصيل التقييم والتنفيذ والمتابعة  ■

 الهيئات المكونةبما في ذلك فكرة بيان مشترك إلى  اإلبالغالنظر في إجراءات   ■

 الوصول إلى طريق مسدودإدراج إجراءات في حالة   ■

، المؤقتةنظر في االتفاقات من حيث المبدأ واالتفاقات إذا آان من الصعب التوصل إلى اتفاق نهائي، ال  ■
 واالتفاقات المرحلية واالتفاقات الجزئية واالتفاق على األهداف واالتفاق على العملية

 بقدر اإلمكان المستندة إلى المواقفمقاومة المفاوضة   ■

، وأخذ قسط من الراحة تسويةاختبار الواقع ووضع  يجدرإذا آان من غير الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي،   ■
 قليصتم االتفاق عليه وت الترآيز على ماومناقشة الطرق البديلة للتوصل إلى اتفاق مثل إشراك طرف ثالث، و

  ما هو متنازع فيه

 والنقابات، لصالحالتدريب على مهارات التفاوض المشترك بين اإلدارة : المرآز الدولي للتدريب لمنظمة العمل الدولية: المصدر
  .٥٦-٥٣ الصفحات ،٢٠٠٥ يهيون/ حزيرانالنزاعات ومهارات التفاوض، مجموعة التدريب،  منع لشرآاء االجتماعيين بشأنا
إلى تراجع أي طرف في حال  )أفضل البدائل بالنسبة للطرفين للوصول إلى اتفاق عن طريق التفاوض("   BATNA" عبارة تشير  ١

ويشمل تحديد . ما تكون المفتاح لفهم المقايضات التي تواجه آال الجانبين وغالبًا. الخيارات األخرى المتاحة -فشل المفاوضات 
"BATNA   " و. للتوصل إلى اتفاق الحقوقالقائمة على البدائل و -استكشاف دقيق لقوة آل طرف"BATNA   " هي نقطة االنطالق

هو أمر حيوي في  ،بالنسبة للطرفين للوصول إلى اتفاق عن طريق التفاوض فضل البدائلألوالفهم الواقعي . لجميع المفاوضات
  .تحديد القوة التفاوضية في أي مفاوضات
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  توليفيالنموذج ال

قبول البديل لاستعداد  ، علىمقيدًا أو عاجزًا المستند إلى المواقفنموذج الجميع األطراف التي تجد  ال تكون
ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب لهذا، مثلما إذا آانت مستويات الثقة المطلوبة . لمكاسب المتبادلةنهج االكامل ل

ال  الهيئات المكونةأو  آان المديرونأو  ،بتقاسم المعلومات على نطاق واسع على سبيل المثال مطبقة للسماحغير 
قدر أآبر من ن الضروري وجود عالقة تتميز بيعرفون ما يكفي عن النموذج البديل لتقديم الدعم له، أو قد يكون م

  . استقالل الطرفين لتجنب المشارآة في الخيار، وهلم جرًا

لى إوعلى الرغم من هذه األنواع من التحفظات، قد يفضل الطرفان اعتماد عناصر المفاوضة المستندة 
آل على أساس اسبيل المثال أساليب حل المش ىعلاستخدمت  ،وبالتالي. المكاسب المتبادلة بطريقة انتقائية

التدريب والتوازن بين العمل والحياة  بطابعها من قبيلأآثر تكاملية  آانت ،المفاوضة مسائلالمصالح للتعامل مع 
 المستندة إلى المواقف سيظل يبدووبيئة العمل، في حين أن قبول أساليب المفاوضة  تينوالصحة والسالمة المهني

  .اإلعاناتلألمور التوزيعية مثل األجور و محدد آعامل رئيسي

المفاوضة "و. إلى اعتماد نهج هجين بشكل أآبر ببعض األطراف الدعم المطلق للواقعية أحيانًا دفعوقد 
 ،الفيدرالية للوساطة والتوفيق في الواليات المتحدة الدائرة"اآلن  هاتقدم" التوليفيةالمفاوضة "أو " التقليدية المعدلة

، على سبيل المثال ال أفريقيامن جانب الميسرين المستقلين في بلدان مثل استراليا وجنوب  دم أيضًاوتستخ
  .الحصر

ة دائروبهدف تقديم أآبر عدد ممكن من الخيارات للطرفين وبأآبر قدر ممكن من المرونة، وضع وسطاء ال
والمفاوضة  )المستندة إلى المواقف(" ةالتقليدي" المفاوضة من ًامختلط ًاالفيدرالية للوساطة والتوفيق، نموذج

  ":التفاوض التعاوني المعزز"باسم  ةالمعروف ،التقليدية المعدلة

بين المفاوضة التقليدية والمفاوضة التقليدية المعدلة بشأن  تحديدًا" ةالمعزز ةالتعاوني المفاوضة" توضع"
. الوسيط خدمهاليست تسوية المنازعاتعملية في ات خيارمن ال آامًال طيفًاخلق  مماتواصل عملية التفاوض، 

تداخل مع ت، وال مكثفًا تطلب تدريبًات، وال ةكون بسيطتأن  اوعليه ،هدافاأل ةواضح المفاوضة التعاونية المعززةو
هذه القضايا،  الكامنة وراءن التفاوض الخاصة بالطرفين، وتعزز االتصال وتفهم المصالح االهياآل العادية للج

  .عملية المفاوضة التقليدية خدمتستو

 إعداد ) ١: (عملية مكونة من ثالثة أجزاءأنها  عمومًا على" ةالمعزز ةالتعاوني المفاوضة"ويمكن وصف 
  ٦٧."المفاوضة الجماعية التقليدية  )٣( ؛إعداد االقتراح وتبادله  )٢( ؛ميسرة وتبادلها بواسطة الوسيطالية ضقال

  التشاور والتفاوض

ن فقط بتبادل المعلومات، ولكنهم يدخلون في حوار معمق وشاور، ال يقوم الشرآاء االجتماعيمن خالل الت
وفي حين أن التشاور في حد ذاته ال يحمل معه سلطة صنع القرار، فيمكن تطبيقه . أآثر حول القضايا المثارة

 بحيثجهات النظر ويتطلب التشاور مشارآة من جانب األطراف من خالل تبادل و ٦٨.آجزء من هذه العملية
وفي حين أن العديد من المؤسسات تستخدم التشاور وتبادل . إلى مزيد من الحوار المتعمق ذلك ؤديييمكن أن 

مؤسسات الحوار  أما. للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تكون ملزمة فإن بعضها يملك السلطاتالمعلومات، 
تقدم الخدمات االستشارية للوزارات والمشرعين وواضعي السياسات  فغالبًا ما االجتماعي التي ال تملك التفويض

   ٦٩.وصانعي القرارات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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choices (Washington, DC, Federal Mediation and Conciliation Service, 2002), p.32, http://admin.fmcs.gov/as 
sets/files/Articles/Pepperdine/CBStylesatFMCS.pdf (accessed 27 Oct. 2011). 

  :انظر   ٦٨
J. Ishikawa: Key features of national social dialogue: A social dialogue re source book (Geneva, ILO, 2003). 

  :انظر ،للبحث عن المزيد   ٦٩
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/sd/index.htm ) ٢٠١١أآتوبر  /تشرين األول ٢٧تمت الزيارة بتاريخ.(  
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على أنه ينبغي اتخاذ ) ١١٣رقم ( ١٩٦٠، )على المستويين الصناعي والوطني( المشاوراتوتنص توصية 
ل دون االعممنظمات العامة ومنظمات أصحاب العمل و السلطاتوالتعاون بين  تدابير لتشجيع المشاورات الفعالة

إلى العامة  السلطاتوينبغي أن تهدف المشاورات إلى ضمان سعي . أي تمييز من أي نوع ضد هذه المنظمات
 تمسال سيما في إعداد وتنفيذ القوانين واللوائح التي راء ومشورة ومساعدة هذه المنظمات، آ الحصول على

تفاقيات والتوصيات جنة الخبراء المعنية بتطبيق االباإلضافة إلى ذلك، ذآرت لجنة الحرية النقابية ول ٧٠.مصالحها
و غير عمل بشكل مباشر أال صاحب مقامفيها  تقومالتي المفاوضة  تغيير هياآل إلىحكومة  ىأنه عندما تسع

جميع  أن تناقش جميع األطراف المعنيةلعملية تشاور آافية، بحيث  تباعا مباشر، فمن المهم بشكل خاص
لدى األطراف جميع المعلومات الضرورية التخاذ  بحسن نية وأّن أنها تجريوتعني هذه المناقشات . األهداف

  ٧١.قرار مستنير

  شروط وظروف االستخدام تغييرات في التشاور حول
رد فعل من  يثير ،عملية صنع القرار الذي يؤثر على مصالح العمال فياإلدارة  تفرد لقد شوهد في الماضي أّن

األولى من التشريعات الصناعية في  األقساموفي الحقيقة، شملت بعض . ةالصناعي اإلجراءات ا في ذلكجانبهم، بم
  .١ اتجاهها ى فحص اإلجراءات اإلنفرادية وعكسالتي تهدف إل ،"الراهنالوضع "أوائل القرن العشرين أحكام 

التي يتعين  النموذجية التشاورعلى شروط في استراليا، مرة جديدة،  ٢٠٠٩وينص قانون العمل العادل لعام 
وتعبير االلتزام في منح التعليم . تضمينها في األحكام القضائية واالتفاقات الجماعية التي تنظم معظم سوق العمل

  :ذلكعلى  نموذجي مثال ،العالي

  التشاور فيما يتعلق بتغيير رئيسي في مكان العمل

  يتعين على صاحب العمل اإلخطار

أو  أو الهيكل التنظيمأو  إدخال تغييرات رئيسية في اإلنتاج أو البرنامجب نهائيًا صاحب العمل قرارًا اتخذحيثما   )أ(
على صاحب العمل أن يخطر الموظفين  يجبآبيرة على الموظفين،  ثارآمن المحتمل أن يكون لها  التكنولوجيا،

 .بالتغييرات المقترحة وممثليهم، إن وجدوا الذين قد يتأثرون

لدى صاحب  أو تشغيل أو حجم القوى العاملة تشكيلفي  رئيسيةأو تغييرات  إنهاء الخدمة :مل اآلثار الكبيرةتش  )ب(
تغيير ساعات  ؛خدمةالإلغاء أو تقليص فرص العمل أو فرص الترقية أو مدة  ؛المهارات المطلوبة في أو العمل
. عادة هيكلة الوظائفإ ؛أو مواقع أخرىعادة التدريب أو نقل الموظفين إلى عمل آخر إلى إالحاجة ؛ العمل

 .تأثير آبير التغيير دونُيعتبر  ،إجراء التغيير في أي من هذه األمور على ينص هذا الحكم ه حيثماشريطة أن

  مناقشة صاحب العمل للتغيير

الموظفين المتضررين وممثليهم، إن وجدوا، إدخال التغييرات المشار  أن يناقش معيجب على صاحب العمل   )أ(
تفادي اآلثار السلبية على ب التدابير الكفيلة، وآثار التغييرات المحتمل حدوثها على الموظفين، و١- ٨إليها في البند 

هم فيما وأو ممثل/ن ووور في األمور التي أثارها الموظفعلى الف يجب أن ينظرآما  ،الموظفين أو التخفيف منها
 .يتعلق بهذه التغييرات

 بإجراء القرار النهائي صاحب العمل بعد اتخاذ عمليًا ممكنوقت  أقرب الشروع في المناقشات في جبي  )ب(
 .التغييرات

إلى الموظفين المعنيين وممثليهم، إن وجدوا،  على صاحب العمل أن يقدم خطيًا يجبألغراض هذه المناقشة،   )ج(
واآلثار المتوقعة لهذه  في ذلك طبيعة التغييرات المقترحةمات ذات الصلة حول التغييرات بما جميع المعلو

من  التغييرات على الموظفين وأي أمور أخرى من المحتمل أن تؤثر على الموظفين شريطة أال يكون مطلوبًا
 ٤.صاحب العمل الكشف عن معلومات سرية قد تكون ضد مصالح صاحب العمل

وقانون النزاعات الصناعية المستعرضة  ١٩٠٧نظر، على سبيل المثال، قانون التحقيق الكندي في المنازعات الصناعية لعام ا   ١
  .١٩٠٩لعام 

 .EC/2002/14  رقم يهالتوج   ٢
  : انظر   ٣

The Information and Consultation of Employees’ Regulations 2004 – DTI Guidance 2006, accessible at 
www.berr.gov.uk/files/file25934.pdf. 

  .Clause 8 of the Higher Education Industry – General Staff – Award 2010: انظر   ٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣و ١ تانالفقر   ٧٠
  :انظر   ٧١

ILO: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the 
ILO, fifth (revised) edition (Geneva, 2006), Para - graphs 1068 and 1086. 
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  تغيير العقليات

 يجبمن أجل أن يجني أصحاب العمل والنقابات فوائد نماذج الحد من النزاعات في المفاوضة الجماعية، 
  :أن يحدث تغيران متماثالن في التفكير

بالنقابات المهنية ألغراض المفاوضة الجماعية والمشارآة  اعترافًا آامًالأن تعترف الحكومات  ينبغي  ■
 .الدور التمثيلي للنقابات النابع من مبادئ الحرية النقابية أن ُيحترم تمامًا يجبآما  ؛بها ذات الصلة

 ًاقانوني ًايعطيه مرآز بموجب قانون دستوري مضمونًا ي الحرية النقابيةالحق ف باتوفي بعض البلدان، 
في المشارآة  اخرى بالتفصيل مرآز النقابات وحقهونظمت بلدان أ. ًاأساسي ًاأعلى من القوانين العادية، ويجعله حق
دولية العايير العمل باإلضافة إلى ذلك، نفذت بعض البلدان م. لقوانين العاديةفي المفاوضة الجماعية، آجزء من ا

  ٧٢.، التي تلزمها باحترام هذه الحقوق نظرا للتفويض الدستوري أو القانوني١٥١ رقم مثل االتفاقية

المعايير : ويرسيقانون العمل في الدستور، يرد وعلى سبيل المثال في األرجنتين والبرازيل والمكسيك، 
والوساطة في النزاعات، والحقوق الجوهرية المتصلة الرسمية للمفاوضة الجماعية بما في ذلك تمثيل المصالح 

ودور الدولة باعتبارها الوصي الذي يقر ) بما في ذلك األجور والمعايير الصحية(بشروط وظروف العمل 
وعلى الرغم من اختالف المحتوى الدقيق . بضعف موقف العمال، وإجراءات تمثيل النقابات والتوصل إلى ذلك

 ساعات العمل: ما يلي جميعها ه البلدان الثالثة، تشمل اللوائح في هذه البلدان الثالثةوصياغة اللوائح داخل هذ
وحقوق  في األسبوعواحد  إجازة والحق في يوم حظر العمل الليلي للنساء والشباب والحد األدنى لسن العملو
ياجات األساسية للعامل رب إلى االحت وتعريف الحد األدنى لألجور استنادًا اصة للمرأة أثناء الحمل وبعدهخ

والحق في  ةالعمل اإلضافي ساعات والقيود على لعمل المتساوي وحماية األجورا عن واألجر المتساوي األسرة
والحد األدنى من  تصلة بالعمللية صاحب العمل عن الحوادث واألمراض المؤوومس السكن والتعليم المدرسي

 وأصحاب العمل في تكوين الجمعيات والحق في اَإلضراب الوحق العم المهنيتينمعايير السالمة والصحة 
ي ال يمكن التخلي والطابع الذ النزاعات ومحاآم العمل والتعويض عن الفصل الجائر لتسويةثالثية الهيئات الو

   ٧٣.لعنه لحقوق العم

المساهمة "دور  ليشمل أيضًا" المدافع"ة تجاوز دورها التقليدي يعمال الحكومالعلى اتحادات  يجب  ■
ويتطلب هذا من بين أمور أخرى،  ٧٤.، ثم تكون بعد ذلك قادرة على اإلدارة الثنائية بنجاح"في التنظيم

  . ن اإلمكانيات الجديدة في المفاوضة الجماعيةوالقادة والمتفاوض عاينأن ي

  الدروس المستفادة من أجل المفاوضة في القطاع العام

االعتبار الرئيسي عند تصميم اإلجراءات إلدخال أو تعزيز المفاوضة  النزاعات هو منعينبغي أن يكون 
النزاعات أفضل  أن تمنعوهناك نماذج للمفاوضة الجماعية يمكنها . الجماعية في عالقات العمل في القطاع العام

 لرضا فيتفضي إلى االموجهة نحو المكاسب المتبادلة يمكنها أن  التدابيرومع ذلك، فمن المرجح أن . من غيرها
وتتطلب هذه العملية من الحكومة والنقابات اتخاذ . مع تقديم خدمات فعالة وموثوق بها للجمهور بالترافقالعمل 
  .لتفاوضل إرساء نهجأو إعادة  إرساءفرص مع  تسنح مابعناية عند اتالقرار

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : على بعض األحكام النموذجية بشأن الحرية النقابية في االطالعيمكن    ٧٢

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdia/llg/index.htm ) ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧تمت الزيارة في.(  
 :انظر   ٧٣

A. Cardoso and J. Gindin: Industrial relations and collective bargaining: Argentina, Brazil and Mexico compared, 
Working paper No. 5, ILO Industrial and Employment Relations Department (Geneva, ILO, 2009). 

  :انظر   ٧٤
T. Huzzard, D. Gregory, and R. Scott (eds.): Strategic unionism and partnership: Boxing or dancing? 
(Houndmills, Hampshire, UK, Palgrave Macmillan, 2004) and EPMU, DWU and M. Ogden: Building high 
performance workplaces: The union approach (New Zealand, Centre for High Performance Work, 2010). 



 
 

 28 

  

  ١والخدمة العامة ١٥٤االتفاقية رقم 
تعترف االتفاقية بأن المفاوضة الجماعية في الخدمة العامة قد تحتاج إلى معالجة مختلفة عن الفروع األخرى 

يقّر وعادة ما . ويرجع ذلك إلى أن ظروف الخدمة فيها عادة ما تكون مصممة لتحقيق االنتظام. للنشاط االقتصادي
ما تتضمن لوائح شاملة تشمل الحقوق  وغالبًا. على جميع موظفي القطاع العام وتطبقهذه الظروف  البرلمان

. القوانين المتعلقة بظروف الخدمة تعديل مساحة للتفاوض، وقد تتطلب وتكاد ال تتركوالواجبات وظروف الخدمة 
  .ما تكون المفاوضات بالتالي مرآزية وغالبًا

األجور وظروف العمل األخرى ف. من التمويل ينجم الوضع الفريد للخدمة العامة في المفاوضة الجماعية أيضًاو
ات توافق عليها هيئات مثل يوالميزان .أن تنعكس في الميزانيات العامة يجبللموظفين في القطاع العام لها آثار مالية 

وبالتالي فإن المفاوضات ذات  .البرلمانات، ال تكون على الدوام صاحب العمل المباشر للموظف في القطاع العام
يئات خارجية، مثل ما تكون مرآزية وتخضع لتوجيهات أو مراقبة ه اآلثار المالية، فيما يتعلق بالخدمة العامة غالبًا

  .أو اللجان المشترآة بين الوزارات وزارات المالية

ا، والوالية القضائية لمختلف وتتفاقم هذه الجوانب بقضايا أخرى مثل تحديد المواضيع التي يمكن التفاوض عليه
  .هياآل الدولة، وآذلك تحديد األطراف المتفاوضة على مختلف المستويات

  الخاصة الطرائق

 ةكون محددتقد  االتفاقية، لتطبيق" خاصة طرائق"من االتفاقية ) ٣(١المادة  تجيزإلى هذه القضايا،  استنادًا
  :الخاصة ما يلي الطرائقأو بواسطة الممارسة الوطنية للخدمة العامة، وقد تشمل  واسطة القوانين واللوائح الوطنيةب

إنشاء حزمة بيقوم البرلمان أو الهيئة المختصة بالميزانية بوضع حدود علوية وسفلية لمفاوضات األجور، أو   ■
 ؛بالتفاوض بشأن الشروط النقدية أو وضع المعايير ضمنهاتقوم األطراف  يمكن أن ميزانية إجمالية

أحكام تشريعية تعطي الهيئات المالية الحق في المشارآة في المفاوضة الجماعية جنبا إلى جنب مع صاحب   ■
 ؛العمل المباشر

 ؛مواءمة نظام المفاوضة المتفق عليه مع إطار قانوني، آما هو موجود في العديد من البلدان  ■

وعلى  ،فيما يتعلق بالمواضيع التي يمكن التفاوض عليها للتوجيهات ولي من جانب السلطة التشريعيةالتحديد األ  ■
ويجب أن يسبق تحديد . هي األطراف المتفاوضة نأي المستويات ينبغي أن تتم المفاوضة الجماعية أو م
  .التوجيهات مشاورات مع منظمات موظفي القطاع العام

  collective bargaining (Geneva, ILO, 2005), p. 14. S. Olney and M. Rueda: Convention No. 154: Promoting : مستنسخ من   ١

  نقطة ضعف في القطاع العام :بالنهج المستند إلى المواقفالمفاوضة 

 محددة سلفًافقد يعرض على الطاولة مواقف نقدية . في بعض األحيان ال تفلح المفاوضة في القطاع العام
ويؤدي هذا . لدورة مختلفة وديناميكية مختلفة وفقًا عن الخزانة وضعوا أرقامًا مسؤولونوضعها وزراء المالية و

 عوهي تشج. وبعبارة أخرى فهي محصنة لكي يمكن الدفاع عنها ؛إعالن المواقف عالنية دإلى تفاقم األمور عن
التفاوض عليها بقوة  يجب عندهاالتي  ،الُمباَلغ فيهالرد بالمثل، بالتفويض الجماهيري والمطالب ا على االتحادات

  .لتكون في متناول اليد

تجاوز عملية التفاوض ذاتها من خالل اللجوء إلى الشخصيات السياسية  وال يكون من المفيد في شيء
ائج لنتوال لضغوط ليست بالضرورة فعالة للمفاوضة الجماعية المثلى، قوة  تحتقرارات ال التي تتخذوالمالية 

بصورة شاملة أو  الوفي هذا الوضع، يتم اإلفصاح عن المعلومات بتقتير وبتكتيك، . في السياق ذاتهاالجتماعية 
  .للغاية ًاصعب ًاالمكاسب المتبادلة أمر تحقيق وتصبح المفاوضة بحسن نية والمفاوضة من أجل. شفافة

عمل وقرارات عملية  طريقة على الطرفين اإلقرار بأن المفاوضة الجماعية تعكس جبومع ذلك، ي
من ذلك، تتعزز عملية صنع القرار في المجالين السياسي ووضع الميزانية إذا آان  وبدًال. ديمقراطية أوسع نطاقًا

. هناك نموذج أمثل للتفاوض والوساطة في مكان العمل وإذا اقتضى األمر ُيسمح للتحكيم بإدارة مسار أقل تقييدًا
 يقدميد على أنه مسألة تسلسل وتنسيق، منبثقة عن فهم آيف يمكن لنظام المفاوضة أن ويمكن رؤية هذا إلى حد بع

  .اجتماعية ةأفضل مساهم

المكاسب المتبادلة أن ينظر آل طرف بعناية إلى مصالحه أو احتياجاته  من أجل تحقيق مفاوضةالوتتطلب 
 االلتزاماستباق  ىألنه يمكن النظر إلهذه القضايا، وآذلك تلك الخاصة باألطراف األخرى قبل اقتراح أي حل ل

رد فعل  حيث أن ذلك ال يلغي فقط الملكية المشترآة للحل، بل قد يثير أيضًا. باإلجابات المبكرة على أنه صلف
  .غاضب بالنسبة للمشكلة ذاتها
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 ًامشترآ ًاالمكاسب المتبادلة استكشاف ة من أجل تحقيقلمميزة والمفيدة للغاية للمفاوضوتشمل السمة ا
  . حيث نوعيتهامن  عليانتائج  إحرازللقضايا، حيث يمكن توليد خيارات وتقييمها في بيئة إبداعية ومحمية، و

ولذلك، ينبغي على الطرفين من الناحية المثالية أن يصال إلى المفاوضات بدون مواقف، ولكن بمصالح 
  .وقضايا محددة بوضوح، وتفويضات مرنة

جميع المعلومات  إلىاف إلى حلول مثلى ورشيدة، ينبغي أن تستند هذه ومن أجل التوصل في نهاية المط
ولذلك، فإن الحد األقصى من الكشف عن المعلومات، وهو أمر ينم عن التواصل المبني على حسن . ذات الصلة

  .النية والثقة، هو أمر ضروري جدًا

  :١٥٤التفاقية رقم ل بعًا، تمثل هذا قد يبدو شيئًا في المواقف،وثمة بديل أآثر ليونة للتسلسل 

بشأن نتائج األجور لمفاوضيهم في عملية " إيحائيةبارامترات "وزارة المالية أو الخزانة  ؤولويوفر مس  "١"
وقد تتألف هذه البارامترات من نطاقات  ٧٥.مع تخطيط ونمذجة الميزانية العامة ، تمشيًاالوشيكةالمفاوضة 

 .لتكلفة اإلجمالية لالتفاقر أو امرنة من الزيادات في فاتورة األجو

في المفاوضات نهج  عتمدوُي. األساسيةالتحليالت والبيانات  على أهمالطرفين  حصول ستتبع المفاوضةت  "٢"
 .لحل المشكلة وتعظيم المكاسب المتبادلة

وفي الحالة . أو خارجها التي سبق تقديمها البارامتراتقد تكون نتيجة المفاوضة المؤقتة داخل نطاق   "٣"
 باألسباب الداعية إلى التسليمعن الدعم المالي إلى إقناع المسؤولين  معاًًن والمتفاوض يسعى عندهااألخيرة، 

وإذا لم تنجح الحجة، . المفاوضة المؤقتة تتعززوإذا نجحت الحجة، . ألرقام المستهدفة في وقت سابقبا
أن يقوم واحد أو أآثر من  يتعين أو هأو تعديل قالساب يتعين على الطرفين التخلي عن االتفاق المؤقت

تسوية المنازعات مثل ل المتفق عليها لياتاآلبالوسائل المشروعة، بما في ذلك  عليه األطراف بالمثابرة
 ).نظر أدناها(الوساطة أو التحكيم أو ممارسة سلطة سوق العمل 

الجوانب غير  مقاربةال مفر منه، يمكن للطرفين  ًاأمر المواقفبنهج على المال وحتى لو آانت المفاوضة 
ن وأصحاب العمل التابع وحيث ال يستطيع. النقدية من جدول أعمال المفاوضة بطريقة تيسر من حل المشكلة

مجال آبير للمفاوضين من ذوي المرونة في التفكير  ، ال يزال هناك غالبًاأساليبهم المقررةللدولة االنفصال عن 
وتنظيم العمل، وفي الواقع، حتى توزيع المخصصات  ى مثل التوازن بين العمل والحياةأخر لمعالجة مواضيع
   ٧٦.هاأو التوفيق بين مصالح آل األطرافخدمة لتحسين مبتكرة  بأساليباإلجمالية لألجور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخبراء [وآان من رأي اللجنة : "٢٦٣، الفقرة )١٩٩٤جنيف، ( الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية: مكتب العمل الدولينظر ا   ٧٥

األحكام التشريعية التي تسمح للبرلمان أو الهيئة المختصة بالميزانية بوضع حدود عليا  أن ،]المعنيين بتطبيق االتفاقيات والتوصيات
أو ...  بنود النقدية ووضع المعاييرالرها على شاملة يمكن للطرفين التفاوض في إطا" حزمة مالية"ودنيا لمفاوضات األجور أو إنشاء 

مع  تتماشى ،العمل المباشر صاحبإلى جنب مع  التي تعطي للهيئات المالية الحق في المشارآة في المفاوضة الجماعية جنبًا األحكام
  :مقتطفات من وانظر أيضًا". للمفاوضة الجماعية آبيرًا ، شريطة أن تترك دورًا)٩٨(االتفاقية 

S. Olney and M. Rueda: Convention No. 154: Promoting collective bargaining (Geneva, ILO, 2005), reproduced 
in Box 1. 

ويمكن أن تشمل . وهي تعكس التحوالت في سوق العمل ،في الواقع، تتغير القضايا التي تشملها المفاوضة الجماعية على مر الزمن   ٧٦
. النزاعات لتسويةواآلليات البديلة  يع مثل العمل عن بعد وعالقات العمل وحماية البيانات الشخصيةالمفاوضة في الوقت الحاضر مواض

وربط األجر باألداء  نظم التقييمو قضايا في مجاالت التطوير الوظيفي ووقت الفراغ والتعويضوقد تتضمن المفاوضة في بعض البلدان 
في آندا يتم الترآيز باهتمام متزايد على أحكام مثل التغطية الطبية  وعلى سبيل المثال المتقدم؛ والتعليم وإجازة العائلة وأنظمة التقاعد

عليها من جانب  قمتفهناك موضوع ممتد يشمل حزم حلول وسط تنطوي على مقايضات باإلضافة إلى ذلك، . اعديوضمان الراتب التق
وقد يتم في مثل حزم التنازالت هذه . االحتفاظ باإلنتاج وفرص العمل في المواقع القائمةبالنقابات مقابل التزام من جانب أصحاب العمل 
قا بمثل هذا ويرتبط ارتباطا وثي. المعينة في مقابل األمن الوظيفي اإلعاناتوغيرها من  االتفاف فيما يتعلق بزيادة األجور وساعات العمل

ات مجموعة وقد تشمل هذه االتفاق. ى التنافسالقدرة علو التوظيف النوع من االتفاقات ما يسمى اتفاقات المرونة لتجنب الفصل، واتفاقات
ومع ذلك، هناك آراء متضاربة حول . اتومرونة المهار وتنظيم العمل/ عن أوقات العمل من القضايا المتعلقة باحتواء التكلفة فضًال

، مؤتمر العمل الدولي، الدروس المستخلصة: الحرية النقابية في الممارسة: كتب العمل الدوليم(ات وأثرها ذه االتفاقستصواب مثل ها
 يشير إلى أن النقابات ،معهد بحوث وموارد العمل ،٢٠٠٨تقرير المفاوضة حول األجور  ).٢٥-٢٣ الصفحات، ٢٠٠٨، ٩٧الدورة 

 أخرى مثل السكن والنقل والمساعدات الطبية إعاناتألجور وتشمل حول افقط  في التفاوض قليديالنمط الت ينبغي أن تبتعد عن
العمال ونقاباتهم على عدم  ويشجع التقرير أيضًا. عزز في نهاية المطاف الرفاهية العامة للعمال وعائالتهممما ي، وهلم جرًا واالشتراآات

تحديات  أريد تذليلفي السياسات االقتصادية واالجتماعية البديلة إذا  نظر بجدية أيضًاتحسين األجور ولكن ال اتفاقاتالترآيز فقط على 
  .البطالة الواسعة والفقر

(Wage Gap Increases in Namibia: Wage Bargaining Report 2008. Labour Resource and Research Institute 
(LaRRI), September 2009, pp. 27-28). 
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  للتفاوض ستعدادالا  - ٦
 بشأنمهما آانت األشكال الرسمية ألي إطار متبع في المفاوضة، فإن الطريقة التي تضعها األطراف 

  .تؤثر على نتائج العمليةقد المفاوضة 

، يمكن أن تكون التوقعات آذلك ٧٧.والمفاوضة في القطاع العام، وألسباب مفهومة، لها طابع سياسي متميز
وقد يتسبب هذا في . آخر ي مفاوضات القطاع العام أآثر من أي مكانالعالية والتفاؤل المثير للجدل سائدة ف

  .الغضب وخيبة األمل في وقت الحق، إذا لم يمكن تحقيق التوقعات على طاولة المفاوضات

  :تتطلب ما يليوالمهنية في المفاوضات 
تنطوي القضايا المناسبة التي  لمعالجةوبالتسلسل الصحيح،  مان مشارآة األطراف المناسبةالعمل على ض"

مصالح، على الطاولة أو الطاوالت المناسبة، في الوقت المناسب، وفي ظل التوقعات السليمة من ال مجموعةال على
  ٧٨."إذا لم يكن هناك اتفاق الصحيحة لتوقفهاالمناسبة، وتواجه العواقب 

القائمين بتمثيل مصالح أولئك لين الحكوميين ؤول والمساوينطوي هذا على ضمان حضور نقابات العم
آما أن جميع األمور التي تؤثر على الحكومة والعمال، ضمن المعايير . دورات التفاوض ،المتأثرين باالتفاق
الذين سيجرون التفاوض بحسن  يتواجه الممثلونيستتبع ذلك أن  آما. يتم مناقشتها باستفاضة المعمول بها قانونًا

  .لتجديد العالقة ًايكون التوقيت مالئمنية، وأن 

  تعليم جمهور الناخبين
، فإن التوقعات حول العملية وحول االستراتيجيات والسلوآيات المناسبة أساسًا مباراةالمفاوضة  اعتبرتإذا 

 نيكونو فقد، وإذا رغب المفاوضون في اعتماد ُنُهج بديلة بل ربما نهج أآثر شموًال. لذلك وفقًا للمتفاوضين تتنوع
وقت  موافقة قبلالفي عملية لالستكشاف والتعليم والحصول على  هيئاتهم المكونةمع  الضلوعفي حاجة إلى 

  .البداية الفعلية للمفاوضات طويل من

  العملية التفاوضية المرنة
وفي عملية . نسبيًا ، يكون المفاوضون عادة مقيدين بتعليمات مفاوضة مشددةالمواقفلمفاوضة بنهج ل وفقًا

المواقف عند التفاعل مع  وليسالتوجيه بشأن المصالح  بالتماسسيقوم المفاوضون في المقام األول، تشددًا، أقل 
  .هيئاتهم المكونة وفي بداية المفاوضات، سيكون سعيهم لضمان تفويضات مرنة من. هيئاتهم المكونة

  مثال من أيرلندا -معالجة األزمة 
بشأن آيفية  ٢٠٠٨ديسمبر  /آانون األول النقابات وأصحاب العمل فيفي أيرلندا، بدأت الحكومة مفاوضات مع 

 تهتاتفقت األطراف على إطار عام ولكن ان ،٢٠٠٩يناير  /آانون الثاني وفي. التعامل مع األزمة المالية في البالد
لم يتم مارس استؤنفت المفاوضات و /ذارآ وفي. محادثات أخرى بشأن التنفيذ الملموس دون التوصل إلى اتفاق

ن كديسمبر، قدمت النقابات اقتراحها بشأن آيفية التصدي لهذه األزمة، ول /آانون األول وفي. التوصل إلى اتفاق
وتم تنفيذ ذلك من خالل التشريعات ودخل حيز التنفيذ : شمل تخفيض المرتباتكومة رفضته وقدمت اقتراحها الذي الح

اإلضرابات في بداية  توبدأ هذه التدابيرعارضت النقابات بشدة وقد . ٢٠١٠يناير / آانون الثاني ١من  اعتبارًا
مارس،  /آذار في نهاية شهر وأخيرًا ،، تم استئناف المفاوضات مرة أخرى٢٠١٠مارس  /آذار فيبيد أنه . ٢٠١٠

 ٢٠١٤إلى عام  ٢٠١٠من تخفيض األجور من عام  لالتفاق لن يكون هناك مزيد ووفقًا. توصلت األطراف إلى اتفاق
إذا آانت قد تحققت وفورات تسمح  فيما وبعد ذلك سيتم النظر سنويًا ٢٠١١سُيعاد النظر في األجور في ربيع عام و

وباإلضافة إلى ذلك، تم تجاهل تخفيضات المرتبات التي حدثت . بزيادة المرتبات من خالل اعتدال نفقات الخدمة العامة
وقد وافقت النقابات على . ٢٠١١و ٢٠١٠اعدين في عامي ألغراض حساب الرواتب التقاعدية للمتق ٢٠١٠في عام 

التعاون الكامل في إعادة التوزيع داخل قطاع الخدمات العامة آجزء من تحديث الخدمات العامة مما يسمح بتخفيض 
 هذا النوع من االتفاق المعقد والعويص فربما آان من الصعب جدًا دون ويمكن تفسير ذلك بأنه من. عدد الموظفين

  .األطراف استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل على
  :المصدر

The wrong target – how governments are making public sector workers pay for the crisis. Report compiled by Labour Research 
Department, commissioned by EPSU and financed by the European Commission 2010. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تتميز عالقات العمل في الخدمة العامة برقابة سياسية خارجية مفرطة على الموارد واألنشطة    ٧٧

(G. Casale and J. Tenkorang: Public service labour relations: A comparative overview, Paper No. 17, ILO Social 
Dialogue, Labour Law and Labour Administration Branch, (Geneva, ILO, 2008), pp. 1–2). 

  Press, 2006), pp. 12. D. Lax and J. Sebenius: 3-D negotiation (Boston, Harvard Business School:   انظر   ٧٨
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  األطراف صفوف تضارب المصالح داخل في وساطةال

. ما تتم المفاوضة في القطاع العام بواسطة نقابات متعددة تمثل قطاعات مختلفة مشارآة في العملية غالبًا
في  الجوهرية التي يتعين طرحهاالمطالبات  حول وبالتالي، قد تحدث خالفات بين النقابات، بما في ذلك

عملية التفاوض مع صاحب العمل الذي يضطر إلى  إلى تعقيد الخالف فيما بين النقابات يؤديوقد . المفاوضات
فيما يتعلق  وتسويتها إّالالنزاعات  لمنعتتوفر الموارد العامة  ال وعادة،. التعامل مع رغبات ومتطلبات مختلفة

المفاوضة إذا آانت خدمات  قضيةستفيد تومع ذلك، . التفاعل بين أصحاب العمل والنقابات -بالتفاوض السليم 
ويمكن . الميسرين والوسطاء المستقلين متوفرة إلدارة العالقات فيما بين النقابات في مرحلة ما قبل التفاوض

وتسهيل المفاوضات فيما بين النقابات، وبعد  في تصميم نظام التفاوض الداخلي لإلعانة ةالمساعد نطاق توسيع
  .النقابات ذلك الوساطة في أي نزاعات فيما بين

  البحوث

البحوث  الحصول علىمن الضروري أن يكون بوسع األطراف تفاوض أآثر استنارة، العملية  توخيًا لجعل
ح على ووبينما تنطوي عملية المفاوضة بوض ٧٩.ذات الصلة باقتصاديات سوق العملالبحوث النوعية، وال سيما 

ليس فقط بوصفها حقيقة واقعة  مفيدةحليالت السليمة أآثر بكثير من النماذج االقتصادية، فإن المعلومات والت
األطراف إلى بحوث ذات  جميعوصول  ومن المهم أيضًا. للحلول المبتكرة موردًاأيضًا  بوصفها إنماللمفاوضين و

وقد ُيعتبر عدم المساواة في توفير الموارد للعملية التفاوضية . هانفس البحوث كونتاألفضل أن  بلنوعية مماثلة، 
إلى أن خدمات المعلومات ) ٢٠٠٨( ٩٧الدورة  ،ويشير تقرير مؤتمر العمل الدولي. للريبة وسوء الفهم ًامصدر

وعلى سبيل المثال، يقدم . ةكون مفيدتقد  ،ات الجماعية المبرمةبيانات العامة بشأن جميع االتفاقمثل قواعد ال
وحاالت  معلومات عن االتفاقات الجماعية ٨٠ةديالموقع اإللكتروني للمنظمة المرآزية لنقابات العمال الفنلن

والروابط إلى الصفحات التي  المفاوضات الجارية وإجراءات التعاون الصناعي واإلحصاءات المتعلقة بالمرتبات
ات الجماعية العامة متاحة في مجملها على موقع إلكتروني آخر مدعوم من واالتفاق. م المعرفة بحالة السوقتقد

ث مرة أخرى أدناه، تحت وموضوع البح لنا عودة إلىو ٨١.أي شخص مجانًا أن يطلع عليهالحكومة، ويمكن 
  . والبحوث المشترآة التحقيقاتعنوان 

  آندا: مثال قطري
  دعم العملية التفاوضية من خالل البحوث

في الفصل المفاوضة الجماعية و نظم مجلس عالقات العمل في الخدمة العامة في آندا هو هيئة مستقلة تدير
في عمل مجلس عالقات  ةساطة والتحكيم يحتالن مكانة بارزوفي حين أن الو. في الخدمة العامة الفيدرالية ىالشكاو

في توفير الموارد لعملية المفاوضة الجماعية من خالل التحليل  دورًا العمل في الخدمة العامة، فهو يؤدي أيضًا
مقارنة في التعويض ويوفر معلومات يمكن أن تستخدمها ، فإنه يجري دراسات وبصورة أآثر تحديدًا. والبحوث

  ١.االتفاقات الجماعية عقداألطراف في التفاوض و

فهي تقوم بجمع . وتوفر وحدة خدمات معلومات المفاوضة الجماعية في أونتاريو خدمة ذات صلة بجمهور أوسع
  .اريوعالقة مفاوضة جماعية في أونت ١٠٤٠٠وتحليل وتوزيع المعلومات على حوالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشأن  الالزمة ، المعلوماتمال، بناء على طلب منظمات العأن يقدموا العام والخاص في القطاعين ينبغي على أصحاب العمل"   ٧٩

أن العامة  ينبغي للسلطاتو... جراء مفاوضات مجدية إ المفاوضة والمؤسسة عمومًا، حتى يمكن الوضع االقتصادي واالجتماعي لوحدة
هذه  نشرفيه  بالقدر الذي ال ينطوي ،فرع النشاط المعنيلو اإلجمالي للبلد االقتصادي واالجتماعي الالزمة عن الوضعالمعلومات  تقدم

  .٧، الفقرة ١٦٣، رقم ١٩٨١المفاوضة الجماعية ة توصي". المصلحة الوطنيةب لى إضرارعالمعلومات 
متوفرة باللغة الفنلندية على الموقع اإللكتروني  ما إلى ذلكمعلومات محددة حول االتفاقات الجماعية، والمفاوضات الجارية و   ٨٠

تمت الزيارة ( http://www.sak.fi/english/whatsnew.jsp?location1=1&lang=enل الفنلندية، اللمنظمة المرآزية لنقابات العم
   ).٢٠١١أآتوبر  /تشرين األول ٢٧بتاريخ 

  :انظر   ٨١
http://www.finlex.fi/en/ ،Finlex ) ومع . لفنلنديةات الجماعية متاحة باللغة اواالتفاق). متوفرة لبعض القوانينالترجمة اإلنجليزية

على الصفحة ) ترجمة غير رسمية(باللغة اإلنجليزية  متوفر) ٢٠١٠مارس / آذار ٢٨بتاريخ : األخير(ذلك، فإن االتفاق العام للحكومة 
  :اإللكترونية لوزارة المالية الفنلندية

http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/02_documents_on_personnel_management/02_sopimuk
set/20100301Genera/General_collective_agreement_with_annexes_final.pdf  

  ).٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧تمت الزيارة بتاريخ (
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 وتوفر الخدمة البحوث والدعم التحليلي لمجموعة متنوعة من العمالء بما في ذلك الحكومة والعمال واإلدارة
  .واألآاديميين فاوضينلس المدارس ومكاتب المحاماة والمومجا

من  ًاعدد اإلعانات، وتعّدواألجور و تائج المفاوضة الجماعيةون خدمة وتحلل اتجاهات عالقات العملوتجمع ال
  .التقارير ذات الصلة

بيانات معلومات عالقات العمل والمفاوضات الجماعية، يتم المحافظة على تحديث  ةوباإلضافة إلى قاعد
  ٢.وجعلها متاحة أمام العمالء) األحكام(الجماعية وقرارات التحكيم  االتفاقات

  .http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2010-2011/inst/rlt/rlt01-eng.asp : نظرا   ١
  .www.labour.gov.on.ca/english/lr/cbis.php : نظرا   ٢

  تحليل المخاطر

المواد المطبوعة في مجال تحليل المخاطر آجزء ال يتجزأ من  مجموعشهدت السنوات األخيرة زيادة في 
أفضل وأسوأ "تبين مفاهيم  آماجزء ضمني من المفاوضة،  وتحليل المخاطر هو أيضًا. الوساطة والتقاضي

 على إدراك تامأن نفترض أن الجميع  أبدًا ميسلالليس من ومع ذلك،  ٨٢".البدائل بالنسبة لالتفاقات المتفاوض عليها
وبعبارات  يسردوا بصراحةأن المفاوضين إلى الوسطاء و الميسرين ونتيجة لذلك، يدعو بعض. المخاطرب

  ٨٣.تفصيلية مكتوبة، المخاطر التي تواجههم

 نموذجيةالترويج ألماآن عمل   - ٧
خدمات استشارية  ،تنشر منظمات قانونية مستقلة مثل خدمة المشورة والتوفيق والتحكيم في المملكة المتحدة

عالقات قوية ومحترمة، ب تتمتعبناء أماآن عمل  على واسعة النطاق لمساعدة أصحاب العمل والعمال والنقابات
إلى تشجيع األطراف على التفكير في مكان  وتهدف االستراتيجية. النزاعات لمنعكون أفضل طريقة يقد  وهو ما

وخدمات الوآالة هذه متاحة للقطاع  ٨٤.وقد تجلى هذا في منشور داعم. عمل نموذجي ومن ثم استقراء مالمحه
  .يضًاأالعام 

 منعتعمل الخدمة الفيدرالية للوساطة والتوفيق في الواليات المتحدة على أساس على غرار ذلك، و
مشورة إلى الجهات المعنية في أماآن العمل في القطاعين العام والخاص في تصميم نظام النزاعات، حيث تقدم ال

  ٨٥.للنزاعات

  :في هذا المجال من خالل خدماتها االستشارية نشطًا دورًا وتلعب لجنة عالقات العمل األيرلندية أيضًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نظر آذلك،ا   ٨٢

R.Fisher, W. Ury and B. Patton: Getting to yes: Negotiating agreement without giving in, second edition (New 
York, Penguin Group USA, 2010), Ch. 6; and S. Goldberg, F. Sander and N. Rogers: Dispute resolution: 
Negotiation, mediation and other processes, third edition (New York, As pen, 1999), p. 39: “Know your best 
alternative to a negotiated agreement (BATNA). 

لم فإذا . السبب في قيامك بالتفاوض مع شخص ما هو لتحقيق نتائج أفضل مما يمكن أن تحصل عليها بدون التفاوض مع هذا الشخص
 قد تكون أفضل حاًال فإنك معرض الحتمال إبرام اتفاقغير ناجحة،  المفاوضات آانت للنتائج التي يمكن أن تحصل عليها إذا مدرآًا تكن

  ".لو أبرمته أفضل حاًال تفاق قد تكون، أو رفض الو رفضته
  :نظرا   ٨٣

J. Wade: Systematic risk analysis for negotiators and litigators: How to help clients make better decisions 
(Robina, QLD, Australia, Bond University Dispute Resolution Centre, 2004), available at: 
http://epublications.bond.edu.au (accessed 27 Oct. 2011). 

  ).٢٠١١أآتوبر  /تشرين األول ٢٧تمت الزيارة بتاريخ(  http://epublications.bond.edu.au  متاح على الموقع
متاح على شبكة اإلنترنت على الموقع اإللكتروني  ،والتوفيق والتحكيم مكان العمل النموذجي المقدم من خدمة المشورة   ٨٤

http://www.acas.org.uk ) هو  ،إن الهدف من خدمة المشورة والتوفيق والتحكيم). "٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧تمت الزيارة في
ونحن نروج ألفضل . الوقاية خير من العالج نواعتقادنا هو أ. من خالل عالقات عمل أفضل مليةتحسين المنظمات والحياة الع
   ".مشورة يمكن الوصول إليها بسهولةخالل تقديم خدمات و الممارسات في مكان العمل من

  ,FMCS: Best practices in system design نظرا   ٨٥
http://www.fmcs.gov/internet/itemDetail.asp?categoryID=130&itemID=15882 ) تشرين األول ٢٧تمت الزيارة في /

  .)٢٠١١أآتوبر 
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  ما هي الخدمة االستشارية؟"
وضع لاالستشارية مع أصحاب العمل والعمال والنقابات في حاالت عدم وجود نزاعات  اتتعمل شعبة الخدم

والشعبة مستقلة . ممارسات وإجراءات وهياآل فعالة للعالقات الصناعية التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه
  .ومحايدة وذات خبرة نظرية وعملية في العالقات الصناعية

. اإلدارة بشكل فردي /النقابة مع متطلباتوم موظفو الشعبة بتكييف المساعدة وأثناء المناقشة مع األطراف، يق
  .يحافظ على السرية بشكلو مجانًا وتقدم هذه المساعدة إلى األطراف

بناء عالقات عمل إيجابية في مكان العمل والمحافظة عليها  على وتساعد الشعبة أصحاب العمل والموظفين
في مكان العمل، تكون المنظمة  وبوجود هذه اآلليات. فعالة لحل المشكلةو دائمة اتوتعمل معهم على وضع وتنفيذ آلي

 ساسية وتلبية تحديات المنافسة وتنفيذ التغيير التنظيميحرة في الترآيز على األهداف األ) نواإلدارة والموظفوهي (
  ."ينوتتناول بإيجابية توقعات واهتمامات الموظف

ما  إذ يضععلى العمل الوقائي،  قويًا مجلس عالقات العمل في آولومبيا البريطانية في آندا ترآيزًا صبوي
  :لتعزيز العالقة على النحو التالي في برنامجه هعرف

يواجهون صعوبات في عالقاتهم الجارية  ذينال ،يستهدف برنامج تعزيز العالقة، أصحاب العمل والنقابات"
ويرآز البرنامج على قضايا واهتمامات محددة . عالقة أآثر إيجابية وإنتاجية والحفاظ عليها الذين يهمهم إرساءو

  .وضع خطوات مقبولة بشكل متبادل وقابلة للتحقيق من أجل التحسينعلى بين األطراف و الجاريةمرتبطة بالعالقة 

جتماع مع الطرفين يتم تعيين وسيط لالاحب العمل والنقابة بشكل مشترك، وبناء على طلب خطي من ص
جلسة عمل  بتيسير) أو فريق من الوسطاء(يقوم الوسيط و. لتلبية احتياجات الطرفين صيصًاخ مكيفلتصميم برنامج 

  .لممثلي أصحاب العمل والنقابة تمتد من يوم إلى ثالثة أيام

 لمشرفينويتألف المشارآون في جلسة العمل عادة من جانب صاحب العمل من اإلدارة التنفيذية إلى ا
  .النقابيممثلي النقابة من الجانب  إلىومن آبار الموظفين المتفرغين  المباشرين،

باإلضافة . القة بينهما في حاجة إلى تحسينإذا أقر آل من صاحب العمل والنقابة بأن الع إّالينجح البرنامج وال 
ويجب التشديد بقوة على . والموارد المطلوبة بتقديم الوقتإلى ذلك، ينبغي على آليهما أن يكون على استعداد لاللتزام 

  .هو أمر أساسي ،صاحب العمل والنقابة طرفيأن دعم البرنامج من جانب الموظفين األساسيين من 

ن قادرين بشكل أفضل على وعن مكان العمل، حتى يكون المشارآ جلسة العمل األولى عادة بعيدًا تعقدو
  ."إعطاء االهتمام الكامل للمهمة

  :على النحو التالي برنامج تعزيز العالقة عمومًا يجريو"

ثم يقوم الوسيط أو الوسطاء بااللتقاء . تشمل تنمية المهارات والمصالح على أساس حل المشكلة جلسات تمهيدية
آل طرف  سألوُي. بممثلي النقابة وصاحب العمل آل على حدة لمناقشة اقتراحات محددة عن آيفية تحسين العالقة

  .على الطرف اآلخر أن يفعله لتحسين هذه العالقة "ينبغي"ما ععمله لتحسين العالقة و "يمكن"ما ع

ويتم تحديد األهداف . اقتراحات التحسين الستعراض وبعد ذلك، يلتقي ممثلو النقابة وصاحب العمل معًا
  .التي تم وضعها في الخطوة األولى ،"ما يمكن"و" ما ينبغي"المشترآة على أساس قوائم 

اتخاذها لتحقيق  يجبمحددة متفق عليها بين الطرفين  خطوات عملالخطوة األخيرة من العملية وضع  وتشمل
هوية األفراد ل ًالإلجراءات المطلوبة وتحديد وتتضمن آل خطوة من خطوات العمل وصفًا. آل هدف من األهداف

  "...العمل  خطوة إنهاءأو /لبدء و ًازمني ًاولين عن تنفيذ خطوة العمل هذه، وإطارؤالمس

  نوع الجنس والمفاوضة الجماعية  - ٨

  لماذا قضايا نوع الجنس هامة في الخدمات العامة؟

في المفاوضة الجماعية على النحو  البعد الجنسانيمنظمة العمل الدولية  وثيقة صدرت مؤخرًا عنأوجزت 
  :التالي

فالمساواة في األجور  ... الجنسين ة بيناالمساو زيزلتع هامًا يمكن أن تكون المفاوضة الجماعية سبيًال"
وليات األسرية والصحة وبيئة العمل والكرامة ؤواألمومة والمس وساعات العمل واإلجازة ةالعمل اإلضافيساعات و

في مكان العمل، هي آلها أمثلة للقضايا التي يمكن طرحها للمفاوضة الجماعية والتي يمكن أن تروج للمساواة بين 
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وتستند قضايا التفاوض على السياق االجتماعي والقانوني وعلى ما تختاره المرأة بنفسها . العملالجنسين في مكان 
. فهم اهتمامات المرأة وإعطائها مصداقية جب، يولكي تكون المفاوضة الجماعية فعالة وعادلة حقًا. آأولويات

  ٨٦."ئل جيدة للقيام بذلكوالتشاور مع النساء العامالت وضمان تمثيل المرأة في فرق المفاوضة هي وسا

ويرجع . من النساء غالبًاهي ، حيث غالبية العاملين فيه ذا سمة جنسانية عالية ًاوتعتبر اإلدارة العامة قطاع
وائل القرن العشرين، مثل هذا إلى حد آبير إلى أن الحكومات قد دخلت مجاالت األنشطة المرتبطة بالمرأة منذ أ

لدعم اإلداري، وألن المرأة تشغل على نحو متزايد التخصصات التي توفر ومهام ا التعليم وأعمال الرعاية
وبالتالي، ينبغي أن تعكس نتائج المفاوضة الجماعية في . احتياجات القطاع، مثل القانون والعلوم االجتماعية

األجور وتكافؤ ام بقضايا مثل الفوارق في وسوف يجنب االهتم. القطاع االحتياجات المحددة للقوة العاملة النسائية
نشوب  ،واألمن الوظيفي، على المدى الطويل الفرص في الترقية وتكامل العمل واألسرة والتعليم المستمر

  . من خالل توفير الشعور بالملكية لنسبة أآبر من العاملين نزاعاتال

  ؟المطروحة ما هي القضايا

سائد في المجتمعات في جميع أنحاء أمر  ،عدم المساواة في فرص الحصول على العمل وفي مكان العمل
  :العالم

على آيفية مقارنة دخل الفرد مع  تتوقفأن التصورات الشخصية للسعادة  للسكان تبين الدراسات االستقصائية"
العديد من التكاليف االقتصادية المرتبطة  وهناك أيضًا. المستوى المطلق لدخولهم أآثر منها علىاألشخاص اآلخرين 

نتائج سوء وارتفاع النفقات على األمن الخاص والعام، و اواة، مثل ارتفاع معدالت الجريمةعدم المس بقدر أعلى من
أهمية الحد من عدم  وتبرز مجموعة متزايدة من الدراسات أيضًا. العلمي التحصيلوانخفاض متوسط  عامةالصحة ال

  ٨٧."المساواة لتحقيق الحد من الفقر

 مباشر عنهو تعبير آمي  إنما والتفاوت في األجور بصورة خاصة مترسخة بين الجنسين اوعدم المساو
في أجزاء  يعاين في المائة من أجر الرجل، ولكن ٩٠إلى  ٧٠وفي معظم البلدان، يكون أجر المرأة حوالي . مداه

   ٨٨.معينة من العالم معدالت أعلى مثل آسيا

، وال يزال هناك الكثير ٨٩فقط ر في الفوارقصغي انكماشوفي البلدان التي تتوافر بيانات بشأنها، آان هناك 
ويمتد هذا التحدي ليس فقط لضمان أن الرجال والنساء الذين يقومون بأعمال . من العمل الذي يتعين القيام به

 بل، )األجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة( مختلفة ولكنها متساوية القيمة يحصلون على أجور متساوية
  .نفسه العمل عنعدم المساواة في األجر في  لمكافحة ممارسة التمييز األآثر وضوحًا

. والقدرة على الجمع بين العمل والحياة األسرية لها نفس القدر من األهمية بالنسبة للرجل والمرأة
دول ج في صدارةالتوفيق بين العمل واألسرة  هدف النقابات ضعفي البلدان الصناعية، حيث ت وخصوصًا
، شملت الالتينيةعلى سبيل المثال في أمريكا  وفي بعض البلدان،. إليه آأداة فعالة لزيادة العضوية تنظرأعمالها، و
لرعاية وفي بعضها، مع ذلك، ال تزال أحكام ا. الجماعية فوائد تتجاوز ما هو مطلوب بموجب القانون االتفاقات

  ٩٠.اتاألسرية غائبة عن االتفاق

وتشير البحوث إلى أن هناك . على المساواة بين الجنسين في مكان العمل يؤثروهيكل المفاوضة الجماعية 
الفجوة في  تضييق عالقة قوية بين المفاوضة المرآزية أو المنسقة وخفض التفاوت في األجور، بما في ذلك

  :على النحو التالي آما هو الحال أيضًا. بين الجنسين األجور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ٨٦

S. Olney and M. Rueda: Convention No. 154: Promoting collective bargaining (Geneva, ILO, 2005), p. 16. 
٨٧     

ILO: Global Wage Report 2008/09 – Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence 
(Geneva, 2008), p. 23. 

  .٢٩المرجع نفسه، ص    ٨٨
  .٢٩ص  المرجع نفسه،   ٨٩
متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ  بموجب، التقرير العالمي التحدياتمواجهة : المساواة في العمل: تقرير المدير العام   ٩٠

  .٨٨، ص )٢٠٠٧جنيف، ( )اءب(األول ، التقرير ٢٠٠٧، ٩٦والحقوق األساسية في العمل، مؤتمر العمل العالمي، الدورة 
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من الفوارق في األجور بين الجنسين في الجزء السفلي من  على الحد أن يساعد الحد األدنى لألجوريمكن ... "
نسبة تمثيل المرأة بين العاملين من ذوي األجور المنخفضة وانتقالها إلى الوظائف األعلى  تطغىو. توزيع األجور

ولذلك تترآز المرأة في الوظائف والقطاعات التي تكون فيها المفاوضة الجماعية . أقل بكثير من الرجال أجرًا
ما تكون موزعة حسب الجنس،  متباينة وغالبًا عمل أماآن فيما بينأجور قابلة للمقارنة  قرارومن خالل إ. ةمحدود

  ٩١."عند تحديد األجور الجنسينلجنس من يمكن أن يساعد الحد األدنى لألجور في معالجة التحيز 

أضيق في القطاع العام منها في القطاع الخاص في  بين الجنسين وعلى الرغم من أن الفجوات في األجور
أو مديرة  آبيرة، فاحتمال أن تعمل المرأة آمشرعة أو موظفة االقتصادي في الميدان والتنمية بلدان منظمة التعاون
  ٩٢.أقل بكثير من الرجل

الحوار  هياآل المرأة في ومشارآة ة بين الجنسين، زيادة تمثيلاالرئيسية للترويج للمساوومن الطرق 
في  تعميم البعد الجنسانيعن  االجتماعي والمفاوضة الجماعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقطاع العام، فضًال

المساواة بين الجنسين في نون المع ٢٠٠٩وينص تقرير مؤتمر منظمة العمل الدولية في عام . األطر ذات األهمية
  :على ما يلي ،صميم العمل الالئق

 :هي مزدوجةلمساواة بين الجنسين من خالل الحوار االجتماعي ا المطروحة أمام تعزيزتحديات إن ال . ٣٩٤"
منظور الفي إدراج  الذي يتمثل، هناك التحدي ثانيًا. في العملية هاووضع المرأة مشارآة ، هناك مسألة زيادةأوًال

بمناسبة و. األنماط في عالم العملتغير يعكس الطبيعة المتغيرة ألسواق العمل و بشكل ضمونفي الم الجنساني
هذه  في لمفاوضة الجماعيةا مرآزهمية أب المهم االعترافمن ، هذا العام ٩٨لستين لالتفاقية رقم االذآرى ب االحتفال
  ."التحديات

لمساواة ا مدخل لتعزيزحد ذاتها بللمرأة في مؤسسات الحوار االجتماعي هي  المنصفةالمشارآة إن .  ٣٩٥"
لمرأة في ل المنخفضة مشارآةالتوثيق معدالت وقد تم  .الحوار االجتماعيو الهيكل الثالثي بين الجنسين من خالل

، زادت األقاليمبعض وفي . توثيقًا جيدًا أصحاب العمل وفي المؤسسات الثالثية ذات الصلةمنظمات منظمات العمال و
مؤسسات مشارآتها في وترافق ذلك بزيادة ، أو عاملة عمل بصفتها صاحبة، العاملة بأجر ىقوالالمرأة في  مشارآة
جدول األعمال أآثر  الجنسين علىضع قضايا تالمرأة  وبدا آذلك أن. ذات الصلة والحوار االجتماعي الثالثيالهيكل 

من قبيل ، الجنسينقضايا بمزيد من االهتمام المشارآة المرأة في الحوار االجتماعي إلى  آما أفضى تزايد. من الرجل
  ٩٣."مرأة في التسعينات في أمريكا الالتينيةبال المعنيةالوطنية  ثالثيةال بروز اآلليات

  آيف يمكن معالجة هذه القضايا؟

قضايا الجنسين ومن شأن تحليل . قد تختلف القيود المفروضة على النساء والرجال في المفاوضة الجماعية
وجهات نظر آل من المرأة والرجل، وربما البحث في األسباب التي تجعل مشارآة  إدراجضمان  أن يساعد على

منظمة العمل الدولية أدوات لمعالجة وقد نشرت  ٩٤.الرجل مشارآة أقل من المرأة في المفاوضات الجماعية غالبًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ٩١

ILO: Global Wage Report 2008/09 – Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence 
(Geneva, 2008), pp. 41 and 59. 

  :انظر   ٩٢
B. Anghel, S. de la Rica and J. Dolado: The effect of public sector employment on women’s labour market 
outcomes, Discussion paper No. 5825 (Bonn, Institute for the Study of Labor, 2011), pp. 37, 22–25, 
http://www.ilo.org/public/libdoc/igo/2011/465429.pdf ).٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧تمت الزيارة بتاريخ (   

  .، التقرير السادس٢٠٠٩، ٩٨مؤتمر العمل الدولي، الدورة    ٩٣
وفي النمسا، نفذ اتحاد نقابات العمال . في برامج من أجل توسيع عضوية وتمثيل المرأة النقاباتفي العديد من البلدان، شرعت    ٩٤

وقعت في  ٢٠٠٢وفي عام . للمرأة في جميع هيئاته تناسبيالتزم االتحاد بتمثيل  ٢٠٠٦وفي عام  لتعميم قضايا الجنسين،النمساوي خطة 
وفي قبرص، بدأ اتحاد العمال . على ميثاق لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في النقابات العمالية وطنية بلجيكا ثالثة اتحادات

استراتيجيات : لعملالمؤسسة األوروبية لتحسين ظروف المعيشة وا. (رآزت على المرأة ٢٠٠٦القبرصي حملة إعالمية في عام 
ه باإلضافة إلى ذلك، ينبغي األخذ بعين االعتبار أن). ٣٨و ٢٢الصفحتان ، )٢٠١٠دبلن، ( النقابات لتعيين مجموعات جديدة من العاملين

. طاع ذاتهبالمقارنة مع الرجال ألن المرأة تهيمن على الق نسبيًا ًافيها مرتفع األعضاء من اإلناثكون عدد في بعض النقابات العمالية ي
ها من أصحاب العمل ولكن في النقابات ؤن من الذآور على المنظمات التي يكون أعضايهيمن الموظفووعلى سبيل المثال، في بلغاريا 

بناء القدرات للحوار : المؤسسة األوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل(العمالية تشكل المرأة نسبة مئوية مساوية أو حتى أعلى 
    ). ٨، ص )٢٠٠٧دبلن، (بلغاريا  - لى مستوى القطاع والشرآةاالجتماعي ع
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وترويج المساواة والتضامن  النقاباتآيفية مساعدة وتعزيز مشارآة المرأة في هياآل وأنشطة : ٩٥الجنسينقضايا 
  .النقاباتبين أعضاء 

  :وعندما تستعد النقابات للتفاوض، يمكنها القيام بما يلي لمعالجة المساواة بين الجنسين في المفاوضة

 ؛اع صوتهامسإلتأآد من اوجهات نظرها و التماسالمشارآة الفعالة للمرأة، وضمان   ■

 ؛النقابة وبين أصحاب العمل أيضًا أعضاءبين  الجنسينلوعي والتقدير لقضايا تعزيز ا  ■

 ؛اختيار فريق التفاوض  ■

 ؛جدول أعمال المفاوضة علىوضع المساواة بين الجنسين   ■

ذات الصلة، ووضع مسودة جدول أعمال المفاوضة،  الوقائعاالستعداد الجيد للمفاوضة، وجمع آل   ■
 ٩٦.ووضع استراتيجية واضحة

مشارآتهن  تعيين أعضاء من النساء وتشجيعينبغي على النقابات  ، عند االستعداد للتفاوضوفي المقام األول
عندما قامت بتنفيذ  في تعيين النساء نها آانت أآثر نجاحًاوقد وجدت النقابات أ. الفعالة في جميع هياآل النقابة

  :وقد تشمل اإلجراءات ما يلي على سبيل المثال. على نشاط واحد ولم تكتِف بالترآيزأنشطة متعددة 

 ؛الوعي بفوائد التنظيم النقابي ارةثاست  ■

 ؛تحسين الصورة العامة للنقابات، بما في ذلك نشر قصص النجاح  ■

 ؛المصداقية ؤهاوإعطا مخاوفها واحتياجاتهاراء المرأة العاملة، وتفهم التماس آ  ■

 ؛ر في النقاباتبجعل المرأة مرئية بشكل أآ  ■

 على وجه التحديد؛ توفير الخدمات لتلبية احتياجات المرأة  ■

 ٩٧.القيام بحمالت خاصة لتشجيع المرأة على االنضمام للنقابات  ■

يفهمون  -من الرجال والنساء  - أن جميع العاملين  أن تضمن النقابات أيضًا، يجب على التعيينوإلى جانب 
وينبغي على النقابات تثقيف أعضائها من أجل أن يتعرفوا . هاعلى مخاطبة ممثلي النقابة بشأن شواغلهم ويقدرون

 تتاح أيضًاوقد . ك، وما إلى ذلالجنسيعلى األشكال المختلفة للتمييز، وإجراء البحوث التي تصنف حاالت التمييز 
  ٩٨.سماع صوتهاإفرص محددة لتمكين المرأة من 

ة سياساتها وبرامجها للفوارق بين الجنسين، يمكنها إجراء االنقابات في التأآد من مراع إحدى وإذا رغبت
  :تحليل بشأن نوع الجنس من خالل

 آيف يتم أخذ التنوع في االعتبار؟: تحديد القضايا  .١

 ماذا تريد النقابة تحقيقه من سياسة معينة ومن الذي سوف يتأثر بها؟: تحديد النتائج المرجوة  .٢

 نوع البيانات المتاحة، وآيف يقوم البحث بتناول التجارب المتباينة للتنوع؟ هوما : جمع المعلومات  .٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : نظر على سبيل المثالا   ٩٥

ILO: A resource kit for trade unions: Promoting gender equality, Booklets 1-6 (Geneva, 2002). 
  :انظر   ٩٦

ILO: A resource kit for trade unions: Promoting gender equality through collective bargaining, 
Booklet 2 (Geneva, 2002), p. 13. 

  :انظر   ٩٧
ILO: A resource kit for trade unions: Promoting gender equality within unions, Booklet 1 (Geneva, 
2002), p. 11. 

  :انظر   ٩٨
ILO: A resource kit for trade unions: Promoting gender equality through collective bargaining, 
Booklet 2 (Geneva, 2002), p. 13. 
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توفر الخيارات مزايا هل للخيارات تأثيرات مختلفة على المرأة والرجل؟ هل : وضع وتحليل الخيارات  .٤
 لآلخرين؟

 آيف يمكن تنفيذ السياسة على نحو منصف؟: تقديم التوصيات  .٥

هل تراعي اللغة المستخدمة الفوارق بين الجنسين؟ ما هي االستراتيجيات التي ينبغي وضعها : السياسة نشر  .٦
 لضمان توفر البيانات لكل من الرجل والمرأة؟

شواغل المساواة  تدمجات التي تستخدمها النقابة لقياس آثار سياسة ما؟ وآيف ما هي المؤشر: تقييم النتائج  .٧
  ٩٩تقييم مدى فعاليتها؟لالنقابة  التي تستخدمها معاييرالبين الجنسين في 

  :يتطلب إطار تحليل منظمة العمل الدولية بشأن نوع الجنس تحديد ما يليو

 ؛تقسيم العمل بين الرجل والمرأة  .١

 ؛لموارد والمنافع والسيطرة عليهاالوصول إلى ا  .٢

 ؛العملية واالستراتيجية للرجل والمرأةاالحتياجات   .٣

 ؛القيود والفرص المتاحة لتحقيق المساواة  .٤

  ١٠٠.المساواة بين الجنسينعلى تعزيز قدرات الشرآاء االجتماعيين   .٥

  آندا واستراليا: أمثلة قطرية
  العامةلمساواة بين الجنسين في الخدمة ا تعزيز

  آندا

وآالء النقابية،  المواقعوفي (أصحاب العمل  ٢٠٠٩لعام  في القطاع العام يلزم قانون التعويض العادل
مجلس  أن يشترط على ينص ،وفي نفس الوقت. للقانون لتقديم تعويض عادل للعمال وفقًا تدابيرباتخاذ ) التفاوض

مع األبعاد المحددة لنوع " تقييمات التعويض العادل" يجريأن أصحاب العمل على عالقات العمل في الخدمة العامة 
  .رتبط العديد من االلتزامات في القانون بعملية المفاوضة الجماعيةيو. يقوم بذلك بنفسه أن الجنس أو

  أستراليا

القطاعين العام والخاص، المحكمة االتحادية  في ، والذي يشمل العاملين٢٠٠٩يخول قانون العمل المنصف لعام 
القيمة  يلعمل ذا عن بإصدار األوامر لضمان حصول العمال من الرجال والنساء على المساواة في األجر"

نقابات العمال المهتمة  العمال المهتمين أو ويمكن التقدم بطلبات الحصول على مثل هذه األوامر بواسطة". المتساوية
. إدراج أي عبارة تمييزية في االتفاق الجماعي فعًال ويحظر النظام األساسي. المفوض المعني بالتمييز بسبب الجنسو

ات مقدمي وليؤأو الميول الجنسية أو العمر أو الوضع العائلي أو األسرة أو مس لجنسا ليشمل ويمتد مفهوم التمييز
  .أو الحمل الرعاية

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ٩٩

ILO: A resource kit for trade unions: The issues and guide lines for gender equality bargaining, Book 
let 3 (Geneva, 2002), p. 59. 

  :انظر   ١٠٠
ILO: “Briefing Note 1.6”, in Gender issues in the world of work: Briefing kit, INT/93/MO9/NET, Gender Training 
for ILO Staff and Constituents for the Promotion of Equality for Women Workers (Geneva, 1995). 



 
 

 38 

  

  المراجع المتعلقة باألحكام التشريعية النموذجية التي تتناول المراجعات 
  بنوع الجنس والشروط النموذجيةالمتعلقة 

يناقش بتوسع ) ٢٠٠٤(من االتحاد الكندي لموظفي القطاع العام " مكان عمل للجميع: المساواة في المفاوضة"
 http://www.cupe.ca/www/bargeq :قضايا المساواة ويشمل أدوات المراجعة الذاتية وأمثلة للغة المفاوضة الجماعية

  ).٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧تمت الزيارة في (

التفسيرات  صادرة عن منظمة العمل الدولية وتقدم ،"مجموعة موارد للنقابات: الترويج للمساواة بين الجنسين"
 ٦موعة األدوات من وتتألف مج. والقوائم المرجعية واألمثلة من العديد من البلدان بشأن القضايا المتعلقة بنوع الجنس

تمت الزيارة ( http://www.il.workinfo.com/free/links/gender/cha_1.htm: آتيبات، متاحة على الموقع اإللكتروني
  ).٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧في 

: متاحة على الموقع اإللكتروني( العمل المقدمة من منظمة العمل الدوليةالمبادئ التوجيهية لتشريعات 
http://www2.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/ ) ٢٠١١أآتوبر  /تشرين األول ٢٧تمت الزيارة بتاريخ(، 

ويقدم الموقع . هنةوالم االستخدامعلى سبيل المثال، بالقضاء على التمييز في  م النموذجية المتعلقةتوفر األحكا
القضاء على  ؛ة في األجراالمساو :بما يلي على سبيل المثال، تلك المتعلقة ني أمثلة من األحكام، بما في ذلكاإللكترو

أو  أو الدين أو الرأي السياسي أو العجز ألصل االجتماعيأو ا الوطنيتمييز القائم على العرق أو اللون أو األصل ال
  .التحرش الجنسي ؛العمر أو الجنس

  المستضعفةالفئات   - ٩
، ُيمكن استخدام المفاوضة الجماعية باعتبارها وسيلة لمعالجة القضايا المتعلقة الجنسينباإلضافة إلى قضايا 

. أو المهاجرين والعمال المعوقين إلى المجموعات العرقيةالمنتمين من العمال، مثل العمال  المستضعفةبالفئات 
 بشأنوتشير اتفاقية منظمة العمل الدولية . لالتفاقات الجماعية ويمكن أن يكون القضاء على التمييز موضوعًا

: بعة أسس تمييز محظورة وهيإلى س) أ(١-١ المادةفي ) ١١١رقم ( ١٩٥٨، )هنةوالم االستخدامفي (التمييز 
ما يرتبط التمييز  وغالبًا. واألصل االجتماعي الوطنيواألصل  للون والجنس والدين والرأي السياسيالعرق وا

   ١٠١.واألصل االجتماعي بوجود مجموعة عرقية مختلفة داخل بلد ما الوطنيعلى أساس العرق واللون واألصل 

راجعة بشأن المساواة، أظهرت أن م ٢٠٠٥ امل في المملكة المتحدة في عانقابات العمى مؤتمر وقد أجر
في الدراسة االستقصائية  وذآرت .لمعالجة قضايا األقليات العرقية والعمال المهاجرين تتخذ في االتفاقاتخطوات 

في مكان  أمور مثل ضمان المساواة في الحصول على الترقية والتدريب والتقدم الوظيفي والتصدي للعنصرية
ات في أغلب اللغة آانت أقل تغطية في االتفاقظيم اإلجازة والشروط بشأن ومع ذلك، فإن إعادة تن. العمل

  ١٠٢.األحيان

، المسنينوتنطبق التوصية بشأن العمال . قضية في العديد من البلدان السنوقد أصبح التمييز القائم على 
ومن . السنبسبب  هنةأو الم االستخداميواجهون صعوبات في  قد على جميع العمال الذين) ١٦٢رقم ( ١٩٨٠

. ليات األسريةؤوئم على الحالة االجتماعية والمسناحية أخرى، يواجه العمال األصغر سنا والنساء التمييز القا
 في بلدان أمريكا الجنوبية، أحكامًا ، فقد شملت بعض االتفاقات الجماعية، على سبيل المثالوآما لوحظ مسبقًا

وإجازة تقديم  متعلقة بالحمل وإجازة األمومة والرضاعة الطبيعية ورعاية األطفال وإجازة األبوة والتبني
  ١٠٣.الرعاية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ١٠١

ILO, “Substantive provisions of labour legislation: The elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation”, in ILO: Labour Legislation Guide lines, Chapter VII, 
http://www2.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm .  

  .)٢٠١١أآتوبر  ٢٧تمت الزيارة في (
 :انظر   ١٠٢

Trades Union Congress: TUC Equality Audit 2005 (London, 2005), http://www.tuc.org.uk/extras/auditfinal.pdf 
(accessed 27 Oct. 2011). 

متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن  بموجب، التقرير العالمي "مواجهة التحديات: المساواة في العمل"تقرير المدير العام،    ١٠٣
، )٢٠٠٧، كتب العمل الدوليم( )اءب(األول، التقرير ٢٠٠٧، ٩٦والحقوق األساسية في العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ئالمباد
  .٨٩ص 
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وعلى . ر إلى اإلعاقةتشي ًاوفي بعض البلدان، وخاصة في القطاع العام، تشمل االتفاقات الجماعية بنود
والذين يعانون من  المسنينف العمل للعمال يتكي شأنب في النرويج، شملت بعض االتفاقات شروطًا سبيل المثال

بشأن القضايا المتعلقة بإعادة اإلدماج واختيار األشخاص من  وفي هولندا، شملت االتفاقات بنودًا. الصحة تاللعا
  ١٠٤.ذوي اإلعاقة

  التدريب وبناء القدرات  -١٠
. آان المراد منها تحقيق تأثير جيد من الممارسة إذا ًاآبير وقدرًا ًاالتفاوض هو مهارة تتطلب بصيرة وتنظيم

ويميل المفاوضون إلى الوصول إلى طاولة المفاوضات مزودين بوجهات نظر عالمية ونماذج للمفاوضة معدة 
، فمن الضروري أن يستفيد المفاوضون أقصى حد مثمرة إلى ، ولكن إذا آان يتعين على المفاوضة أن تكونمسبقًا

بوجهات النظر الضمنية في  أيضًا المعرفة منمهارات التفاوض ولكن ليس فقط من التدريب المسبق على 
من ، إّال اعتمادها عينيمكن للمفاوضين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل ُنُهج المفاوضة التي يتال و. المفاوضة

  .خالل معرفة الخيارات المتاحة

يتمتع الطرف اآلخر  أّنعندما يعتقد أحد الطرفين  قد يبرزغير المفيد الذي  الدفاعي وبغية مكافحة الشعور
، فمن المهم أن يستفيد مفاوضو الطرفين من التدريب تفوق مهاراته واستعداداتهبمهارات واستعدادات تفاوضية 

وهذا صحيح بشكل خاص . لمفاوضي الطرفين المشتركويمكن تقديم حجج قوية بشأن التدريب والتعليم . الكافي
ولكن إذا آان الطرفان يعمالن في . المكاسب المتبادلة إلىحتماالت تحقيق المفاوضة المستندة إذا آانت هناك ا
فاق آ، يمكن لمجموعة من المهارات والتفاهمات المشترآة أن ُتَحسِّن من تقوم على المواقفإطار مفاوضة 

ما  غالبًاباإلضافة إلى ذلك، . إذا وصلت األمور إلى هذا الحد ساعد في إدارة معقولة للنزاعتالمفاوضة المنتجة و
مة في قّي تشكل أصوًال في بيئة غير تهديدية عالقة ناشئةإلى جنب  ينتج عن عملية التدريب الحقيقي جنبًا

  ١٠٥.الحقيقية لمفاوضاتا

  التيسير الَفعَّال للمفاوضات  -١١
دعم تهدف إلى تحسين فرص الطرفين لتحقيق النتائج المتفق عليها  اعتماد تدابيرشهدت بعض األنظمة 

و ينصب الترآيز على التجنب اإليجابي  .دون نشوء النزاعات في المفاوضات، مما يحول أيضًا) وبنوعية أفضل(
  .على رد الفعل ةالنزاعات القائم تسويةمن  للمنازعات بدًال

في  لمقانون عالقات الع على ٢٠٠٢تعديالت  بموجبت ومثال على ذلك، هو أحكام التيسير التي ُادخل
في محاولة للحصول على مزيد من النفوذ ف: االجتماعية ن إلى الظروفأشير بالبناوقد  .١٩٩٥فريقيا لعام أجنوب 

لعولمة، نجحت الحرآة العمالية في الفوز بالحق ل استجابةفي مواجهة إعادة الهيكلة الجارية في أماآن العمل 
 ًاومع ذلك، فقد وضع المشرع في نفس الوقت حكم. عدد اليد العاملة تقليصفي اإلضراب في مواجهة  لقانونيا

عملية توفيق قانونية واجبة، وتم حق اإلضراب فقط في حالة انهيار  ممارسة يمكنحيث . النزاعات منعلموازنة 
نية تقمن الناحية ال(الهيكلة  منح آل من الطرفين الحق في الحصول على خدمات ميسر ليترأس مفاوضات إعادة

  .وتنطبق األحكام على آل من القطاعين الخاص والعام .)والمشاورات

 لمنعويحق للطرفين االتفاق على ميسر، وفي حالة الفشل في االتفاق عليه، ستقوم الهيئة الحكومية 
للميسر صالحيات مناسبة  وسيكون. خبير متمرسبتوفير ) لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم( وتسويتها النزاعات
 وفي االجتماع األول سيقوم بمساعدة الطرفين في االتفاق على بروتوآول المشارآة، ويشمل أيضًا. للمهمة

وبعد ذلك، يترأس الميسر االجتماعات ويحافظ . بشأن اإلفصاح عن المعلومات منصوص عليها قانونًاالالجوانب 
وقد يتفق . ه القانونية قابلة للتوسع واالنكماش باالتفاق بين الطرفينواليت على أن تكونعلى التحكم في العملية، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :انظر   ١٠٤

“Workers with disabilities: Law, bargaining and the social partners”, in EIROnline, Feb. 2001, 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/ 2001/02/study/tn0102201s.htm (accessed 27 Oct. 2011). 

اتخاذ تدابير  ألطراف في المفاوضة الجماعيةلينبغي ): "١٦٣رقم ( ١٩٨١المفاوضة الجماعية،  توصية فقرة من نظر أيضًااو   ١٠٥
  ".، من تلقي تدريب مناسبالمستويات آافةعلى  لكي يتمكن المفاوضون،
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أي حكم في نهاية المطاف، وال  نتائج تجرى على أساس أنها لن تمسان على أن تكون اإلجراءات سرية والطرف
  ١٠٦.يجوز استدعاء الميسر لتقديم أدلة بشأن أي جانب من عملية التيسير في اإلجراءات القضائية

ات فيما يتعلق اتفاق إلى المفاوضات الميسرة بانتظام فضيوت. تجربة مع هذا التحديث مشجعة جدًاوآانت ال
  .اإلضراب عن العمل القضائية، وخصوصًا ىحد من انتشار الدعاوتالنقسام، ول مثير بموضوع

لق بالمفاوضة فيما يتع حذرًا دورًا ، عمومًادمة االستشارة والتوفيق والتحكيمتلعب خوفي المملكة المتحدة، 
ومع ذلك، فهي تقدم ما . العهدتقاليد العمل التطوعي طويلة  مدعومة بقوة بفعلالعملية  أنالنظر إلى بالجماعية 

  ":المدعومةالمفاوضة "ُيطلق عليه خدمات 

قدرة  علىوخدمة االستشارة والتوفيق والتحكيم،  هذا النظام األساسي التي يلقيها هميةاألوعلى الرغم من "
خدمة االستشارة من خالل اإلجراءات المعمول بها، هناك مناسبات ال تتدخل فيها  بينهماالطرفين لتسوية الخالفات 

". ةالمدعومالمفاوضة "وعلى سبيل المثال، في دور  ؛من ذلك بكثير أبكرفي وقت  والتوفيق والتحكيم بأي صفة آانت
من  مختلفًا النزاعات الجماعية الرسمية، ولكنها يمكن أن توفر نوعًا ال تقتصر على التعامل مع هذه الخدمةألن  وذلك

في  ىنتائج تبق المدعومةوتشمل المفاوضة . نشوء نزاع منعالمساعدة في تناول قضايا عالقات العمل الجماعية و
حلول مقبولة  لطرفين إلىا توصل تسهيل ويقوم دور خدمة االستشارة والتوفيق والتحكيم علىأيدي الطرفين المحليين 

ألن التوفيق الجماعي يمكن أن يحدث فقط في حالة  التوفيق الجماعيوليس هذا هو نفس الوضع في حالة . لكليهما
  .مهنيوجود نزاع 

في وعلى سبيل المثال، . ويحدث هذا النوع من التدخل عادة عندما يكون هناك تاريخ طويل من النزاعات
متعددة حول نفس الجولة الخاصة باألجر في مجموعة آبرى التوفيق العدة سنوات من النزاعات وحاالت  أعقاب

وفي هذا . المفاوضات قد بدأتتكون للتوفيق قبل أن  اجتماعًا خدمة االستشارةبأن تترأس  اقترحللبيع بالتجزئة، 
الشرآة ، عرضت متفرغين نقابيين لينؤومديري الموارد البشرية ومسآبار االجتماع غير الرسمي بين العديد من 

 امن مؤتمره المستمدةاالستماع إلى تطلعات النقابة والقضايا الموضوعية للمفاوضة  جرى الوضع المالي ومن ثم
وقد اتفق  .أآثر اعتداًال شرآةلل وآان الهدف من ذلك هو تحقيق مطالبة للنقابة تكون أآثر واقعية واستجابة. السنوي

وآانت النتيجة تقديم . األولى من المفاوضات بصفتها االستشاريةالجولة  خدمة االستشارةالطرفان على أن تسهل 
وقد . لالقتراع ُطرحوقد تم االتفاق على عرض منقح و. التوفيق بين الطرفينب خدمة االستشارةمطالب أقل، عقب قيام 

خالفات  ةهناك أي ومنذ ذلك الحين لم تكن. قبلته أغلبية معقولة وأصبح هذا النموذج هو البنية للمفاوضات في المستقبل
  ١٠٧.حول األجور أو الحاجة إلى خدمات التوفيق التقليدية التي تقوم بها خدمة االستشارة والتوفيق والتحكيم

التزامها بمساعدة أطراف القطاع العام خالل األزمة  مؤخرًا خدمة االستشارة والتوفيق والتحكيموقد أعلنت 
  ٢٠٠٨.١٠٨في عام  تالمالية التي بدأ

وشاملة في هذا المجال في المساعدة الوقائية للمفاوضين، من خالل  أولى الواليات المتحدة رائدةوآانت 
 ١٩٩٠لعام  قانون وضع قواعد التفاوض بموجب الخدمة الفيدرالية للوساطة والتوفيق باستخدام مساعيها الحميدة

 مباشرةللوساطة والتوفيق سلطة  وآطرف ثالث محايد تم منح الخدمة الفيدرالية. لتحسين العمليات الحكومية
الحوار بشأن السياسات العامة  عقدة متعددة األطراف، بما في ذلكوتسهيل طائفة واسعة من العمليات الم

تحسين اتصاالتهم وعالقاتهم للتوصل إلى توافق بشأن  على والمفاوضات التنظيمية، ومساعدة جميع األطراف
  .القضايا

لتلك البلدان  مفيدًا طريق التفاوض تحت رعاية هيئات مستقلة نموذجًا ويمكن أن يوفر وضع القواعد عن
  .النزاعات في المجاالت المتقبلة من القطاع العام تسويةالراغبة في صياغة نظم المفاوضة و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٠٢ المرتبطة بهولوائح التيسير  ١٩٩٥في قانون العالقات الصناعية لعام  لفأ١٨٩ المادةنظر ا   ١٠٦
لندن، " (أآاس"، ورقة مناقشة سياسة دور التوفيق الجماعي: آيمياء تسوية النزاعات: االستشارة والتوفيق والتحكيمخدمة    ١٠٧

في  ، ولمجموعة من األسباب التاريخية، آانت تستخدم قليًال"أآاس"في حين أن خدمات التوفيق الجماعي التي تقوم بها . ٤، ص)٢٠٠٩
نظر نفس ا". الخدمة يقدرونها ويستخدمونها مرة أخرى ويوصون بها لآلخرين يلجأون إلىتشير الدالئل إلى أن الذين "القطاع العام، 
  .٦المنشور، ص

  :انظر   ١٠٨
Acas support for public sector organizations undergoing change, 
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=3121 (accessed 27 Oct. 2011). 
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  البحث المشترك /التحقيق -١٢
دراساتهم  لغير بإجراءتكليف اقد يكون من المفيد لهم حلول للقضايا،  إلى إيجاداإلدارة والعمال  سعىعندما ت

وحتى عندما يجري تعيين خبرات مستقلة لهذا الغرض، يمكن اعتبار منتج مثل هذه . المسألة هأو تحقيقاتهم في هذ
المكلف به حًال العمل  عتبروقد ال ي. هذه الحال على نحو موضوعي عليه ، سواء آانت أو لم تكنالمبادرة انتقائيًا
للموقف التفاوضي للطرف المبادر، يمكن التصدي له برأي خبير منافس أو  مثقاًال ذاتيًاإنما ، ًاخياربل قد ال يعتبر 

  .يبحث عمل

خدمات خبير إلعداد تقرير  إلىالطرفين على نحو مشترك  لجوءومع ذلك، فهناك قدر آبير من الجدارة في 
يكونا في وضع أفضل لتقييم  ويمكن للطرفين بعد ذلك أن. للمساهمة في المداوالت أو المفاوضات الالحقة واحد

  . الجدارة، وعدم صرف النظر عنها آمادة مغرضة المنتج عن

  مدونات بشأن الممارسات الجيدة -١٣
مدونات بشأن  الوطني على المستوى النزاعات تسويةوضعت العديد من الهيئات االستشارية ووآاالت 

 تسويةالمفاوضة الجماعية و مواضيع ما في ذلكها متاحة، بتمجموعة من المواضيع وجعل حولالممارسات الجيدة 
 تساعد على منعوأن تكون أداة هامة  آبيرًا تعليميًا متقنة أن تلعب دورًامدونة  أليويمكن  ١٠٩.النزاعات
  .النزاعات

للتشريعات أن  لمحاآم التحكيم القانونية ومحاآم العمل التي يتعين أن تعمل وفقًا أنه ليس من النادر أيضًاو
  ١١٠.تأخذ في االعتبار محتوى مدونات الممارسات الجيدة عند البت في القضايا المعروضة عليها

  الحل المشترك للمشاآل -١٤
يمكن النظر إليها ومع ذلك، . العمل غيرعملية تنطبق على مجاالت أخرى  والحل المشترك للمشاآل ه

والفرق األساسي هو أن . المصالح القائمة على المفاوضة من بعدًاآبديل للمفاوضة التقليدية أو باعتبارها  أيضًا
 لمواقفافي حين أن القائمين على المفاوضة بنهج  تعاونيةالقائمين على حل المشكلة يتصدون للقضية بطريقة 

ضد بعضهم البعض،  الوقوفوبعبارة أخرى، يميل المفاوضون إلى . تعزيز مواقفهم على يكونون أآثر ترآيزًا
   .حين يعمل القائمون على حل المشكلة مع بعضهم البعضفي 

بالنسبة أما . ، تحقيق الحد األقصى من المكاسب لجانبهمالمواقفويكون هدف القائمين على المفاوضة بنهج 
ويكون . جميع الجهات المعنية من موافقة جماعية أقصى ، فيكون هدفهم الحصول علىللقائمين على حل المشكلة

تحقيق صفقة توفق بشكل أفضل بين مصالح الجهات  :م بكل شيءليالذي يقدمه الُمَحكِّم المستقل الع المغنم هو نفس
  .مصالح المشترآةالبشكل أفضل  تعززالمعنية و

موضوعية بأآبر لمعايير  خيارات واختيار أفضل النتائج وفقًاالوقد يشمل حل المشاآل تبادل األفكار وتوليد 
  .قدر ممكن

   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولجنة )http://www.lrc.ie(نظر المواقع اإللكترونية للجنة عالقات العمل األيرلندية الالطالع على أمثلة من هذه المدونات،    ١٠٩
، وخدمة االستشارة والتوفيق والتحكيم في المملكة المتحدة )http://www.ccma.org.za( افريقيأجنوب في  التوفيق والوساطة والتحكيم

)http://www.acas.org.uk( ) ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧تمت زيارة جميع الروابط بتاريخ.(  
اء آانوا يعملون من خالل خدمات النظام الوسطاء والمحكمين وموظفي المحاآم، سو سلوك ما تتحكم مدونات السلوك في غالبًا   ١١٠

وتنظم هذه المدونات معايير أداء وسلوك األطراف الثالثة، مما يحد من إمكانية . النزاعات أو من خالل وآاالت خاصة لتسويةاألساسي 
جيدة ألصحاب العمل وباإلضافة إلى ذلك، تشمل العديد من قوانين العمل مدونات الممارسات ال. من المصالح الخاصة يخففالفساد و

ات والمبادئ األطراف على نحو متزايد بهذه المدون إدارات العمل تزودو. والعاملين وممثليهم في تعاملهم مع النزاعات والخالفات
  . ذات الصلة لمساعدة األطراف في إدارة النزاع على نحو أآثر فعالية السوابقات النموذجية، والتوجيهية، واالتفاق

(F. Steadman: Handbook on alternative labour dispute resolution (Turin, International Training Centre of the ILO, 
2011), p. 54.) 
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  :لتحقيق ما يلي العمل معًا :لمشاآل على أساس المصالححل ا :١الشكل 

  

 المشاآل/ المشكلةتحديد   .١

   االعتراف بجميع الجهات المعنية  .٢

  جميع المصالحب االعتراف  .٣

   الحصول على البيانات  .٤

  ثوبحالالقيام ب  .٥

   توليد الخيارات  .٦

  لخياراتلمعايير الوضع   .٧

 الخيارات  تغيير  .٨

  الخيارات فيالتفاوض   .٩

  التوصل إلى اتفاق  .١٠

 

تصلح  ، قدونظم التصنيف تفاوض معينة مثل الصحة والسالمة وتكامل الحياة والعمل وهناك موضوعات
موضوعات العلى سبيل المثال،  ىلمشترك للمشاآل، من موضوعات أخربسهولة أآبر ألن تخضع لنهج الحل ا

  .ومن ثم يمكن فصلها عن بقية المفاوضات والتفاوض بشأنها من خالل تقنيات حل المشاآل. النقدية

  واجب التفاوض بنية حسنة  -١٥
ال يمكن للمفاوضة " هلجنة المفاوضة الجماعية أن ت، ذآر١٥٤أثناء األعمال التحضيرية لالتفاقية رقم 

شددت على أن حسن النية ال "و" الجماعية أن تعمل بشكل فعال إال إذا أجريت بحسن نية من جانب آال الطرفين
   ١١١."يمكن فرضه بموجب القانون، ولكن يمكن تحقيقه فقط آنتيجة للجهود الطوعية والمستمرة لكال الطرفين

العمل الدولية أهمية المبدأ القائل بأنه ينبغي على أصحاب  منظمةل الحرية النقابية التابعة وقد أآدت لجنة
في حاالت مثل الخدمات  االعمل والنقابات العمالية التفاوض بحسن نية والسعي نحو التوصل إلى اتفاق، وال سيم

  ١١٢.ضراباتاإلاألساسية حيث ال ُيسمح لنقابات العمال بالمشارآة في 

عدد من البلدان نحو  ىوقد سع. توافق اآلراءتعزيز الحوار و وتشمل المفاوضة الجماعية الفعالة تشجيع
القيام بذلك عن طريق تحديد واجب قانوني منصوص عليه في التشريعات يهدف إلى إلزام األطراف على مائدة 

هو ضمان حصول األطراف على  الواجبوالغرض من هذا . في مفاوضات مستنيرة تمامًا بالضلوعالمفاوضات 
، في حين يشار إليه وفي بعض الحاالت، يقتصر هذا الواجب على التفاوض. آل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق

  ١١٣.واجب المفاوضة بحسن نيةفي حاالت أخرى على أنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢/١١، ص )١٩٨١( محضر األعمال: مؤتمر العمل الدولي   ١١١
  :انظر   ١١٢

ILO: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the 
ILO, fifth (revised) edition (Geneva, 2006), Para - graphs 934–943. 

  :انظر   ١١٣
ILO, “Substantive provisions of labour legislation: Effective recognition of the right to collective bargaining”, in 
ILO: Labour Legislation Guide lines, Chapter III, 
http://www2.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm (accessed 27 Oct. 2011). 

  مرحلة البناء

  مرحلة التوسع

 مرحلة التقييم
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  اتمدة االتفاق  -١٦
 يفترضهذه هي الحالة،  نظرًا إلى أنو ؛المفاوضة الجماعية نشاط يستهلك الموارد وينطوي على مخاطر

 اإلطارية ذاتات االتفاقو الضمني اإلقرار يكونما  وغالبًا. من مدة أطول المتفاوض بشأنها اتأن تستفيد االتفاق
سمح يومع ذلك، فقد . ث تغير في الظروفها في غضون مهلة معقولة في حالة حدوؤمدة غير محددة، ويمكن إنها

وربما التأثير فيها،  والتنبؤ بها التطورات في سوق العمل واالقتصاد األوسعالمدة للطرفين بتتبع  االتفاق محدود
  .عندما يتعلق األمر باألمور الجوهرية، وعلى األخص األجور

ما  ن في مكان العمل، غالبًاؤوفي استقرار الش الجوهرية تم التوصل إليها بشأن األمور سهم اتفاقيولكي 
ات ويمكن أن تكون االتفاق. ، على أنها مدة مناسبةينظر إلى مدة حوالي سنتين إلى ثالث سنوات حسب االقتضاء

 في منتصف المدة بشأن قضايا فرديةعناصر ديناميكية تنظم المفاوضات  على ومتقاألطول مدة مقبولة إذا آانت 
  .ديالت تلقائية مثل تسويات تكلفة المعيشة، أو إدخال تعديالت أو تع"استثنائيةأحداث " استعراضاتأو 

ت لمدة سنة االمستوى األمثل أن تكون االتفاق يكون عادة دونتكن هناك عوامل خاصة تبرر هذا،  وما لم
صفقة السنة  لم تكنعادة، وال سيما إذا  الفوائد تكاليف دورة هذه المفاوضة المحدودة تفوق أنحيث . واحدة فقط

  .متكررةسمة  ية بل ذاتاستثنائالواحدة ظاهرة 

وعلى سبيل المثال، في والية واشنطن في . لتسوياتا لتشجيعات ممتدة المدة استخدام اتفاق ويمكن أيضًا
ظل اتفاق جماعي لمعظم العاملين في القطاع العام ساري المفعول لمدة سنة واحدة بعد انتهاء يالواليات المتحدة، 

نهاية السنة المعنية، يحق لصاحب العمل تنفيذ عرضه األخير من حيث  وفي. مدته بغية إتاحة الوقت للمفاوضات
. وال يشمل هذا مواضيع أخرى للتفاوض. عن إجراءات التظلم ساعات العمل واألجور وظروف العمل، فضالًً

جراء تغييرات يتطلب القانون بإعادة  له سمحي الذيوعلى سبيل المثال، يفقد صاحب العمل شرط حق اإلدارة، 
التفاوض بحسن نية مع النقابة حتى  مواصلة على صاحب العمل يجبوباإلضافة إلى ذلك، . التفاوض لوالهامنه 

لسنة واحدة " التجميد"وآان من أثر . التوصل إلى اتفاق ويتعذر إجراء تغييرات إضافية دون التفاوض مع النقابة
. من االتفاق القائم ير المفاوضات إذا آان عرض صاحب العمل أآثر إرهاقًاأنه أصبح في إمكان النقابات تأخ

عندما يطلب أصحاب العمل من العاملين تحمل جزء من تكلفة التأمين الصحي، مما يقلل من  ويحدث ذلك غالبًا
مجاالت  التكاليف بفوائد أآبر في تخفيضوهكذا، قد تقوم النقابة بمقايضة رغبة صاحب العمل في  .صافي الدخل

ناجحة إذا عرض آال  وفي بعض األحيان، تأتي المناورة بنتائج عكسية، ولكن تكون الوساطة عادة. أخرى
إشارة من صاحب العمل أي وفي بعض األحيان، قد يتفاوض الطرفان لعدة سنوات دون . لالتفاق الجانبين حافزًا

  ١١٤.العالقة عدائية جدًا أصبحتوإن إلى إمكانية اتخاذ إجراء، 

   هاوهيكل اتوضوح االتفاق  -١٧
كون االتفاق سهل القراءة يوينبغي أن . خالف الحق ألي ات هو ترياق جزئي هامالوضوح في آتابة االتفاق

أن المفاوضة ) ٢المادة ( ١٥٤وتحدد االتفاقية رقم . سبب أي نزاعاتيعبر بوضوح عن قصد األطراف، وال يو
وينبغي أن توضع هذه الشروط . وأحكام االستخدامالجماعية تشمل جميع المفاوضات التي تحدد ظروف العمل 

  ١١٥.آتابة

  :باستخدام األقسام العامة التالية على سبيل المثال االتفاق الجماعي بناءويمكن 

األطراف الملزمة  هي منما هو القطاع المعني و: شمله االتفاقية التي يتم بموجبها توضيح ما عاماألحكام ال  .١
 .إلى جنب مع االتفاق المعني جنبًا تطبقات أخرى وقواعد تلتزم بها اتفاق وقد تكون هناك أيضًا. باالتفاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ١١٤

Revised Code of Washington (RCW) 41.56.123; C. Carrión-Crespo and A. Santos Bayrón: The impact of 
mediation on the use of labour arbitration in the public services: Comparison between the State of Washington 
and Puerto Rico, Presentation made before the 2nd International Congress on Alternative Dispute Resolution 
Mechanisms, San Juan, Puerto Rico (2006) (in Spanish). 

  ".االتفاقات الجماعية"إلى البت في شروط وظروف االستخدام عن طريق  ١٥٤تشير االتفاقية رقم  ال :انظر   ١١٥
B. Gernigon, A. Odero and A. Guido: Collective bargaining: ILO standards and principles of the supervisory 
bodies (Geneva, ILO, 2000), p. 50. 
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لوقت العمل وما هي قواعد الوقت القصير  العاديالطول  هو وبعبارة أخرى، ما. تعريف وقت العمل  .٢
 .عن أيام العطالت والعمل اإلضافي فضًال

 لديهالمبتدئ، وعامل : مجموعاتأساس  إلىمستوى األجور، على سبيل المثال،  أن يستنديمكن . الراتب  .٣
 خصائيين من ذوي الخبرة الرفيعة، حيثأبعض الخبرة، وأخصائي مبتدئ، وأخصائي من ذوي الخبرة، و

 .ن العاملين في االتفاقهذه األنواع م تدرج أوصافو. إلى فئات مختلفة للمرتبات المجموعاتتنتمي هذه 

 .في الخارج المؤدى لعملا عن الفوائد مثل التعويض اإلضافي  .٤

، وأي نوع من )ه للعمليالتوج(صاحب العمل  أن يعطيهالذي ينبغي  اإلرشادما نوع . األحكام االجتماعية  .٥
األبوة،  /نوع إجازة األمومة والعامل أو تغيبه عن العمل، وما هاتباعها في حالة مرض  نبغيالسياسات ي
 .الشخص يحصل عليهأن  الذي يمكن

 ١١٦.االتفاق شروطالنزاعات و تسويةسياسة  ،حالة الخالف حول أحكام االتفاق السياسة في  .٦

الجماعية قضايا مختلفة أخرى من التدريب إلى ات روضة هي أمثلة، وقد تشمل االتفاقوالموضوعات المع
محددة لتلبية  ًاالطرفان أقسام ضعوداخل هذه المجاالت العامة، يمكن أن ي. ق بين األسرة والعمليإجراءات التوف

 ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن اللوائح الوطنية مثل قوانين العمل يمكن أن تفرض أحكامًا. احتياجاتهما الخاصة
أو وقت العمل، ) الحد األدنى لألجور(على سبيل المثال، األجور مواضيع المفاوضة الجماعية، على إلزامية 
وإذا آانت األحكام ). إذا آانت األحكام إجبارية(الجماعية  البت في االتفاقاتأن تؤخذ في االعتبار عند  يتعين

  .األمر ااضح عن هذ، يمكن أن يكون هناك تعبير وجماعي اتفاقاختيارية ويمكن استبدالها ب

الذين  ،لالتفاق" العاديين"المستخدمين  قراءة المسودة مع سهولةوقد يكون من المفيد للمفاوضين اختبار 
حكم ما،  في فهموإذا آان لديهم صعوبة . ليس لديهم أي معرفة بتبادل المعلومات األساسية في عمليات المفاوضة

   ١١٧.إعادة صياغة ذلك فربما يستحق

  :ل أفضل إذا آانكبش مة، سيكون نص االتفاقية الجماعية مفهومًاوآقاعدة عا

 ؛يستخدم لغة بسيطة  ■

 ؛وفصول وفقرات مناسبة واضحة، مع عناوين جيدًا تنظيمًا ًامنظم  ■

 ؛إلى جمل قصيرة ًامقسم  ■

 .)معدالت األجور في حاالت محددة عن توضيحات على سبيل المثال،( ناجحةيستخدم أمثلة   ■

 ،٢٠٠٩الذي عقد في الجبل األسود في عام  ،المثال، سلط المؤتمر الثالثي دون اإلقليميوعلى سبيل 
ات الشروط المنصوص عليها في االتفاقعن المصطلحات المستخدمة و بوضوح الضوء على أنه ينبغي التعبير

ون ذات صلة أن تك ينبغيبلغة بسيطة وتستخدم اللغة اليومية آما  ينبغي أن تكون مكتوبة هالجماعية، وأن
  ١١٨.بالمتطلبات العملية للقطاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ،٢٠١٠مارس / آذار ٢٨ انظر على سبيل المثال االتفاق الجماعي العام الفنلندي للحكومة،   ١١٦

http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/ 
02_documents_on_personnel_management/02_sopimukset/20100301 
Genera/General_collective_agreement_with_annexes_final.pdf (unofficial translation). 

آتابة االتفاقيات الجماعية بلغة بسيطة، ورقة : إليوت. أنظر، على سبيل المثال، د. المواد المطبوعة في هذا المجال آخذة في االزياد   ١١٧
مت الزيارة ت(، والمصادر األخرى الموجودة في مواقع مثل ١٩٩٨، منقحة عام ١٩٩٠مقدمة إلى مؤتمر تحكيم العمل السنوي الثامن، 

   http://home.comcast.net/~garbl/writing/plaineng.htmو ) ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧في 
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/hip/lld/nls/resources/plain_language_biblio.shtml. 

  :انظر   ١١٨
ILO, Strengthening the Mechanisms of Labour Dispute Prevention and Amicable Resolution in the 
Western Balkan Countries and Moldova (Conference Report, 2009), p. 6. 
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  اتالمحافظة على االتفاق  -١٨
وهذا هو الحال خاصة إذا . ات في بيئات ديناميكية، وبالتالي ينبغي أن يكون لها مالمح ديناميكيةتعمل االتفاق

  .مدة حياتها تمتد ألآثر من سنة تآان

  :وتشمل هذه الخالفات ما يلي. اتفاق جماعيد من مجاالت الخالف خالل حياة أي العدي وينشأ حتمًا

 ؛خالفات حول تفسير األحكام  ■

انفجار في معدالت التضخم وتغيير في سياسة الحكومة (تداعيات التطورات غير المتوقعة   ■
 ؛)األمورذلك من غير وتشريعات جديدة مثيرة للدهشة، و

 المغاالة فيعلى سبيل المثال، (سة العملية حول الكيفية التي يتم بها تنفيذ األحكام في الممار اتخالف  ■
 ؛)تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية المتفق عليها عن المكافآت

 تعينقد ال تكون بعض التعهدات ذاتية التنفيذ ويو. اتتلبية متطلبات االتفاق عنطرف أو أآثر  تخّلف  ■
 الشاقةغراء أثناء المفاوضات اإلينشأ  غالبًا ماومرة أخرى، . الثقة أثناء إبرام االتفاق تستند إلىأن 
مفاوضات النهاية  قرابةعلى سبيل المثال، هكذا و. عمليات في المستقبلتأجيل القضايا الصعبة إلى ب

قد يقنع أحد الطرفين منذ مدة طويلة،  مستمر دون حلقلق  مع وجودولكن  بشأن فرض ضرائب
للطرف اآلخر، بدرجات  مكنوي. في المستقبل األعمال غير المنجزة في التزام جزئةالطرف اآلخر بت

في إحدى  يكون التعطل، إن حدث، مندرجًاما  وغالبًا. االقتراح الموافقة علىسن النية، حمتفاوتة من 
 :الفئتين التاليتين

التعاون مع عمليات تهدف إلى تعديل  في أو(تعديل السلوآيات بالتعهدات ب الوفاءالفشل في  •
من الطرف اآلخر اتخاذ خطوات  أو تغيير تلك  المسائلحيث تتطلب بعض و. )السلوآيات
مثل معالجة المستويات المرتفعة من التغيب عن العمل،  أمورًامثلة هنا األوتشمل . السلوآيات

والموافقة على تقديم سياسات جديدة بشأن اختبار الكحول والمخدرات، والموافقة على الخضوع 
 .لى تشغيل أنظمة عمل جديدة، وهلم جرًالتدريب الآتساب القدرة ع

تصنيف جديد أو عمل على تطوير وتطبيق نظام  صاحبفقد يوافق . الفشل في تنفيذ المشاريع •
 .وما إلى ذلكأو تحسين الظروف البيئية،  تعتبر مرهقة التي عملالأنماط  بعض مراجعة

إذا آانت األطراف تتفاوض بحسن  على مايعتمد إلى حد آبير  عليهاوالمحافظة  االتفاقاتفالنجاح في تنفيذ 
أن الطرفين يعنيان ما يقوالن  هي والتوقعات المتبادلة بطبيعة الحال،. بحسن نية التزامات تتعهدنية ومن ثم 

  .ينفذا نواياهما المعلنة على نحو جيد لكيولديهما العزم والقدرة 

. لهاوتوفر الموارد  التنفيذقضايا  ل معتتعام ات على أحكامتحتوي االتفاق أن وبالتالي، فمن المستحسن
  .استعراضمع فترات مقترنة االلتزامات،  بتنفيذاألفراد وربما اللجان التوجيهية  أن يكّلفوينبغي 

 وفي هذه الحالة، ينبغي على الطرفين أوًال .ومع ذلك، فقد تنشأ خالفات حتى ولو تم اتخاذ خطوات وقائية
 ةخارج سيطر تكون وقد تستدعي الظروف المتغيرة التي. اإلعالن عن نزاع ساالشتراك في حل المشكلة ولي

التطورات غير  وما من شك في أن. غير عملي صبح حكمًايإعادة التفاوض حول ما قد  من األطراف، طرف
  . ىضل من خالل المناقشة وليس الشكاوبشكل أف ُتعالج المتوقعة

 ال يمكن ،بحسن نية التي أعطيت أصًالض التعهدات لجميع األطراف، أن بع وينبغي أن يكون واضحًا
  .  في مسار المفاوضات العالجية تسحب صراحةقد يكون من األفضل أن  هببساطة تنفيذها على نحو جيد، وأن

لم يكن  إذا ومتىيمكن االستناد إليها  ،المنازعات لتسويةعلى إجراءات رسمية  ات أيضًاوقد تحتوي االتفاق
حول تفسير وتطبيق أحكام وتصنف الخالفات . القضايا من خالل المناقشات أو المفاوضاتتسوية في اإلمكان 

تسويتها عن طريق التحكيم السريع  نبغيأنها إذا ظلت دون حل في لى أنها نزاعات حقوقية، مما يعنيع االتفاق
  .وغير المكلف أو التقاضي
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  فريقياأآندا، جنوب : مثال قطري

  من قانون العمل الكندي) ١(٥٧ المادة

للتسوية النهائية دون التوقف عن العمل، بواسطة التحكيم أو خالف ذلك، لجميع  تضمن حكمًايآل اتفاق جماعي 
 هتأو مخالف إدارتهأو  هتطبيقأو  ه، فيما يتعلق بتفسيرباالتفاق الجماعي الملزمينالخالفات بين األطراف أو العمال 

  .مزعومةال

  افريقيأجنوب  في من قانون عالقات العمل) ١(٢٣ المادة

. اق الجماعيي خالف حول تفسير أو تطبيق االتفأتسوية لنص على إجراء ييجب أن ... آل اتفاق جماعي 
من الطرفين محاولة تسوية الخالف عن طريق التوفيق، وإذا ظل الخالف دون تسوية،  أن يتطلب اإلجراء أوًال جبوي

  .يتم تسويته عن طريق التحكيم

إجراءات النزاعات بما في ذلك اإلجراءات : الصادرة عن لجنة عالقات العمل األيرلندية ،الممارساتمدونة 
  :بشأن الُمحتوى توجيهات أآثر تفصيًال توفر )١٩٩٢( في الخدمات األساسية

  مومياتع - اتإجراءات النزاع "
ات بين صاحب العمل والنقابة لغرض تسوية نزاعات الواردة أدناه في االتفاقينبغي إدراج إجراءات ال  -٢٢

  : ات على ما يليقمثل هذه االتفا ينبغي أن تنصو. النزاعات التي تنشأ بين أصحاب العمل والنقابات سلميًا

 ؛عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعيق األداء الفعال لهذه اإلجراءات يمتنع الطرفان  )أ(

 فيوأصحاب العمل بشأن الترتيبات والتسهيالت المناسبة لممثلي النقابات للمشارآة  العمال نقاباتلتعاون بين ا  )ب(
 المتفق عليها؛ إجراءات النزاعات

 .اإلجراءات تشغيللنظر في أي مقترحات منبثقة عن باالموظفين  قيام لتيسيرترتيبات مناسبة   )ج(

الفردية والجماعية والقضايا األخرى التي يمكن أن تثير  المسائلبشأن  النقابات ينبغي أن تكون مطالب  -٢٣
للمناقشة والتفاوض على المستوى المناسب من جانب الطرفين المعنيين بهدف ضمان التوصل  موضوعًا ،نزاعات

آل جهد ممكن للتوصل  ينبغي أن يبذل الطرفانو. الطرفين في غضون فترة معقولة من الزمن منة إلى تسوية مقبول
  .اللجوء إلى هيئات خارجية نإلى تسوية دو

ينبغي إحالتهما إلى  ،القضايا القضية أو المناقشات المباشرة بين الطرفين إلى تسوية لم تؤدفي حالة   -٢٤
على الطرفين التعاون مع الخدمة المناسبة لترتيب عقد اجتماع في  نبغيوي. عمللجنة عالقات ال فيالخدمة المناسبة 

  ."أقرب وقت ممكن للنظر في النزاع

  المتفاوض عليهانتائج الر في يالتعامل مع التغي -١٩
أو اإلجبار على  إلغائهاأو  وقف العمل بهاأو  االتفاقات القائمة تعليق حاالت لجنة الحرية النقابية منتنصلت 
أّال باإلضافة إلى ذلك، ينبغي . ن دون موافقة الطرفين المعنيينم ،بموجب قانون أو مرسوم بشأنها إعادة التفاوض

  .ات الجماعية بموجب قانون إال في حاالت الطوارئ ولفترات قصيرة من الزمنتمديد صالحية االتفاق يفرض

 غير المستوفاةواالحتياجات القديمة  االجتماعية الجديدة ومع ذلك، تعني التقنيات الجديدة واالحتياجات
العمل في جميع الخدمات أن تنظيم  - تسمية عدد قليل من العوامل  على سبيل - والتوقعات المتغيرة للجمهور 

وبناء على . شروط وظروف االستخدام وفي الواقع عالقات العمل باستمراروقد تتغير . مسعى مستمر العامة هو
من  وليسموضوعة بشكل مناسب احتياجات الطرفين من خالل عمليات  السعي إلى تلبية وصونبد من  ذلك، ال

بين حاجة المنظمة إلى  وأن توفق ات الجماعية ديناميكيةأن تكون االتفاق ينبغيويعني هذا أنه . ثابتة خالل أطر
 -" يرغينافذة للت" -  ما ليةآ شمل االتفاقيمن المفيد أن وبعبارة أخرى، قد يكون . التغيير وحاجة العمال إلى األمن

  .لتوفير توجيهات بشأن آيفية التعامل مع الظروف المتغيرة

 )١٢٩( ١٩٦٧ المنشأة،بين اإلدارة والعمال داخل  منظمة العمل الدولية بشأن االتصاالت توقعت توصيةو
  :العامةنطبق على أماآن العمل في الخدمة تتوجيهات معاصرة بشأن هذه القضية 

 توفر المشترآة، بأهمية بحكم مصلحتهموآذلك العمال ومنظماتهم،  أصحاب العمل ومنظماتهم يعترف  )١(    .٢
وتطلعات  ا يحقق في آن معًا فعالية المنشأةمداخل المنشآت م ةوالثقة المتبادل المشترك التفاهممن مناخ 
 .العمال
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المتعلقة بمختلف جوانب الحياة في المنشأة وبالظروف لمعلومات ا وتبادلنشر ناخ بهذا الميعزز   )٢(
 .قدر اإلمكانباالجتماعية للعمال على أن يتم ذلك بسرعة وبصورة آاملة وموضوعية 

مناسبة لتطبيق سياسة  تدابيربعد التشاور مع ممثلي العمال،  ،اإلدارة تعتمدهذا المناخ،  مثل تطويرول  )٣(
 .مع العمال وممثليهم لالتصالفعالة 

اإلدارة  أن تتخذقبل  قيام مشاورات بين األطراف المعنيةالمعلومات و تقديمفعالة  اتصال سياسة تكفل أي  .٣
  .من الطرفين إلى اإلضرار بأي المعلومات هذهآشف على أّال يؤدي ، األهمية بالغةاألمور  بشأنقرارات 

  االستخدامرات في شروط وظروف يالتشاور حول التغي
 ،الماضي أن عملية صنع القرار من جانب اإلدارة على نحو انفرادي يؤثر على مصالح العماللقد شوهد في 

التشريعات الصناعية في  أولىوفي الواقع، شملت بعض . ُيشعل رد فعل العمال، بما في ذلك اإلضراب عن العمل
  ١.بل عكس مسارها فراديةالتي ترمي إلى مراجعة اإلجراءات االن" الوضع القائم"أوائل القرن العشرين أحكام 

على شروط نموذج التشاور التي يتعين تضمينها في  في استراليا، ٢٠٠٩ينص قانون العمل العادل لعام آذلك، 
هو خير  ،وتعبير االلتزام في منح التعليم العالي .األحكام القضائية واالتفاقات الجماعية التي تنظم معظم سوق العمل

  :ذلكعلى  مثال

  تغيير رئيسي في مكان العمل بشأنالتشاور 

  أن يخطر على صاحب العمل

أو  أو الهيكل التنظيمأو  إدخال تغييرات رئيسية في اإلنتاج أو البرنامجب نهائيًا صاحب العمل قرارًا اتخذحيثما   )أ(
الذين على صاحب العمل أن يخطر الموظفين  يجبثار آبيرة على الموظفين، آمن المحتمل أن يكون لها  ،التقنية

 .بالتغييرات المقترحة وممثليهم، إن وجدوا قد يتأثرون

في ترآيب أو تشغيل أو حجم القوى العاملة أو المهارات  رئيسيةأو تغييرات  إنهاء الخدمة :تشمل اآلثار الكبيرة  )ب(
الحاجة  ؛تغيير ساعات العمل ؛إلغاء أو تقليص فرص العمل أو فرص الترقية أو مدة خدمة العمل ؛المطلوبة

شريطة أن ينص هذا و. عادة هيكلة الوظائفإ ؛تدريب أو نقل الموظفين إلى عمل آخر أو مواقع أخرىعادة إل
 .تأثير آبير التغيير دونُيعتبر  ،إجراء التغيير في أي من هذه األمورعلى  الحكم

 لتغييرا أن يناقش صاحب العمل على
لمتضررين وممثليهم، إن وجدوا، إدخال التغييرات المشار الموظفين ا أن يناقش معيجب على صاحب العمل   )أ(

تفادي اآلثار السلبية  والتدابير الرامية إلى ، وآثار التغييرات المحتمل حدوثها على الموظفين١- ٨إليها في البند 
 هموأو ممثل/ن ووور في األمور التي أثارها الموظفالنظر على الف يجبآما  ،على الموظفين أو التخفيف منها

  .فيما يتعلق بهذه التغييرات

التغييرات من  بإدخالنهائي بعد اتخاذ قرار  الشروع في المناقشات في وقت مبكر بقدر اإلمكان عمليًا يجب  )ب(
 .جانب صاحب العمل

إلى الموظفين المعنيين وممثليهم، إن وجدوا،  على صاحب العمل أن يقدم خطيًا يجبألغراض هذه المناقشة،   )ج(
واآلثار المتوقعة لهذه  في ذلك طبيعة التغييرات المقترحةومات ذات الصلة حول التغييرات بما جميع المعل

من  التغييرات على الموظفين وأي أمور أخرى من المحتمل أن تؤثر على الموظفين شريطة أال يكون مطلوبًا
 ٤.صاحب العمل الكشف عن معلومات سرية قد تكون ضد مصالح صاحب العمل

  ى سبيل المثال،عل نظرا   ١
The Canadian Industrial Disputes Investigation Act of 1907 and the Transvaal Industrial Disputes Act 1909. 

  .االتحاد األوروبي/٢٠٠٢/١٤التوجيه    ٢
  :انظر   ٣

The Information and Consultation of Employees Regulations 2004: DTI Guidance (Jan. 2006), available at 
http://www.berr.gov.uk/files/file25934.pdf (accessed 27 Oct. 2011). 

  .Clause 8 of the Higher Education Industry – General Staff – Award 2010  :انظر  ٤

فهي  لغرضها ومكانها، ونظرًا ، ومع ذلكنحو اإلجراءات وأنواع األحكام الواردة أعاله موجهة بشدة
، ويمكن النظر لتطبيقيةمن اإلجراءات ا عددًا أآبروتتطلب الحاالت التطبيقية . بعبارات عامة أيضًا موضوعة

قام صاحب  ، حيثمن هذا القبيل في ترتيبات الشراآة بين اإلدارة والعمال في الخدمة الصحية األيرلنديةمثال 
العمليات  - أدوات للتغيير من خالل الشراآة "عمل بعنوان العمل والنقابات بنشر آتيب إلدارة ديناميكيات أماآن ال

  ).٢٠٠٤( النزاعات وحل المشاآل تسويةالبديلة للتعامل مع التغيير و
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  :المعلومات والتشاور بين الطرفين الحاجة إلى تفاقشمل ايو

 ؛تحديد األطراف التي يحتمل أن تتأثر بالتغيير المقترح  ■

 ؛المقترح ألولئك الذين من المحتمل أن يتأثرواتوفير معلومات حول التغيير   ■

 ؛التشاور مع األطراف التي يحتمل أن تتأثر بالتغيير المقترح  ■

اإليجابية والسلبية على حد (ثار اآل، بغرض تحديد إجراء تحليل ألثر التغيير حيثما آان ذلك مناسبًا  ■
 ؛إدخال التغيير المقترح الناشئة عن )سواء

أو االستراتيجية المقترحة على الممارسات المتبعة في /األثر المحتمل للتغييرات التشغيلية ومراعاة   ■
 ؛لتشاور مع ممثلي العمالا إلى )المرتبطة(مكان العمل وشروط العمل، والحاجة 

 ؛أو ممثليهم في إعداد وتنفيذ التغيير/المشارآة الكاملة للطرفين و  ■

للمساهمة باألفكار واآلراء والحلول في إطار عملية إدارة التغيير، توفير الفرص للموظفين وممثليهم   ■
  .وإضافة قيمة وتحسين نوعية عملية صنع القرار والنتائج

  ١١٩مخطط البرتوآول  :٢الشكل 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المخطط في السياق الكامل لترتيبات الشراآة قيد الدراسة ال بد من النظر إلى   ١١٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قضايا التغيير الكبرى المحددة على المستوى الوطني 
 أو على مستوى المنطقة أو على المستوى المحلي

 على سبيل المثال هياآل تنظيم جديدة؛
 مبادرات القيمة مقابل المال

 االستعراض المشترك لطريقة التعامل 
 مع القضايا

 عملية العالقات الصناعية
التشاور [آما هو متفق − 

 عليه]
 التفاوض بشأن المواقف− 
 تدخل طرف ثالث− 
 نهج تسوية مقبول− 

قضايا محالة بين 
 العمليات

 (تم تيسيرها)

 عملية الشراآة الميسرة
 التشاور المبكر− 
جميع الجهات المعنية − 

 على أساس المصلحة
 مشارآة نظم آاملة− 
نهج حل المشاآل على − 

 نحو مشترك

 تنفيذ ورصد االتفاقات
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مختلفة، وهي تشمل تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض وحل المشاآل  التغييرالعمليات المتاحة لتنفيذ 
ألفضل  المشترآةومع ذلك، فالعامل التوجيهي المشترك، هو الدراسة . عن مزيج منها على نحو مشترك، فضًال

وهذا من شأنه أن يضفي شرعية على أي مسار يتم اختياره ويضاعف من . لمعالجة موضوع معين طريقة
  .وسيلة مفيدة للتعامل مع التغيير والتيسير المستقل قد يكون أيضًا. احتماالت النتائج المقبولة

تكون إلى أن  وال تؤدي جميع ترتيبات إدارة التغيير إلى اتفاق في آل مرة، ومع ذلك، فإنها بحاجة أيضًا
  .النزاعات لتسويةآليات مناسبة ب مشمولة

، يتم تطبيق اتفاقية شروط إلى الخارج عمل القطاع العام إسناد الت التي تنجم فيها التغييرات منوفي الحا
، تلتزم الدول المصدقة على ٩٤من االتفاقية رقم  ٢وبموجب المادة ). ٩٤رقم ( ١٩٤٩، )العقود العامة(العمل 

  :العمل، على النحو التالي شروطاالتفاقية بالتمسك بمعايير الصناعة فيما يتعلق ب

) العالوات فيهابما ( أجورًا المعنيين تضمن للعمال العقود التي تنطبق عليها هذه االتفاقية شروطًا تتضمن
في  المقررة بإحدى الطرق التالية لعمل ذي طبيعة مماثلةعن تلك  مؤاتاةخرى ال تقل أعمل  شروطعمل و وساعات
  − العملهذا فيها  يؤدىالمنطقة التي  نفس فيوأو الصناعة المعنية  المهنة

 لنسبة الممثلةالعمال  منظماتبين منظمات أصحاب العمل و للتفاوضأخرى  معتمدةجماعية أو آلية ال االتفاقات  )أ(
 ؛أو الصناعة المعنية المهنةآبيرة من أصحاب العمل والعمال في 

 ؛التحكيم قرارات  )ب(

 .القوانين أو اللوائح الوطنية  )ج(

على الحكومات المحلية التشاور مع نقابات العمال  جبأنه ي على فريقياأوينص قانون البلديات في جنوب 
عام  اتفاقمن  ٧ينص البند  آما. والجهات المعنية األخرى قبل التعاقد مع وآالة خارجية لتوفير الخدمات البلدية

ا واالتحاد المستقل لعمال فريقيأفريقيا واتحاد عمال البلدية في جنوب أبين رابطة الحكم المحلي في جنوب  ٢٠٠٨
لخدمات الحكومية، فسوف يتمتع العمال بنفس المزايا ا لتقديم على أنه في حالة االستعانة بمصادر خارجية اتبلديال

مجلس مفاوضة الحكم المحلي في جنوب في اتفاق التي يوفرها مقدم الخدمة الخاص والمنصوص عليها 
   ١٢٠.فريقياأ

  المنازعات منعالقائمة المرجعية ل
  النزاعات  لمنع القائمة أو المقترحة لياتاآللتالية صانعي القرار في استعراض قد تساعد الخطوات ا

  :من خالل العملية التشريعية

 .النزاعات في بلدآم لمنعليات والخصائص الرئيسية اآلمبادئ والطار واإلهيكل والتحديد   ■

 .اتالنزاع الضالعة في منعتحديد الجهات المعنية   ■

 .النزاعات منعالنقابية التي تدعم  المنظماتتحديد مكانة ودور   ■

 لعالقات الصناعيةوا المشاآل في مجال الحرية النقابية: النزاعات منعتحديد المشاآل الرئيسية التي ينطوي عليها   ■
 .وآليات المفاوضة الجماعية، وهلم جرًا

 .تحليل أسباب المشاآل  ■

 .تلك االحتياجات ات فيوياألول تحديداستكشاف احتياجات األطراف المعنية و  ■

 .تعميم جميع الحلول الممكنة للمشاآل من دون تقييمها  ■

فيما يتعلق بالتكاليف والفوائد والعواقب على سبيل المثال، (تحديد معايير موضوعية لتقييم آل حل ممكن   ■
 .)األعراض إزالةو والتطبيق العملي وتلبية االحتياجات ومعالجة األسباب والمزايا والمساوئ

 .تقييم الحلول الممكنة باستخدام المعايير الموضوعية وتضييق نطاق الحلول  ■

 :والمحلي والقطاعي مستوى الوطنيالسياسات الجيدة على ال /وضع خطط عمل لتنفيذ الحلول  ■

o  ؛النزاعات وآيف تبدو منعتصور متطلبات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ١٢٠

J. Theron: Non-standard workers, collective bargaining and social dialogue: The case of South Africa, Working 
paper No. 28, ILO Industrial and Employment Relations Department (Geneva, ILO, 2011), p. 21. 
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o ؛الحسبانة بين الجنسين وتصور نظام يأخذ ذلك في افهم منظور المساو 

o ؛تحديد ماهية التغييرات المطلوبة في اإلطار القانوني والتنظيمي 

o  ؛والمالية على حد سواء، وآيفية الحصول عليها شريةبالتحديد الموارد، بما في ذلك 

o تحديد دور ومساهمة الجهات المعنية في العملية  . 

 .واستثارة الوعي بشأنها عات على المستوى الوطنياالنز منعاستنباط وسائل لنشر آليات   ■

العملية، وسن تغييرات إذا لزم األمر من المستوى الوطني إلى المستوى  استعراضوضع وسائل لرصد و  ■
 .المحلي

  .وضع استراتيجية للمتابعة  ■
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  المنازعات تسوية: الجزء الثاني

في مكان العمل، هناك  ببساطةمختلفة الفي حين أنه قد يكون هناك العديد من المصالح المشترآة وربما 
المكاسب  من من أن بعض مسارات المشارآة قد تفضي إلى نتائج الرغم وعلى. مصالح متعارضة أيضًا

بتوجيه  م المفاوضات دائمًاوال يمكن أن تقو. متباينةخرى إلى انتصارات وخسائر أ مسارات المتبادلة، فقد تؤدي
 واإلعانات مواضيع مثل األجور فيوهذا صحيح بصفة خاصة . حلول متفق عليها نحوالمصالح المتضاربة 

رفع األجور وأصحاب العمل إلى المزيد من الكفاءة والمرونة في  إلى السعي إلى ويميل العمال. والتزامات العمل
وبدون اتخاذ مزيد من التدابير أو . اوضات إلى طريق مسدودوآنتيجة لذلك، فقد تصل المف. مكان العمل

لتسوية في حال اسبل فما هي األهداف وما هي . فاوضاتاإلجراءات سيكون من الصعب آسر هذا الجمود في الم
  الوصول إلى طرق مسدودة؟ 

هي  االمتفاوض فيهالهدف األول إلجراءات آسر الجمود هو إعادة شحن عملية التفاوض، ألن الحلول 
 -عن طريق الوساطة على سبيل المثال  -أو وجهات النظر الجديدة  ةوقد تكون الموارد الجديد. انًاساستحاألآثر 
ومع ذلك، وإذا لم يتم حث الطرفين إلى استنتاجات مشترآة، . على إعادة المتفاوضين إلى المسار الصحيحقادرة 

ولكن إذا لم يتم االتفاق حتى على هذا الخيار . سوية موضوعيةإلى ت -مثل التحكيم  - فقد يؤدي اتفاق بشأن العملية 
ويمكن ممارسة السلطة من خالل العملية السياسية أو من خالل . أو االلتزام به، فقد يكون هناك حاجة إلى السلطة

  .من جانب واحد جديدة وتنفيذ شروط وظروف استخدام العمل نمثل اإلضرابات وإغالق أماآ ضغوط مستقلة

 ولكنه أيضًا فحسب قد ال يكون مشروعًا -أو على األقل وجود خيار السلطة  -وء إلى السلطة واللج
وأقل  أآثر إقناعًا ى إلى اعتماد وسائلاألول الدعوةكون تومع ذلك، ينبغي أن . العمل برمتهضروري ألداء نظام 

  .تطرفًا

على تجنيد موارد إضافية، بما في ذلك الموارد الخارجية، وينتقل هذا  المنازعات دائمًا تسويةنطوي تو
م يتبع ذلك مالحظات ث. الخاصة، التي توفر هذه الخدمات، العامة والوآاالتالدليل اآلن إلى النظر في مالمح 

النزاعات،  لتسوية المعروضة األآبر من هذا الجزء األشكال المتنوعة القسمويتناول . اتحول تصميم نظام النزاع
  .إآراهًاوانتهاء باألآثر  تدخًال األقل شكلبال بدءًا

التابعة لمنظمة العمل الدولية،  )الحوار( ستنشر إدارة العالقات الصناعية والتوظيف، ٢٠١٢خالل عام و
 ًالدلي، )مرآز تورينو( بالتعاون مع برنامج الحوار االجتماعي لمرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية ل من شأنه أن يزود الهيئات المكونة، وتسويتها على نحو فعال النزاعات منعللممارسين بشأن 
إرشادات عملية بشأن آيفية صياغة سياسة ولوائح عالقات و بمعلوماتنظم تسوية المنازعات  في والممارسين

  .المنازعات تسويةالعمل، وآيفية إعداد اآللية المؤسسية، وآيفية ضمان فعالية خدمات 

  مثال قطري
  آولومبيا البريطانية، آندا: المنازعات تسويةسبع خطوات لتصميم نظام 

  عملية التصميم: ١الخطوة 

  .والجهات المعنية الرئيسية لتكون في فريق التصميم الهيئات المكونةتحديد مجموعة متنوعة من 

  .لعملية التصميم شاملتين وخطة عمل واليةتمكين فريق التصميم من وضع 

  التقييم التنظيمي: ٢الخطوة 

  .النزاعات، ينبغي على الفريق إجراء تقييم تنظيمي مفصل لتسويةقبل تصميم النظام الفعلي 

وعيوب  الضالعين فيهوالمتنازعين  التقييم دراسة مهمة المنظمة وهيكلها وتاريخ النزاعملية وينبغي على ع
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  .  لتغييرا أمام النظام الحالي والحواجز المحتملة

  المبادئ التوجيهية وأهداف المشروع: ٣الخطوة 

  .النزاعات تسويةوضع مبادئ توجيهية لعملية  يالرئيسية األولى لفريق التصميم هالمهمة 

أن تدعم هذه المبادئ تحقيق األهداف الموضوعية واإلجرائية على حد سواء بما يتماشى مع قيم السياسة  غيينبو
  .)النزاعات تحت مظلة سياسة متكاملة وشاملة ومنع وإدارة التسوية حل المشاآل على نحو تعاوني(نظمة العامة للم

  بحث القضايا الرئيسية المتعلقة بالتصميم: ٤الخطوة 

 الوساطة نهجالنزاعات، و تسويةريق التصميم تقييم قضايا التصميم الرئيسية بعناية، بما في ذلك عمليات فلينبغي 
 لتسويةالعمليات المناسبة لتسوية النزاعات، وتحديد القضايا  اختيار، والقائم على المصالحالقائم على الحقوق أو 
في القوى،  ازنوعدم التو مقدمي خدمات تسوية النزاعاتودور  خدمات تسوية النزاعات وومقدم المنازعات، والسرية

  .اإلنفاذوالنتائج و

  التدريب والمؤهالت: ٥الخطوة 

تقنيات البديلة العلى  ونبشكل جيد ومدرب ونالوسطاء الذين تم اختيارهم مؤهلفريق التصميم التأآد من أن ل ينبغي
  .وعيةتجراءات والب المتقدم في مجال اإللنزاعات، بما في ذلك التدريلتسوية ا

  التنفيذ: ٦الخطوة 

عن طريق  النزاعات لتسوية مصممة حديثًاالعملية التنفيذ صميم أن يكون لديه خيارات بشأن فريق التلينبغي 
  .لتنفيذ أو نهج مرحليلأو فريق  اختبار تجريبي

الصعوبات التي  تذليل تدريجية يمكن أن تساعد فريق العمل على انتشاراختبار النظام الجديد من خالل خطة 
  . لذلك يواجهها النظام الجديد وتعديله وفقًا

  التقييم ومقاييس األداء: ٧الخطوة 

وخطوات  ريق التصميم تحديد أهداف التقييم ومقاييس األداء وأدوات التقييم ومصادر جمع البياناتمن المهم لف
  .وتحسينه على مر الزمن تعديل النظام في المستقبل من أجل تطوير النظام المصمم حديثًا

  :المصدر
British Columbia Ministry of Attorney General, Reaching Resolution: A Guide to Designing Public Sector Dispute 
Systems, http://www.ag.gov.bc.ca/dro/publications/guides/design.pdf (accessed 19 November 2011). 

   النزاعات تسويةآليات   -٢٠
العديد من البلدان وآاالت  ات العمل في الخدمة العامة، أنشأبالسياق الخاص واحتياجات عالق إقرارًا

وهذا تغيير عن التقاليد القانونية للتعامل مع نزاعات . متخصصة ذات أدوار واسعة النطاق في تسوية النزاعات
إلى االستئناف بموجب األنظمة  سبيًالباعتباره  ، الذي ال يزال متاحًاالعمل في ظل نظام المحاآم الرسمي

  :لجنة عالقة العمل األيرلندية تعريف على سبيل المثال، موجز فلنأخذ ١٢١.األحدث

وتحسين سياسات وإجراءات وممارسات العالقات الصناعية األيرلندية، من خالل  تشجيع وضع] مهمتنا هي["
  ."والموظفين العمال نقاباتالمناسب ألصحاب العمل وي الوقت توفير الخدمات المناسبة والفعالة وف

  :وتنفذ الجنة هذه المهمة من خالل توفير الخدمات المحددة التالية

 خدمة توفيق العالقات الصناعية  ■

 خدمات االستشارة والبحوث للعالقات الصناعية  ■

 خدمة مفوض الحقوق  ■

 خدمة الوساطة في مكان العمل  ■

 .المشترآة والمجالس الصناعية المشترآة في ممارسة مهامهامساعدة لجان العمل   ■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .في بداية هذا الدليل المالئموالتدخل  ةالذاتي اإلدارةللحصول على التعليقات األولية، على القارئ الرجوع إلى مناقشة    ١٢١
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  :تتعلق بتحسين ممارسات العالقات الصناعية بما في ذلك تطويريةوتتولى اللجنة أنشطة أخرى ذات طبيعة 

 ؛العالقات الصناعية لورصد التطورات في مجا استعراض  ■

 ؛صلة بالعالقات الصناعيةممارسات ذات مدونات  بإعداد بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين، القيام  ■

 ؛بحوث ومنشورات العالقات الصناعية  ■

  .تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات بشأن القضايا المتعلقة بإدارة العالقات الصناعية والموارد البشرية  ■

ما في قادرة على العمل بفاعلية، وال سي المنصوص عليها قانونًاالحكومية وغير  العمل وآاالتولكي تكون 
  :المنازعات، فمن الضروري أن تعرض بعض الصفات األساسية اإلجرائية والموضوعية الحاسم لتسويةالمجال 

 التي تكونموافقة األطراف  ثمرةالوآالة  ضمنهينبغي أن يكون النظام الذي تعمل : الشرعية  ■
قها معايير وأعراف أن تلبي المعايير الموضوعية التي يتعين تطبي نبغي، آما يعلى المحكمصالحها 

 .المصلحة العامة

 للمصالح ذات الشاغل المحقعلى تغطية النطاق الكامل  يجب على النظام أن يكون قادرًا: النطاق  ■
 .لألطراف، والقضايا المصاحبة التي تؤدي إلى النزاعات في مكان العمل

مجموعة آاملة من العمليات  حشدعلى  قادرًا النظام أن يكون من الناحية المثلى،ينبغي : السلطات  ■
، من الوساطة إلى التحكيم واآلليات الوسيطة الموصوفة في هذا الدليل، النزاعات لتسويةالبديلة 

 .تسوية القضية المطروحةحسبما تقتضيه 

ي مخطط لتسوية نزاع وأي منظمة تنفذ أ في يجب على الميسرين والوسطاء والمحكمين: االستقالل  ■
بشكل واضح وبدون أي تضارب في المصالح فيما يتعلق  ينمستقل واكونيأن  ،هذه المخططات

. موافقة عامة أو محددة ناتجًا عنيكون تعيين طرف محايد  يجب أنو. باألطراف أو الموضوع
منازعات خاصة في أنشطة  لتسويةويمكن على سبيل المثال، أن ينبع من قانون أو إجراءات وطنية 

 .دعت الحاجةمحددة في القطاع العام آلما 

فردية، للشخصيات ومواطن القوة ال النزاعات وفقًا تسويةفي حين أنه قد تختلف أنماط : االحترافية  ■
 إدارةمقدمي الخدمات العاملين في إطار هيكل  يكونوا على دراية من أن أنيحق لمستخدمي الخدمات 

 .مجال عملهمن في ون ومختصوالخبرة المناسبة، وأنهم مؤهل يملكون، سليم أخالقيًا

النزاعات متوافقة مع  لتسويةينبغي أن تكون أي عملية غير حكومية أو قطاعية : التنسيق والتكامل  ■
من  ًاللتطبيق أو معتمد ًالن العمل وأن يكون إبرام االتفاق قابلتنظيم مكا األوسع نطاقًا ظامالن

المنصوص عليها قانونًا وغير  المنصوص عليها قانونًالنظم ل ،ينبغي بصورة مثاليةآما . األطراف
تقوض بعضها  أّالأي حال ب ينبغي ، ولكنلبعضها البعض النزاعات أن تكون ُمَكمِّلة لتسوية
 ١٢٢.البعض

ا مهذان أمران ضروريان لألداء الفعال ألي وآالة عمل ويمكن وصفه: ناالتمويل والتوظيف الكافي  ■
 .للمتطلبات األخرى ان الزمانمسبق انا شرطمبأنه

الحتياجات  لوآاالت إنشاء أدوات لتقييم أنشطتها وتطوير عملياتها وفقًال نبغيي: رصد وتقييم الفعالية  ■
  .األطراف

 ر ثنائيةلين في هذه الوآاالت من خالل عملية تشاوؤوتعيين آبار المس يمكنولتعزيز القبول والمصداقية، 
أطراف المفاوضة حهم ترش آما يمكن أن .العمال نقاباتل الدولة ومنظمات أصحاب العمل وأو ثالثية تشم

  .من خالل عملية ترشيح عادية على الترشيحات ق الحكومةوتصد

نظامها مطلوب بموجب من الو. تحكيمتوفيق ووساطة ولجنة  أفريقياجنوب  في قانون عالقات العمل ينشئو
أو اتحاد  أصحاب عمل ةأو منظم نقابة عمالأو  أي حزب سياسيعن  أو مستقلة عن الدولة"أن تكون  األساسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :نظرا   ١٢٢

C. Thompson, “Dispute resolution in the workplace: public issues, private troubles”, in ADR Bulletin (Robina, 
QLD, Australia, Bond University Dispute Resolution Centre, 2007), Vol. 9, No. 8, p. 141. 
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أن  ويجبلجنة على أساس ثالثي، ال يشكل مجلس إدارةو ١٢٣".عملنقابات عمال أو اتحاد منظمات أصحاب 
فيما يتعلق بالعرق ونوع  تمثيليةو ةومختص ةمستقل"عمل اللجنة ب باالضطالعتكون فرق المهنيين المكلفين 

باعتماد  مجلس اإلدارةقوم يو. مدونة قواعد سلوك صارمة موجبب عملتأن  أيضًا يطلب من هذه الفرقو". الجنس
المنصوص عليها قانونًا، غير  والوآاالت لس المفاوضةومجا التوفيق والوساطة والتحكيم ذاتهاأنشطة لجنة 

  ١٢٤.ودعمها واإلشراف عليها

جالس النزاعات على مستوى القطاع من خالل الم تسويةوتسهل لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم 
بموجب دستور المجلس  وتسويتها وتقوم هذه المجالس فور إنشائها، بأداء مهام منع النزاعات. التفاوضية الثنائية

مثل تفسيرات  ًاالتي تشمل أمور(ونزاعات الحقوق ) مفاوضةنزاعات ال (، فيما يتعلق بنزاعات المصالح المعني
خدمات ب مرفقةمجالس المفاوضة في القطاع العام  شئتأنوقد ). جماعية وعمليات الفصل التعسفيال االتفاقات
  ١٢٥.التابعة لها ،النزاعات تسوية

في المملكة المتحدة، ولجنة العالقات  دمة االستشارة والتوفيق والتحكيمخوتحاول العديد من الوآاالت مثل 
الصناعية في أيرلندا، ولجنة التوفيق والوساطة والتحكيم في جنوب إفريقيا، والخدمة الفيدرالية للوساطة والتوفيق 

واللغة . لترويج جدواها وفعاليتها من حيث التكلفة "محطة واحدة"في الواليات المتحدة، أن تقدم خدماتها من 
يدرالي في قانونها الف) لعمل العادللأستراليا (جديدة لجنة عمل  بإدراجفي استراليا فيما يتعلق  دمةالمستخ الطموحة

النية الواضحة في  هي خير مثال على، ٢٠٠٩لعام  ٢٨ رقم قانون العمل العادلبشأن عالقات مكان العمل، 
  :مختلف البلدان

  محطة واحدة -عمل العادل للمؤسسات استراليا "
الحكومة  تعهدتوقد . آان على أصحاب العمل والموظفين التنقل بين سبع وآاالت] قانون سابق[بموجب 

، لإلشراف على النظام الجديد للعالقات في مكان "عمل العادلللاستراليا "االسترالية بإيجاد َحَكم مستقل جديد، وهو 
  .العمل

 تقدم المعلومات العملية "محطة واحدة"ل إلى الوصو سبل للجمهور" لعمل العادللاستراليا "وسوف توفر 
وسوف تكون مستقلة عن . لوالمساعدة بشأن قضايا أماآن العمل وضمان االمتثال للقوانين في أماآن العم والمشورة
  .وترآز على تقديم مساعدة سريعة وفعالة ألصحاب العمل والعاملين ،األعمال والحكومةقطاع و النقابات

باإلشراف على النظام الجديد والعادل والبسيط والحديث للعالقات في أماآن " عمل العادلللاستراليا "وستقوم 
المفرطة غالبًا في التمسك  العمليات الماضية عنعن التخاصم و تبتعدثقافة سهلة االستخدام  تستند إلىو. العمل

والمستويات الممتازة من  كفاءةرآيز على توفير اإلنصاف والوسوف ينصب الت. لصالح عمليات أقل رسمية بالقوانين
  ١٢٦."الخدمة لمستخدمي النظام

وتعيين فرق من  القطاع العامإلى  خاصًا اهتمامًا المنصوص عليها قانونًا،هذه الوآاالت  ليما تو وغالبًا
هذا القطاع، آما هو الحال ب على صلة خاصةعمليات واستنباط  - ١٢٧آما في استراليا - ذوي الخبرة في المجال 

  ١٢٨.أيرلندافي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٩٥لعام  ٦٦من قانون عالقات العمل  ١١٣ المادة   ١٢٣
...  ةاإلدار مجلسيجوز ألي مجلس أو وآالة خاصة، التقدم بطلب إلى : "١٩٩٥لعام  ٦٦من قانون عالقات العمل ) ١(١٢٧ المادة   ١٢٤

التحكيم في المنازعات التي لم يتم ) ب( ؛النزاعات عن طريق التوفيق تسوية) أ( - ألداء أي من الوظائف التالية  االعتمادللحصول على 
يجوز ألي وآالة معتمدة أو وآالة خاصة تقدمت ): "ب)(١(١٣٢ المادة". ذا آان القانون يتطلب التحكيمتسويتها عن طريق التوفيق، إ

أو  من أجلها ، اعتمدتالمنازعات لتسويةللحصول على الدعم ألداء أي وظائف ...  مجلس اإلدارةطلب إلى البطلب لالعتماد، أن تتقدم ب
  ".لتدريب األشخاص على أداء تلك المهامم الدعالتقدم بطلب طلبت االعتماد من أجلها، أو 

  :نظرا   ١٢٥
The Public Service Collective Bargaining Council and Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration 
web pages, http://www.pscbc.org.za and http://www.ccma.org.za (both accessed 27 Oct. 2011). 

  :انظر   ١٢٦
Fair Work Australia institutions: A one-stop shop, Fact sheet is sued by the Australian Government (2009). 

  :انظر   ١٢٧
Fair Work Australia: The panel system, http://www.fwa.gov.au/in dex cfm?pagename=aboutpanels (accessed 27 
Oct. 2011). 

  :نظرا   ١٢٨
For instance, the Code of practice: Dispute procedures including procedures in essential services of the Irish 
Labour Relations Commission. 
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حيث أن لديها القدرة على  ،النزاعات تسويةور تكميلي في دلعب  المنصوص عليها قانونًاللنظم غير  يمكنو
بعض  تقدم آما أنها يمكن أن. تقديم صيغ متكيفة ومتوافقة للطرفين، وال سيما على المستوى المحلي إلى حد بعيد

. الشكل علىال والسرعة والترآيز على الجوهر  مياتالخصوصية والبعد عن الرس: األخرى آذلك مثل المنافع
على سبيل المثال، في ، من القطاع العامويمكن أن تجعلها فعالة من حيث التكلفة حتى عندما ال تكون مدعومة 

أهمية خاصة  اذ ًاخيار المنصوص عليها قانونًاوقد تعتبر النظم غير  ١٢٩.فريقياأالواليات المتحدة وآندا وجنوب 
 لها تخطيطلفي مكان العمل، والتي قد تملك الموارد ل واألآثر تطورًا بالنسبة للجهات الفاعلة األآبر حجمًا

  .والمحافظة عليها هاتطويربشأنها و )على قدم المساواة(والتفاوض 

في سياق التسوية غير  تطبيقها، المبادئ العامة التي ينبغي ١٩٩٤وقد أوجز تقرير لجنة دنلوب عام 
  :للنزاعات المنصوص عليها قانونًا

النزاعات إلى أن هذه اإلجراءات تعمل بشكل أفضل عند دمجها في  لتسويةيشير الممارسون للنظم البديلة "
السياسات والممارسات التنظيمية الفعالة التي تحد من حدوث المشاآل قبل وقوعها، وتوفر عمليات غير بنظام يبدأ 
اإلجراءات الرسمية لالستئناف لحل قضايا أو نزاعات المشاآل الفردية والجماعية التي تنشأ، وتتضمن  رسمية
 ال بد من أن تتسم بالسماتالستفادة الكاملة من هذه اإلجراءات الداخلية، ل ومن جهة أخرى، توخيًا. النزاعات وتسوية

عالوة على ذلك، يحتاج المحايدون الذين يقومون بتسوية المطالبات داخل هذه النظم . لإلجراءات المرعيةالضرورية 
. لة عن القوانين المعنيةؤوت الهيئات العامة والمحاآم المسالكافية لتبرير احترام قرارا الموضوعيةإلى الخبرة 

 هتصميمالنظام في  لتي يشملهاالمنازعات على أهمية إشراك األطراف ا تسوية، يؤآد معظم الخبراء في مجال وأخيرًا
  ١٣٠."عليه واإلشراف

بتسوية  الخبراء فيهاق قوم فرتفريقيا، وأوية النزاعات في جنوب تسل نظاميةغير  وآالةوتوآيسو هي أآبر 
. والتيسير والتحكيم وتقصي الحقائق التوفيق /الوساطةوتوفر توآيسو خدمات . نزاع آل عام ١٠٠٠٠أآثر من 

 فإن وفي الممارسة،. ق خبرائهالفرقواعد السلوك لومدونة  للوساطة والتحكيم ةالخاص أرست قواعدهاآما 
في جنوب إفريقيا،  الممولة من الحكومة وتلك غير المدعومة على حد سواء نشطة جدًا تسوية المنازعات، وآاالت

وتقدم الخدمة . مورألفي الخطة الوطنية ل قّيمة ربما مكملة إضافية بلوظيفة  النظاميةوتؤدي الهيئات غير 
فرق التحكيم، التي يمكن  من خالل الفيدرالية للوساطة والتوفيق في الواليات المتحدة األمريكية خدمة مماثلة

، مما يشجع التوصل إلى حلول عن من الخواص ويقوم الطرفان بدفع تكلفة المحكمين. لألطراف الوصول إليها
   ١٣١.طريق التفاوض أو الوساطة

هي  ،٢٠٠٩لعام " لعمل العادللاستراليا "النزاعات بموجب قانون  تسويةاسية للقائمين على األس الدعامةو
النزاعات التي يتعين حلها بواسطة  على ، ولكن ينص القانون أيضًا"لعمل العادللاستراليا "تسمى  قانونيةهيئة 

وهي ممولة  ،"كيميق والتحخدمة االستشارة والتوف"وفي المملكة المتحدة، فإن منظمة  ١٣٢.من الخواصأشخاص 
 منعهي منظمة رائدة في توفير مجموعة خدمات لتصميم نظام  ١٣٣إلى حد آبير من جانب الدولة ولكنها مستقلة،

 ١٣٤".التسوية الفعالة للنزاعات"، ولكن يستكمل عملها بواسطة هيئات خاصة مثل مرآز وتسويتها النزاعات
 محتملغير  ًاألطراف، مما يجعلها مرفقا على على تكلفة إضافية غير النظامية عمومًاالنزاعات  تسويةنطوي تو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعض البلدان مثل الواليات المتحدة وآندا، لديها تقليد متمثل في استخدام التحكيم الخاص في حين أن الوساطة من جانب وسيط    ١٢٩

  .صناعية في بلدان الشمال األوروبيللعالقات ال رسمي هي سمة مشهورة ومهمة جدًا
(ILO: Improving judicial mechanisms for settling labour disputes in Bulgaria, Report on the High-Level Tripartite 
Conference, Sofia, 5 May 2006 (Budapest, 2006), p. 5) 

  :انظر   ١٣٠
The Dunlop Commission: Fact-finding report of the Commission on the Future of Worker–Management Relations 
(Washington, DC, Departments of Commerce and Labor, 1994), p. 113. 

أآتوبر  /تشرين األول ٢٧تمت الزيارة بتاريخ ( http://www.tokiso.com: نظر موقعها اإللكترونياعرفة المزيد عن توآسيو مل   ١٣١
٢٠١١.(  

  .٧٤٠ المادةنظر ا   ١٣٢
  ).٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧تمت الزيارة بتاريخ (  http://www.acas.org.ukنظر الموقع اإللكتروني، ا   ١٣٣
توبر أآ /تشرين األول ٢٧تمت الزيارة في ( http://www.cedr.comنظر الموقع اإللكتروني لمرآز التسوية الفعالة للنزاعات، ا   ١٣٤

٢٠١١ .(  
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وطنية، متاحة لجميع القطاعات، للترويج خدمة وساطة وتحكيم  إنشاءوفي هذه البلدان، ينبغي . للبلدان النامية
  ١٣٥.لمعايير وممارسات العمل العادلة

  تصميم نظام النزاعات  -٢١
الذي هو جزء منه،  مثل نظام المفاوضة الجماعية األوسع نطاقًا امًاتم، النزاعات تسويةالنظام الفعال ل يعتمد

  : وتنبع تلك الشرعية من مشارآة األطراف المعنية في إنشائه. شرعيته إلى حد آبير على

بالنظام  بشكل تعاوني في عملية التصميم، فإنهم يصبحون شرآاء  أصحاب المصلحة المعنيونشارك يعندما "
التشغيل الناجح لنظام إدارة  عنولية ؤالمزيد من المسب يناطونو -حقيقيين في تحديد وفهم وإدارة النزاعات 

  ١٣٦."النزاعات

إذا  يساعد آثيرًا ومع ذلك، فإنه .المشارآة من خالل العملية السياسية تتحقق، قد قانونيًاوعندما يكون النظام 
وقد أنشأت بعض . ذات الصلة الناظمةآانت األطراف مشارآة بشكل مباشر على نحو أآثر في وضع التشريعات 

المجلس االجتماعي واالقتصادي  في هذا الصددومن األمثلة . ولألغراض المتصلة به الغرض البلدان هيئات لهذا
  ١٣٨.والعمل في جنوب إفريقياوالمجلس الوطني للتنمية االقتصادية  ١٣٧في هولندا

بل رفيعة المستوى أدوار هامة تقوم بها ليس فقط في إضفاء الشرعية على البناء التشريعي ولهذه الهيئات 
  .مة لمضمون القوانينم مساهمات موضوعية قّييتقد في

خير يكون  وقد. وتتجاوز المبادرات الرئيسية للوفاق االجتماعي في آثير من األحيان المدخالت التشريعية
، مما أدى إلى إنشاء فصاعدًا ١٩٨٧ن في أيرلندا من عام وة الذي اعتمده الشرآاء االجتماعيمثال هنا نهج الشراآ

دمج في المجلس الوطني االقتصادي ، ا٢٠١٠وفي عام . ٢٠٠١اء في عام المرآز الوطني للشراآة واألد
  :على النحو التاليصفحتها األصلية على الموقع اإللكتروني  تردو. واالجتماعي

لترويج وتيسير الشراآة التي تؤدي إلى  ٢٠٠١المرآز الوطني للشراآة واألداء في عام  أنشأت الحكومة
  .التغيير والتجديد في أماآن العمل في أيرلندا

 التزاموعن طريق بناء ودعم قضية التغيير والتجديد في أماآن العمل من خالل زيادة مستويات مشارآة و
ة وتعزيز الخدمات فإن هدف المرآز الوطني للشراآة واألداء هو المساهمة في زيادة القدرة التنافسية الوطني العاملين،
  .وتحسين نوعية الحياة المهنية ألصحاب العمل والعاملين على حد سواء العامة

وممارسات إلى أفكار  طرق جديدة للعمل استنادًا -وفي صميم مهمة المرآز هو االبتكار في أماآن العمل 
اإلنتاجية واألداء والمرونة  حيث تحسينمن بشكل آبير  العاملين فيهاوسلوآيات جديدة يمكنها أن تفيد المنظمات و

  ١٣٩ ...والرضا عن العمل  وااللتزام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :نظرا   ١٣٥

A. Zack: Achieving ILO Convention aspirations through independent monitoring (Jan. 2007, accessible at 
http://www.law.har vard.edu/programs/lwp/people/staffPapers/zack/2007JanILO.pdf) and A. Zack: Conciliation of 
labor standards disputes: a potential for the ILO, 

لقانون العمل والضمان االجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية،  العمالية وقسم الجمعية الدوليةدراسات لورقة قدمت إلى المعهد الدولي ل
  .٢٠٠٦بريل أ/ نيسان ١٠
  :انظر   ١٣٦

C. Constantino and C. Sickles Merchant: Designing conflict management systems (San Francisco, Jossey-Bass, 
1996), p. 54. 

/ تشرين األول ٢٧تمت الزيارة بتاريخ ( http://www.ser.nlنظر الموقع اإللكتروني للمجلس االجتماعي واالقتصادي الهولندي، ا   ١٣٧
  ).٢٠١١أآتوبر 

 ٢٧تمت الزيارة بتاريخ ( http://www.nedlac.org.zaنظر الموقع اإللكتروني للمجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل، ا   ١٣٨
  ).٢٠١١أآتوبر / تشرين األول

والمعلومات بشأن . الممكن الوصول إليه، لم يعد من http://www.ncpp.ieالموقع اإللكتروني للمرآز الوطني للشراآة واألداء،    ١٣٩
وقع اإللكتروني للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، مالمرآز الوطني للشراآة واألداء متوفرة اآلن على ال

http://www.nesc.ie/en/our-organisation/nesdo/ncpp/ )٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧ارة بتاريخ يتمت الز.(  



 
 

57  

برامج إصالح عالقات العمل في القطاع العام أو تشجع على أنشاء محافل رفيعة المستوى  تنصوينبغي أن 
، قد تكون هناك حاجة إلى تطوير وتعديل اإلطار التشريعي األوسع نطاقًا وإلى جانب. للمساهمة في عملية التغيير

لتعامل مع النزاعات المتعلقة للية المح بين المعالجاتوقد تتراوح هذه السبل . المنازعات لتسوية المطبقة لياتاآل
الجهات  وتكيفهاعليها  توافقوهذه اآلليات فعالة بشكل خاص عندما . بتفسير العقود من خالل التظلمات الشخصية

قد تكون أآثر استجابة وقدرة على التكيف من وبسبب هذا، . الخاصة مباشرة لتلبية احتياجاتها وظروفهاالمعنية 
  :عةها المشرتراينظ

في إيجاد توافق في اآلراء، عليك أن تشمل من البداية جميع الجهات  حقًا المبدأ األول هو أنه إذا آنت جادًا"
... القدرة على منعها  ولديها وتتأثر بها لة عن تنفيذهاؤوتكون مسالمعنية التي لديها القدرة على اتخاذ قرارات، و

  ١٤٠."ة فيهامدرج تمما لو آان أآثر ضررًا تكون، فقد أبعدت المجموعات عن العمليةوالحقيقة هي أنه إذا 

تشجيع األطراف المحلية لالخدمة الفيدرالية للوساطة والتوفيق في الواليات المتحدة مكان العمل  طاولتوقد 
يمكن أن مجموعة مرنة من التدابير التي  للبحث وقد وضعت. النزاعات لتسويةعلى بناء آليات مناسبة خاصة بها 

للتعامل في المقام األول مع القضايا غير االقتصادية، ") النظم الديناميكية المتكيفة للنزاعات("طراف األ يكيفها
  :عمولكن يمكن نشرها في صيغة أ

ال النزاعات الشخصية،  وبينفي أماآن العمل، تتراوح بين المطالبات القانونية  ىهناك عدد آبير من الشكاو"
قضائية مكلفة  ىتحول هذه إلى نزاعات طويلة األمد ودعاوويمكن أن ت. اعيةفي ساحة المفاوضة الجم تسوى عادة
عمليات بديلة  يستدعي األمرو. مدمر على معنويات الموظفين مترافقة بأثر وعالقات مسمومة طويًال تستغرق وقتًا

  ...والروح المعنوية  ردية التي تهدد القدرة التنافسية والكفاءة واإلنتاجيةجديدة لتسوية نزاعات الموظفين الف

النزاعات من خالل إدخال  لتسويةوقد استجابت الخدمة الفيدرالية للوساطة والتوفيق إلى الحاجة إلى آليات 
وعلى مدى األشهر الثمانية ". DyADS"النظم الديناميكية المتكيفة للنزاعات، أو  -) ٢٠٠٤في عام (برنامج جديد 

الخدمة الفيدرالية للوساطة والتوفيق على وضع  ،ي تصميم نظم النزاعاتعشر الماضية، ساعد فريق من الخبراء ف
  ....المنازعات  تسويةنموذج للمنظمات لبناء النظم الخاصة بها ل

ممثلين عن " DyADS"وفي هذه الحالة يشمل مشروع . آفريق عنصرين يعمالن معًا" dyad"وتعني الكلمة 
ويمكن أن . مكان العمل ويحافظون عليه الناشئة فيالنزاعات  لتسويةاإلدارة والعمال، يتعاونون على تصميم نظام 

 ،المعنويات والعالقات في مكان العمل وبين مشاآلالمطالبات المعقدة بتكافؤ فرص العمل  بين تتراوح هذه النزاعات
  .التي تضر ببيئة العمل

شرة بأي التي يتأثر أعضاؤها مباوممثلي النقابة  المباشرين المديرين بمناقشات بين" DyADS"وتبدأ عملية 
بنفسهما ببناء البرنامج منذ نشأته، وتصميم العمليات المختلفة للتعامل بكفاءة مع نزاعات  انويقوم الطرف. نظام جديد

ومنفتحًا على ، جدًا ولكي يكون هناك نجاح، ينبغي على أي نظام أن يكون مرنًا. أماآن العمل واألمل في تسويتها
أن  ، يمكن للطرفين"DyADS"وبنهج . لمتنازعين لعرض شواغلهما أمام وسائل عديدة ومختلفةولديه  التغيير
لتنسيق وتنفيذ البرنامج ومساعدة المتنازعين  -يقوم بها فرد أو لجنة  -داخلية " وظيفة محايدة"على وضع  معًا يتعاونا

يقوم فريق تابع للخدمة الفيدرالية للوساطة وخالل هذه العملية، . مكان عملهمعلى التوصل إلى حلول للمشاآل في 
مرن يحتوي على " DyADS"والتوفيق بتسهيل الحوار بين الطرفين، ومساعدتهما على التعاون لتصميم برنامج 

في استعداد الطرفين إلنشاء نظام فريد " DyADS"ويكمن مفتاح نجاح برنامج . النزاعات تسويةمسارات متعددة ل
  .ملهميالئم احتياجات مكان ع

خيارات متعددة متاحة ألنواع  ينظام خاص ذوضع  هو عملية شاملة تشجع األطراف على" DyADS"و
ب جباستمرار، وي ًاومتطور ًاوينبغي أن يكون أي نظام من هذا القبيل ديناميكي. مختلفة من التسويات لنزاعات العمل

  ١٤١."س اإلنصاف في أي نظام قانونيفي حقوق المفاوضة الجماعية أو حقوق األفراد في التما يتدخلأال 

يمكن بسهولة  ،"وضع قواعد التفاوض"خدمات بشأن  وتقدم الخدمة الفيدرالية للوساطة والتوفيق أيضًا
للتوصل  وإن آانت تستهدف في المقام األول مساعدة األطراف، استخدامها للمساعدة في تصميم نظام للمنازعات

  ١٤٢.ةنتائج جوهري إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ١٤٠

D. Strauss: “Facilitated collaborative problem solving and process management”, in L. Hall (ed.): Negotiation 
strategies for mutual gain (Thousand Oaks, CA, Sage Publications, 1993), p. 35. 

  ، و http://www.fmcs.gov/internet/itemDetail.asp?categoryID=281&item ID=18120:  نظرا   ١٤١
http://www.fmcs.gov/internet/item Detail.asp?categoryID=42&itemID=18115 (URLs accessed 27 Oct. 2011). 

  .، أعاله٣٩ص ،للمفاوضات فّعالالتيسير ال قسم المالحظات تحتنظر مزيد من ا   ١٤٢
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  العليا في المقاماتحشد آبار الموظفين   -٢٢
وهذا . أنه ينبغي معالجة القضايا بالقرب من مصادرها قدر اإلمكان ىلنظم تسوية الشكاو من المبادئ العامة

ظلت أنه إذا  عني أيضًاي بل، فحسب لية عن أفعالهم وعواقبهاؤولمتخاصمين المباشرين بتحمل المسيلزم ا األمر ال
  .ها للمساعدةؤاستدعا يتعينهناك طبقات من آبار الموظفين ف ،المسألة دون تسوية

المفاوضة الجماعية في القطاع العام بشأن أمور رئيسية مثل األجور وظروف العمل أو مبادرات اإلدارة و
أنفسهم في  ونيومع ذلك، إذا وجد المفاوضون األساس. على مستوى رفيع في العادة تبدأ ،إلحداث تغيير رئيسي

االعتماد  النظر في لطرفينل يمكن، خارجية قبل استدعاء موارد: نفسها طريق مسدود، ينبغي تطبيق القاعدة العامة
على المزيد من آبار الموظفين داخل منظماتهما لجلب وجهات نظر جديدة وربما سلطة أآبر للتأثير في هذا 

  . المأزق

وفي أعقاب الالمرآزية . فاوضات في الممارسة العملية بهذا النهجوفي الواقع، تعمل العديد من ترتيبات الم
أن نرى  تمامًا من الشائعشمال األوروبي على سبيل المثال، إلى حد ما في ال نطاقًاواسعة الو الحديثة نسبيًا

  ١٤٣.الحكومة والنقابات تتدخل بصفة الوساطة عندما تصل المفاوضات على المستوى البلدي إلى حالة توقف تام

  تيسير المناقشات  -٢٣
مناقشات ب معالجتها، قد يقرر الطرفان ًاواضح ًانزاع تشتد لتصبحقبل أن  في بدايتها وإنماعندما تبرز قضية 

  :تسهيلها بشكل مستقل يجري

 تكونوالتي " المستوى المنخفض"عملية غير رسمية تسمح بتسوية فعالة للنزاعات ذات  وتيسير المناقشات ه"
وسيقوم الميسر بمساعدة الطرفين على . ولم تتصاعد بعد لتصبح انقسامات آبيرة بين األشخاص المعنيين جديدة نسبيًا

والهدف من . حلولالقديم المشورة أو اقتراح تولن يقوم الميسر ب. وسرية تمامًا" بيئة آمنة"الحديث عن القضايا في 
ى بعضهما البعض، واآتساب فهم أعمق للطرف العملية هو توفير مساحة يمكن للطرفين من خاللها االستماع إل

  ١٤٤."اآلخر ومحاولة التوصل إلى تسوية مقبولة لدى الطرفين

  :بعدة طرق على النحو التالي إسهامهالتيسير  يقدم

من المصالح المشترآة والمختلفة والمتعارضة إلى غرفة  مكان العمل معهما مزيجًا ايجلب طرف  ■
 .آانت طبيعة التفاعالت أيًا ،يساعد دائمًا وجود رئيس محايد إنام األمر آذلك، فوما د. االجتماع

على  جوهرية، يرآز الميسر أساسًانتائج  تحقيق عادة عازمين على يكونان في حين أن الطرفين  ■
على المسارات  إبقاؤهماويكون تفويض الميسر هو وضع الطرفين و. العملية آوسيلة لتحقيق غاية

 .وتحقيق أقصى قدر من المكاسب المتبادلة مقابل المكاسب المتحيزة األآثر إنتاجًا

 والمزيد من لنظر إلى المصالح األوسع نطاقًاا نحو يمكن للميسر الموثوق به توجيه الطرفين  ■
 .أمدًا واآلفاق الزمنية األطول االحتماالت

العمل على امتصاص  و اتوإدارة الشخصي يه تسهيل ديناميكية مجموعة صغيرةيمكن للميسر النز  ■
وعندما يكون هناك عدم ثقة بين الطرفين، تكون االستعانة بميسر مستقل اضطرارية . الصدمات

 .بشكل خاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :انظر   ١٤٣
T. Stokke and A. Seip: “Collective dispute resolution in the public sector: The Nordic countries compared”, in 
Journal of Industrial Relations (Sydney, Australian Labour and Employment Relations Association, 2008), Vol. 
60, No. 4, pp. 571–2. 

  :انظر   ١٤٤
Health Services National Partnership Forum, Tools for change through partnership: Alternative processes for 
handling change, conflict resolution and problem solving, p. 27. 
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وبعد الحصول على إذن  ؛الشواغل والمقترحات إليصالآوسيط من الخارج أن يعمل  لميسرل يمكن  ■
 .آفاحص للحقيقة

بالتهدئة في دور أآثر فعالية آوسيط أولي عندما تبدأ قد يقوم الميسر، بعد الحصول على موافقة،   ■
 .المواقف في أن تصبح ثابتة

  .الميسر الجيد ال يحل محل المشاورات أو المفاوضات أو غيرها من التفاعالت ولكنه يدعمها  ■

  الحل المشترك للمشاآل  -٢٤
وحالما ينشأ . ت على حد سواءالنزاعا لتسويةلنزاعات وا آتقنية لمنعيمكن للحل المشترك للمشاآل أن يبرز 

 حللمن ذلك في عملية  بدًال ضع القضيةوو المواجهةنزاع في الواقع، قد يقرر الطرفان الخروج من وضع 
، على سبيل المثال، لجنة االتفاق الجماعي العام األرجنتيني ينشئو. في آثير من األحيان يتم تسهيلها ،مشكلةال

من  تقترح حلوًال يمكن أنتتدخل بناء على طلب أي من الطرفين و يمكن أنعالقات العمل، لدائمة للتطبيق و
وتتألف اللجنة من  ١٤٥.، بعدها قد يوافق الطرفان على تقديم القضية إلى الوساطةتصميمها خالل خمسة عشر يومًا

 ماشى معات الجماعية تتيها السلطة للتحقق من أن االتفاقثالثة ممثلين عن آل من العمال وصاحب العمل، ولد
من تمثيل  على غرار ذلك وفي المكسيك، تتألف المحكمة الفيدرالية للتشاور والتحكيم. االتفاق الجماعي العام

وفي  ١٤٦.إلى دوائر، ولكل منها رئيس يتم اختياره من أعضاء الطرفين تنقسم امتساو من جانب آل طرف ولكنه
  ١٤٧.مستوى ممكن، وتشرف عليها وزارة العمل أدنى عندالنزاعات بموجب القانون  تسوىأن  جبواي، يغأورو

  التوفيق والوساطة  -٢٥
نزاعات  بشأن أساس اآلليات الطوعية) ٩٢رقم ( ١٩٥١، االختياريينالتوفيق والتحكيم تحدد توصية 

 ١٥٤عالوة على ذلك، تنص االتفاقية رقم . ء آليات مالئمة للظروف الوطنيةوتشجع التوصية على إنشا. العمل
نزاعات العمل أن ُتفهم إلى حد بعيد على أنها مساهمة في ترويج  تسويةغي على هيئات وإجراءات أنه ينبعلى 

  .المفاوضة الجماعية

أو بموجب التزام قانوني،  هي عملية لمعالجة الجمود، حيث يقوم طرفا النزاع، إما طوعًا ١٤٨والوساطة
، أو توجيههما نحو وبحثها ووضع خيارات التسوية لتوضيح القضايامستقل استخدام خدمات طرف ثالث ب

 هًانتيجة النزاع ولكنه قد يعرض توجيوليس للوسيط دور حاسم فيما يتعلق ب. التوصل إلى اتفاق من صنعهما
والعملية وليس . المقترحات لمساعدة الطرفين يقدمموافقة، الللعملية، وفي بعض األحيان وبعد الحصول على 

   ١٤٩.وإذا ظلت األطراف غير مقتنعة، تستمر حالة الجمود. ية الوسيطلؤومس من الجوهر هي

بأنفسهما، يكون  يتفاوض بشأنها الطرفانات والحلول هي تلك التي م أحد الطرفين بأن أفضل االتفاقوإذا َسلَّ
لطرفين مرة ويحاول الوسيط الجيد إعادة ا. لتسوية المنازعات األمثل البديل الخيار من السهل تمثيل الوساطة بأنها

 التداولوتشجيع  ما وتهدئة التوترات بين األشخاصأخرى إلى المسار من خالل توفير بنية جديدة وتوجيه جهوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ١٤٥

N. Rial: La negociación colectiva y el conflicto: formas alternativas de solución (Caracas, Banco Interamericano 
de Desarrollo, Centro Latino americano de Administración para el Desarrollo, 2008). 

  :انظر   ١٤٦
J. Bonifacio and G. Falivene: Análisis comparado de las relaciones laborales en la administración pública 
latinoamericana. Argentina, Costa Rica, México, y Perú (Caracas, Banco Interamericano de Desarrollo, Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2002), pp. 50, 125. 

  . ١٥، المادة ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ٢٦، ١٨٥٠٨القانون رقم    ١٤٧
" التوفيق" مصطلح ويستخدم. وتميل مختلف البلدان إلى استخدام المصطلحات بطرق مختلفة". التوفيق"مستخدمة هنا آمرادف مع   ١٤٨

  .بتسوية النزاعات من القطاع الخاصمقابل القائمين  أشخاص قائمين بموجب القانون بتسوية النزاعات،في بعض األحيان للداللة على 
تتخذ إجراءات " ):٢(٣، وعلى وجه الخصوص، الفقرة الفرعية ١٩٥١ لعام ٩٢رقم  االختيارييننظر توصية التوفيق والتحكيم ا   ١٤٩

  .للسماح ببدء اإلجراء، إما بناء على مبادرة أحد األطراف في النزاع، أو من قبل سلطة التوفيق االختياري بحكم اختصاصها
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 دفع المساعدة في يتمثل في سلطات صنع القرار، وهو ال يملك أساسًا ،والتحدي الذي يواجه الوسيط. المنطقي
اجتماعات توخي العناية في رئاسة مشترآة من خالل  رؤى إلىمن ذلك،  بل األفضل ،جديدة ىرؤ إلىالطرفين 

  .الدعوة إلى اختبار الواقع الرشيدعلى السواء، و مشترآة أو منفصلة

  الوساطة /تعريف التوفيق
 ًاالوساطة نظمها مرآز التدريب الدولي، تعريف /في دورة تدريبية للتوفيق ، المقدملمشاركايعرض آتاب عمل 

  :الوساطة /للتوفيق ًامختلف

قاموس " (عادة بموافقة أو دعوة. التدخل الودي أو الدبلوماسي، لتسوية الخالفات بين األشخاص، األمم، الخ"
  )ويبستر العالمي الجديد

قاموس بالك ." (نزاعهماتسوية ل بالتكيففعل طرف ثالث في التوسط بين طرفين متنازعين بهدف إقناعهما "
  )القانوني
هي عملية طوعية تتعلق بشكوى والشخص الذي يقدم و. النزاعات والصراعات لتسويةالوساطة هي طريقة "

وتتطلب الوساطة مشارآة وسيط يعمل من قاعدة . الشكوى أقدم على شيء استاءت منهالذي  الشكوى والمدعى عليه
رفين، وليس لدى الوسيط سلطة لفرض تسوية على الط. تشجيع التوصل إلى اتفاقمحايدة ويكون دوره الرئيسي هو 

 /جامعة ماساتشوستس - مشروع الوساطة ( ."ل في وساطة أو التوصل إلى اتفاقلدخواار الطرفين على وال يمكن إجب
  .)أمهرست

 ."ؤدي إلى تصميم نتيجةيبعاد إلى استكشاف ثالثي األبعاد الغرض من التوفيق هو تحويل معرآة ثنائية األ"
تستخدم خدمات طرف ثالث محايد في نزاع آوسيلة لمساعدة  ممارسة يمكن وصف التوفيق بأنه"دي بونو  إدوارد

وهي عملية مناقشة . والتوصل إلى تسوية ودية أو حل متفق عليه الفوارق مقدارالتخفيف من  علىاألطراف المتنازعة 
  .)العمل الدولي كتبم. (الخالفات بين طرفي النزاع بشكل عقالني ومنظم بتوجيه من القائم بعملية التوفيق

  .١٧-١٦ الصفحات ،)٢٠٠٢العمل الدولي،  كتبم(لمشارك لآتاب عمل  -الوساطة  /دورة تدريبية على التوفيق: صدرالم

  

  ١درجات الوساطة
  الوساطة التيسيرية

، وال ينبغي بشكل تطوعي بثبات ويتمثل الدور في توجيه العملية. في الوساطة التيسيرية، يعمل الميسر باعتدال
ويقوم الوسيط بتنظيم عملية لمساعدة الطرفين على . تهمااالطرفين حول آيفية حل خالف إلىتقديم مقترحات موضوعية 

ولذلك قد يقوم الوسيط بطرح أسئلة، واختبار وجهات نظر آال الطرفين . الوصول إلى تسوية مقبولة لدى الطرفين
  .استخالص المصالح األساسية للطرفين حتى تصبح الحلول البديلة واضحة، ومحاولة )ربما في جلسة سرية(

  الوساطة التقييمية 

وقد يبدأ الوسيط . بأسلوب موزوفعادة  وإن آان، أآثر نشاطًا في الوساطة التقييمية، يلعب الوسيط دورًا
قف استجوابي أشد، ويشجع آل من ينتقل إلى مو فإنه ،اإلجراءات بطريقة ميسرة، ولكن إذا آان الجمود ال يزال قائمًا

يتعذر إحراز وإذا آان ال يزال . الطرفين على اختبار مواقفه في الواقع، وربما بوضعهما أمام تحدي األدلة المقابلة
غير ملزمين  ، حتى في هذه المرحلة،ناورغم هذا، فالطرف. معينة ًالحلو ،يوصي بنشاطبل ، فقد يقترح الوسيط تقدم

  .بقبولها

  التحويليةالوساطة 

تدور الوساطة التحويلية حول اعتراف واسع النطاق من آل طرف باحتياجات ومصالح وقيم ووجهات نظر 
والهدف من ذلك هو تحويل العالقات األساسية بين الطرفين نتيجة لعملية . الطرف اآلخر، إلى جانب التمكين المتبادل

تمكين التغيير  دون غيرهما، ، حيث أنهما يستطيعانن معًاووسطاء الوساطة التحويلية يجتمعون مع الطرفي. الوساطة
وفي الوساطة التحويلية، يقوم الطرفان ببناء العملية ونتائج الوساطة على حد سواء، مع وجود الوسيط . وإحداثه الالزم

  ٢.ًابوصفه ميسر

أآتوبر  /تشرين األول ٢٧تمت الزيارة بتاريخ ( http://www.mediate.comمرجع مفيد للمواد في الوساطة على شبكة اإلنترنت    ١
لمجلس ل الرجوع إلى الموقع اإللكتروني ،وللقراء الذين يبحثون عن مسرد شامل للوساطة والمصطلحات ذات الصلة). ٢٠١١

/ تشرين األول ٢٧تمت الزيارة في (http://www.nadrac.gov.au  نظرا :راليااالستشاري الوطني للتسوية البديلة للنزاعات في أست
معلومات عملية وتوجيهات بشأن  وتسويتها، النزاعات منع بشأن) يصدر قريبًا(وسوف يوفر دليل الممارسين ). ٢٠١١أآتوبر 

  .الخطوات الالزمة لوضع إجراءات الوساطة
  :نظرا  ٢

R. Baruch Bush and J. Folger: The promise of mediation: Responding to conflict through empowerment and 
recognition (San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1994). 
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. اء وفيرةوالطرق التي قد تستخدمها الوساطة لتعزيز العمليات التفاوضية واحتماالت التسوية على حد سو
إلى  اإلحاالتو دئةوفترات الته جات والسمات مثل التزامات السالمومع ذلك، تقترن الوساطة بغيرها من العال

 وتقدم بلدان الشمال األوروبي بعض األمثلة الجيدة. العملية التفاوضية ذاتها العودة إلىحلقات التحكيم الطوعي و
  .هذا النوع من التقنية في الممارسةعلى 

والنرويج وفنلندا، اإلضراب عن العمل جزء ال يتجزأ من المفاوضة الجماعية في  انمركالسويد والدففي 
وتلتزم األطراف . ومع ذلك، ال يمكن القيام بإضراب حتى تأخذ الوساطة اإلجبارية مجراها ١٥٠.القطاع العام

ة بالمشارآة في عملية الوساطة، أي تهديد بالقيام بإضراب، واألطراف ملتزمببإشعار الوسيط أو وآالة الوساطة 
  .النظر في مقترحات الوسيط اعملية، ويجب عليهفيما يتعلق بال تأجيل القيام بأي إضراب اعليه جبوي

حرية  في السويد تمولها وتنظمها الدولة، تكون لألطراف ةوفي حين أن الوساطة في جميع البلدان األربع
الحاالت، قدمت األطراف شرط تعيين  ىحدإوفي . النزاعات سويةتإجراءات المفاوضة و إلرسال معالماالختيار 

واقتراح التحكيم حول مواضيع  يومًا ١٤لقيام بالوساطة، لتعليق اإلضراب لمدة أقصاها لسلطة  ذيرئيس محايد 
   ١٥١.محددة

 على األطراف جبواإللزام بالقيام بتفكير إضافي، ي وفي محاولة أخرى لتخفيض التوتراتنمرك، اوفي الد
 يتمتع، وون لها الحق في القيام بأي إضراباالنتظار خمسة أيام إضافية بعد االنتهاء من الوساطة قبل أن يك

عالوة على ذلك، . قتراع نقابي حول اقتراح الوسيطسلطة المطالبة باب في الدانمرك وسطاء القطاع العام أيضًا
ط، ينبغي على غالبية الناخبين التصويت ضده أنه لرفض اقتراح الوسي هذا الصدد السارية في تنص التشريعات

  .في المائة من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت ٢٥آما يجب أن تمثل هذه األغلبية على األقل 

أو ربما  ،العملية التفاوضية فيولجميع هذه اإلجراءات تأثير غير مباشر في تشجيع األطراف على البقاء 
  . إليها العودة

  لعملية التوفيق والوساطةخطوات مقترحة 
 .للعملية ًاأساسي ًاالطرفين فهم تكوينالنزاع وضمان  تسويةتهيئة مناخ يساعد على : مقدمة .١

 .فهم وتحليل للصراع والنزاع تكوين: التشخيص .٢

 .آلراء بشأن الخيارات المفضلةا في توليد خيارات للتسوية وإيجاد توافق: الحلول .٣

  .آتابة وتأآيدهل إلى اتفاق توصال: االتفاق .٤

  .workbook (ILO, 2002), pp. 115-120 Conciliation/Mediation Training Course – Participants .  :المصدر

  الوساطة آمورد مستمر

في الحاالت الصعبة، وخاصة عندما تكون المخاطر عالية، قد ال تقدم الوساطة عند نقطة الجمود في 
وإذا لم يتم التخلي عن هذه القضية في النزاع بعد ذلك، قد تقرر األطراف المعنية مواصلة . المفاوضات تسوية
ويعطي ضغط االستنزاف المرتبط  .التحكيم وإمامصالحها المتعارضة من خالل إما اإلضراب  السعي إلى تحقيق

 أآثر إقناعًا ًافي آثير من األحيان نفوذ األخيرةوسيط المرحلة  ،المعارك الصناعية والقانونية على حد سواءب
  .أي نزاع سوف يطول بخالف ذلك نهاءإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مقتبس بإسهابالملخص هنا    ١٥٠

T. Stokke and A. Seip: “Collective dispute resolution in the public sector: The Nordic countries compared”, in 
Journal of Industrial Relations (Sydney, Australian Labour and Employment Relations Association, 2008), Vol. 
60, No. 4. 

  .٥٦٦مرجع سابق، ص   ١٥١
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  التحكيم -التوافق  - نموذج التفاوض 

نموذج  باالستناد إلى، عمل الكومنولث االسترالي ١٩٠١عام بعد االتحاد في عام  ١٠٠منذ ما يقرب من 
من أنواع  أنه يمكن من حيث المبدأ ألي نوع تقريبًا وآون. التحكيم لتنظيم أماآن العمل -  التوفيق -  التفاوض

التوفيق والتحكيم  لديها سلطاتمام محكمة أيرفع أو الخاص، أن  العام النزاع في أماآن العمل، سواء في القطاع
الحقوق هو نزاعات نزاعات المصالح وأن التمييز بين  قد عنىو. من النتائج الخاصة عددإلى  أفضىاإللزامين، 

فريد  شبه ًا، وأن نظامغير نظاميةأآاديمي إلى حد آبير، وأن جميع اإلضرابات آان ينظر إليها على أنها تمييز 
  . قد تطورالتوفيق والتحكيم المدعوم بمن التفاوض 

 مقد اجتذبت معظم اهتما ١٥٢وفي حين أن وظيفة التحكيم التي تقوم بها لجنة التوفيق والتحكيم االسترالية
 ما قد يعتبر السمةهذه  بل حجبت. بالتوفيق سويتن غالبية النزاعات المعروضة عليها قد أالواقع فالرأي العام، 
  :وهو الترويج لعملية المفاوضة األساسية بين صاحب العمل والنقابة أال اللجنة، داللة علىاألثر األآثر 

تشجيع ، هو هانشأأمن الواضح أن المهمة الرئيسية للتشريع، والمحكمة التي القانون األصلي، ... بموجب "
يمكن للمحكمة  ،وشيكًا االتفاق يكنوإذا لم . عن طريق التفاوض لتوصل إلى اتفاقا على الموظفين وأصحاب العمل

 ،أن يؤدي إلى اتفاق في وإذا فشل هذا. أن تمارس وظيفتها باعتبارها الُمَوفِّق لمساعدة الطرفين على االتفاق وديًا
ونية المؤسسين . للبت في بنود النزاع المتبقية في شكل حكم ًايمكن للمحكمة أن تمارس وظيفتها باعتبارها ُمَحكِّم

ُمَوفِّق لمساعدة استدعاء  يتعينتشجيع المفاوضات المباشرة بين الطرفين حتى لو آان هذا يعني أنه  إذ يتعين. واضحة
  ١٥٣."يء آخرشوالتحكيم هو المالذ األخير إذا فشل آل . نحو االتفاق قدمًا في المضي العملية

على  تفقا فعليًاالطرفان قد ا فيها ظروف يكون ظلوقد شمل التوفيق في بعض األحيان تقديم التوصيات في 
  ١٥٤.توصياتااللتزام بال

  .آيفية استخدام التوفيق والتحكيم للنهوض بعمليات المفاوضة ويوضح المثال االسترالي حقًا

  الوساطة في نزاعات الحقوق

على الوساطة في سياق نزاعات المصالح، فهي خيار يمكن  هو في حين أن الترآيز األساسي في هذا الدليل
  ١٥٥.استخدامه لتحقيق نتائج طيبة في نزاعات الحقوق آذلك، الفردية والجماعية على حد سواء

وفي نزاعات . وفي حالة نزاعات المصالح يعطي شبح اإلضراب الوسيط عادة بعض النفوذ في اإلقناع
 احتماالت وفي هذه الحاالت من. محكمة قانونية أو التحكيم آحل نهائيالحقوق، يلوح في األفق التقاضي أمام 

 ًاالوساطة نفوذ إلى إعطاء لة الهامة الخاصة بالتكاليف القانونيةأالقرار والمس ؤدي إمالءفقدان السيطرة، ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللجنة ، ثم لجنة الكومنولث للتوفيق والتحكيم ١٩٥٦، ثم بعد عام محكمة الكومنولث للتوفيق والتحكيمآانت تسمى في البداية    ١٥٢

  . استراليا للعمل العادل) مع سلطات أقل تقييدًا( وحاليًا لجنة العالقات الصناعية االسترالية، ثم االسترالية للتوفيق والتحكيم
  :انظر   ١٥٣

R. Mclelland: “To wards collective bargaining: A critical analysis of trends”, in Journal of Industrial Relations 
(Sydney, Australian Labour and Employment Relations Association, 1976) Vol. 18, No. 4, p. 391, cited and 
discussed further by W. Creighton, W. Ford, and R. Mitch ell: Labour law, second edition (Sydney, 
The Law Book Company, 1994), p. 579–610. 

   في )الفيدرالية المحكمة مقابل(نظر على سبيل المثال القرار الذي اتخذته محكمة الدولة ا   ١٥٤
Minister of Industrial Relations v. BHP Steel Limited 7 others, (NSWIRC 8095) 13 May 2002. 

  :نظرا   ١٥٥
A. Zack: “Conciliation of labor court disputes”, in Comparative Labor Law and Policy Journal (Champaign, IL, 
University of Illinois College of Law and the United States Branch of the International Society for Labor Law and 
Social Security, 2005) Vol. 26, No. 3, and A. Glad stone, “Settlement of disputes over rights”, in R. Blanpain, 
(ed.): Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies (The Hague, Kluwer, 
2007), p. 692. 
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الوسيط مربحة لجميع اآلخرين، وأن  المتفاوض فيهاواألساس المنطقي للوساطة هو أن تكون النتائج  ١٥٦.ًامضاف
  . هو الذي يمكن أن يساعد في آثير من األحيان في ترآيز الطرفين على صيغة لمناقشات مثمرة

الوساطة آمقدمة لتحديد أي حقوق من جانب الُمَحكِّم أو المحكمة  باللجوء إلى زم العديد من البلدان اآلنوتل
  .قنية في مجال الفصل التعسفيالقانونية، بل ربما يمكن الحصول على أفضل النتائج باستخدام هذه الت

وتفرض قوانين المفاوضة الجماعية في العديد من البلدان آليات التسوية اإللزامية آلما حدث جمود، آما 
  .النزاعات في الخدمة العامة األوروبية تسويةيتضح من الجدول التالي ألنظمة 

  لنزاعاتل التسوية اإللزامية  :٢الجدول 

  فقطفي القطاع العام   بلغاريا
  يناالجتماعي الشرآاء حوارالوساطة بعد انهيار   قبرص

  التوفيق والتحكيم إلزاميان على حد سواء إذا آان هناك نزاع  نمركاالد
  والمحكمة إلى الُمَوفِّق العام والنقابة يجب أن يحالالنزاع، تعذرت تسوية إذا   استونيا
  المشارآة في الوساطة، وليس التوصل إلى اتفاق بواج  فنلندا

  عامةالقطاعات البعض   اليونان
  في القانون، ولكن التوفيق معيار منصوص عليه تحديدًاغير   التفيا

  تقديم النزاعات التي لم تتم تسويتها إلى لجنة التوفيق يجب  ليتوانيا
  في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود  مالطة
  في قطاعات معينة من القوة العاملة العامة فقط  هولندا
  التوفيق والوساطة والتحكيم  رومانيا
  الوساطة  سلوفاآيا
  في حاالت الخدمات العامة  أسبانيا
  طوعية إلزامية أو يمكن أن تكون الوساطة  السويد

  : المصدر
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Collective dispute resolution in an enlarged 
European Union (Dublin, 2006), http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/42/en/3/ef0642en.pdf (accessed 27 Oct. 
2011). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التخفيف من ازدحام المحاآم وتخفيض التكاليف والتأخير : المؤلفاتفي  ذآرتالعمل  نزاعات لتسويةاألهداف التالية للنظم البديلة    ١٥٦

وتوفير المزيد من التسويات الفعالة  ؛ تيسير الوصول إلى العدالةالنزاعات تسوية، وتعزيز مشارآة المجتمع في عملية دون ضرورة
  .and Co., 1985). Goldberg, E. Green and F. Sander: Dispute Resolution (New York, Little, Brown S   للنزاعات

استخدمت عمليات مثل الوساطة والتحكيم على نحو متزايد على مدى العقود الثالثة الماضية للتعامل مع مجموعة متنوعة من النزاعات "
 لتسوية وألنها توفر منتدى أآثر مصداقية في مختلف بلدان العالم، ألنها ساعدت على تخفيف الضغط على نظام المحاآم المثقل

والمهن القانونية على النزاعات في السنوات األخيرة بقبول واسع النطاق بين عامة الجمهور  تسويةوقد حظي النظام البديل ل. المنازعات
ي الواقع، تطلب بعض المحاآم وف. حاآم تشجيع وتيسير استخدام الوساطة المدنيةويتطلب العديد من النظم القانونية من الم. حد سواء

وفي . ل السماح بسماع قضاياهانواع، التوفيق أو التحكيم، قباألالمنازعات من بعض تسوية اآلن من األطراف اللجوء إلى النظام البديل ل
 المنازعات تعاطفًا تسويةوقد وجد النظام البديل ل. بعض البلدان هناك توفيق إلزامي قبل المحاآمة يتم  في المحكمة قبل إصدار األحكام

بين المدعين ومستخدمي التقاضي في العديد من بلدان القانون العام، وبصورة متزايدة في جميع نظم القانون المدني في جميع أنحاء 
ع عمليات المنازعات على نطاق واسع على قدم المساواة م تسويةوفي الواليات المتحدة األمريكية تعتبر اآلن النظم البديلة ل. العالم

  .من النظام القضائي المدني المحكمة وجزءًا
F. Steadman: Handbook on Alternative Labour Dispute Resolution, (Turin, International Training Centre of the 
ILO, 2011), pp. 11–12. 
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  تقصي الحقائق  -٢٦
من العقالنية في عملية المفاوضة الجماعية، وال سيما  آبرىمستويات من المستحسن على الدوام اعتماد 

 نابعًا من جزء من المشكلة يكونن من أجل التوصل إلى اتفاق واوعندما يناضل الطرف. طة االنهيارعند نق
هناك وسيلة إلضفاء المزيد من اهة والقدرة على تحمل التكاليف، النز منظوراتبيانات أو  حولالنزاعات 
وهي الطلب من طرف ثالث محايد إجراء عملية لتقصي الحقائق ومن ثم تقديم التوصيات إلى  أال الموضوعية
  .المتفاوضين

ومن  -هو أن االستقاللية والخبرة  الحقيقة دور حاسم، فالقصد من ذلكوفي حين أنه ليس للباحث عن 
رفين تحت ضغط معنوي آبير وتضع الط ستكون مقنعة جدًا التي تترافق مع الصفة األهمية -الناحية المثالية 

وعلى أقل تقدير، فالهدف من تقديم التوصيات هو . التوصيات ذات الصلة اعتماد ،الحترام، أو األفضل من ذلك
وقد يدخل الرأي العام في االعتبار آذلك إذا . توضيح األمور للطرفين، مما يقلل من حجم أي تضارب في البيانات

   .ات متقصي الحقائق إذا رفض الطرف اآلخر قبولهاتم السماح ألحد الطرفين بنشر توصي

في مجاالت القطاع العام مثل التعليم في عدد من الواليات في الواليات  يوجدوتقصي الحقائق هو نهج 
بسهولة إلى البيانات المقارنة  الوصولللباحث عن الحقيقة  يتاحمن الضروري أن ، ناجحًاولكي يكون . المتحدة

  .متاحة المعنيةأن تكون السجالت العامة  أنه يتعيني بدوره ذات الصلة، مما يعن

عتماد على المدخالت الا يصبحان رهنوهو أن الطرفين قد  معتادفهناك انتقاد . نقاط ضعفها وللطريقة أيضًا
ومرة أخرى، ال تقدم التوصيات . تجاه المفاوضة المشترآة ليات الخاصة بهماؤوبعض المس مما يلغيمن محايد، 

ومع ذلك، يمكن لتقصي  ١٥٧.وقد يجذب رفض توصيات محايدة المزاعم المتعلقة بسوء النية غايةفي حد ذاتها 
  .آخيار طوعي ًاكون متاحيلنزاعات وعلى أقل تقدير يمكن أن ا تسويةبناء في  لعب دورًايالحقائق أن 

  بديل لتقصي الحقائق -لمبكر التقييم المحايد ا
 إلى أن تكونوتهدف هذه العملية . القانونية سسولي للحقائق أو األدلة أو األتقييم أالتقييم المحايد المبكر هو   ■

بمثابة أساس لمزيد من المفاوضات وإآمالها، أو على أقل تقدير، مساعدة الطرفين على تجنب المزيد من 
 .مراحل التقاضي التي ال داعي لها

وهو . المحددة بينهما شخص مستقل للتعبير عن رأي بشأن األسس الموضوعية للقضايايقوم الطرفان بتعيين   ■
إذا بشأن النتيجة المحتملة  ويقدم اإلرشاد النسبية المواقفغير متحيز بشأن  ولكنه يقدم تقييمًارأي غير ملزم 

 .المحكمة إلىالقضية  رفعت

 تسويةيهدف التقييم المحايد المبكر إلى تشجيع آل طرف على فهم أفضل لموقفه تجاه المعايير المستخدمة ل  ■
على تقييم  يحصالنخاصة بكل منهما والنزاعات من خالل توفير منتدى يقدم الطرفان من خالله القضايا ال

  . مستقل ومحايد للنتيجة المحتملة

  :المصدر
P. Teague: Dispute resolution, employment relations and public policy in the Republic of Ireland, Presentation made 
for the ILO, 2008. 

  التحكيم  -٢٧
وفي حالة . النزاعات تسويةالوساطة في سلسلة  بعد" الخطوة التالية"يمكن النظر إلى التحكيم على أنه يمثل 

على وضع القضايا  فقان طوعًااالتحكيم الطوعي، ُيقدِّر الطرفان أن جهودهما الذاتية لن تؤدي إلى انفراج، ويو
سند العرض على (يل الُمَحكِّم إما عن طريق عقد ويتم تخو. التي تسبب االنقسام بينهما أمام طرف ثالث مستقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : نظر آذلكا   ١٥٧

T. Kochan: Collective bargaining and industrial relations (Toronto, Irwin, 1980) and E. Ries: The effects of fact 
finding and final-offer issue-by-issue interest to arbitration on teachers’ wages, fringe benefits and language 
provisions (monograph, 1992). 
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أو من خالل القانون للنظر في األدلة ) التحكيم، الذي يمكن جذب االنتباه إليه في اتفاق جماعي أوسع نطاقًا
  ١٥٨.والحجج وبعد ذلك اتخاذ قرار نهائي وُملزم بشأن األمور المتنازع عليها

الذي يعطي  تاداألسلوب المع. رف على أسلوبين من التحكيميمكن التع) االقتصادية(وفي منازعات المصالح 
وتبرره  ًا، على سبيل المثال، نتيجة األجور، شريطة أن يكون الحكم عقالنيأن يحددمطلق الحرية في  المحّكم
ابة بين المطالبة المقدمة من النق وسطًا ويمثل الُحْكم في آثير من األحيان حًال. وضمن صالحيات الُمَحكِّم األدلة

ن في االعتقاد بأنه من المرجح أن يقوم الُمَحكِّم اوعندما يبدأ الطرف. ب صاحب العملوالعرض المقدم من جان
التطوران و. إلى المبالغة في مواقفهما، سواء في المفاوضات أو في عملية التحكيم ذاتها نقد يميال الفارق،بتقسيم 

  .يعيقان التوصل إلى تسويات طوعيةعلى السواء 

وهنا يتم اإليعاز إلى الُمَحكِّم بعدم تقسيم . البديل" العرض النهائي"وللتصدي لهذا االتجاه، تم تصميم أسلوب 
أحد الطرفين بحالة متطرفة والثاني  دفعوإذا . ولكن اعتماد إما مطالبة النقابة أو عرض صاحب العمل فارقأي 

عليهما العملية  تضغطويدرك الطرفان هذه الحقيقة، ولذلك . ريتجه الُمَحكِّم إلى األخي فاالحتمال أنبحالة معتدلة، 
بل  ،وتجعل المواقف المعتدلة مهمة الُمَحكِّم أسهل قليًال. المسافة بينهما تضييقنفسها لتخفيف مواقفهما، وبالتالي 

  .الصفقة تمامفي بعض األحيان على العودة إلى عملية المفاوضة المباشرة بينهما إل حفز الطرفيني

ففي أألولى، ُتَوجِّه االختصاصات الُمَحكِّم لتحديد  :وقد يأخذ العرض النهائي للتحكيم واحدة من صيغتين
وفي الثانية، ُيطلب من الُمَحكِّم اتخاذ قرارات على . التي اقترحها واحد أو آخر من طرفي النزاع الكاملة الحزمة

به النقابة في أحد البنود وبعد ذلك االقتراح الذي تقدم به أساس البند تلو البند، وقد يختار االقتراح الذي تقدمت 
  ١٥٩.صاحب العمل في بند آخر، وهلم جرًا

في  يًالتقليدي، فمن األفضل اعتباره تعدللتحكيم ال الحقًا تطورًا وفي حين أن تحكيم العرض النهائي يمثل
على دراية بكال  هم الممارسون الذين هإلي وينظر. استخدامه فقط عن طريق استثناء متعمد يتعينالتيار الرئيسي، 
  . على أنه تيار أآثر حكمة النظامين عمومًا

وفي حين أن األسس  ١٦٠.وآقاعدة عامة، ال يخضع حكم الُمَحكِّم لالستئناف في النظام القانوني الرسمي
اض عملية الموضوعية للحكم قد ال يمكن الطعن فيها في المحاآم العادية، فقد يكون من الممكن عادة استعر

  ١٦٢.أو عدم مشروعية ١٦١التحكيم أو النتائج على أساس بعض المخالفات الواضحة

خالف ذلك مستعصية،  في مفاوضة تكون التحكيم آبديل لممارسة السلطة آوسيلة لكسر الجمود عتبروي
  ١٦٣.إليها جميع األطراف على أنها بديل مفضل وعقالني ينظرما  وغالبًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهائية عندما يحال نزاع إلى التحكيم لتسوية : "١٩٥١لعام  ٩٢ قمر ،االختياريينالتوفيق والتحكيم  من توصية ٦انظر الفقرة    ١٥٨

قبول  علىو ،التحكيم طوال عمليةعلى االمتناع عن اإلضرابات وإغالق المنشآت  هذه األطرافع شججميع األطراف المعنية، ت بموافقة
  ".قرار التحكيم

وهكذا، وعلى سبيل . العرض النهائي نهج للتحكيم واعتمدت األخرى ي الواليات المتحدة األسلوب المعتاداعتمدت بعض الواليات ف   ١٥٩
، بينما تستخدم الكاملةشأن الحزمة نيتيكت إلى تحكيم العرض النهائي بقد خضع نزاعات مصالح معلمين في مدرسة في والية آوالمثال، 

  .نهائي على أساس البند تلو البندوالية أيوا تحكيم العرض ال
J. Fossum: Labor relations: Development, structure, process, 8th edition (New York, McGraw-Hill, 2002). For 
some discussion on the merits of the two approaches, see E. Edelman and D. Mitch ell: Dealing with public sector 
labor disputes: An alternative approach for California, http://www.spa.ucla.edu/calpolicy/files05/CPO-MTAp.pdf 

من الُمَحكِّمين الذين  ن نموذجًاإيكفي أن نقول ): "١٥٧في (واالستنتاج ). ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٧ تمت الزيارة بتاريخ(
وال تشير األدلة إلى أن التحكيم له . يبدو ساذجًا ،دون أي رجوع إلى قواعد ما يمكن أن تكون تسوية معقولة ميكانيكيًا الفارقيقسمون 

أنه  والنقطة المهمة للسياسة العامة هي. من أن التنظيم النقابي يميل إلى رفع األجور الرغم على -تأثير آبير مستقل على النتائج الفعلية 
من  سواء بتكليف من القانون أو طوعًا ،فينللطرأو صانعي السياسة لويمكن . يوجد أآثر من نموذج متاح للتحكيم في نزاعات المصالح
  . "جانب الطرفين، اختيار النسخة األآثر راحة بالنسبة لهما

  .ةعملية استئناف داخليعلى الطرفان بأنفسهما  ينصعلى الرغم أنه في بعض األحيان    ١٦٠
  .مثل أن يفشل الُمَحكِّم في إعطاء طرف فرصة مناسبة لسماعه   ١٦١
  .ليها في االختصاصات ذات الصلة أو يسيء إلى السياسة العامةر حكم يتجاوز الصالحيات المنصوص عُمَحكِّم بإصدامثل قيام    ١٦٢
): ١٩٢١إلى عام  ١٩٠٧من عام (من الكلمات الشهيرة لهنري بورنيز هيجنز، الرئيس الثاني لمحكمة العمل الفيدرالية في أستراليا    ١٦٣

 ؛ فإرادةقوةلل تحويلوالسبب هو . العمليات العنيفة والبربرية لإلضرابات وإغالق المنشآت محلالتحكيم  على أساسعملية التوفيق  تحل"
  ".لمصلحة الجمهور آل ذلكو ؛فرض السالم بين المقاتلين الصناعيين وآذلك بين المقاتلين اآلخرينهي  الدولة
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عندما  ما يعمل بشكل جيد جدًا التحكيم الطوعي للتخلص من نزاع برمته، فغالبًاوفي حين يمكن استخدام 
  .آبرىعناصر معينة فقط من مسألة  لتسويةعلى سبيل المثال رفان بنشره بشكل أآثر انتقائية، يقوم الط

ن موضع تساؤل على وجه التحديد أل عمومًا قبول نتائجها، ليسمن ذلك وشرعية عملية التحكيم الطوعي، و
لما يحدث في حالة التحكيم  خالفًا على نحو مشترك، ويعني طابعها الطوعي أنه تمت الموافقة على الخيار

  .أال ينشأ بسهولة يفترض، فإن خطر وجود تأثير سلبي على عملية المفاوضة األساسية )أنظر أدناه(اإللزامي 

  ١٥١.١٦٤من االتفاقية رقم  ٨ات المادة تلبي أهداف واهتمام ،النزاعات تسويةوالتحكيم الطوعي هو وسيلة ل

  الوساطة والتحكيم

في العديد من النظم عبر القطاعين العام والخاص على أنها عملية ذات مرحلتين من  إلى العمليةينظر 
نجم عن تقارب العمليتين التوفير والتسوية الفعالتين، يو. مندمجة أو متصلة بشكل مباشر ،الوساطة يليها التحكيم

هناك بعض وعلى الرغم من ذلك، . لى حد سواءن عون والمستخدموالممارس الطريقة الجديدة عمومًادعم قد و
واالتهام هو أن الوساطة . النماذج التي تقدم نفس الفرد لممارسة دوري الوساطة والتحكيم حولالشكوك المهنية 

لذي إذا ظل النزاع دون تسوية، ا بأنها مقيدة أمام الوسيطتشعر  األطراف تتطلب الكشف الصريح، وأن المثلى
وفي الممارسة العملية، مع ذلك، حيث توفر األنظمة الدور المزدوج، ال يبدو هذا . حقالُمَحكِّم ال بمثابة يظهر

  ١٦٥.االقتران أنه يعرض أهداف تسوية المنازعات للخطر

لتأثير الكامل لكل با بما يسمحويجوز لعملية الوساطة والتحكيم تعيين مختلف المهنيين ألداء آل دور، 
 يطريق ذبتصميم العملية  والموارد المتاحة، يمكن للبلدان أيضًا لطبيعة القضية وحجم األمور ووفقًا. عملية

  .أبواب متعددة بحيث أنه في حال فشل الوساطة، يمكن أن ينتقل األمر مباشرة إلى التحكيم

ريقيا فيما يتعلق بنجاح ملحوظ في جنوب إف) أو التوفيق والتحكيم(الوساطة والتحكيم  نهج وقد تم استخدام
، أماآن العملفي أستراليا في العديد من  وهو يستخدم ١٦٦.ات الجماعية ونزاعات الفصل من الخدمةبتفسير االتفاق

  .في القطاعين العام والخاص

رات عادة في بيئة المؤتمإلى التوفيق،  م نزاعات تعويض العمال أوًالتقدوفي والية نيو ساوث ويلز، 
قانون  بموجبإجراء مماثل  اعتمدوقد . إلى التحكيم عندها الهاتفية، فإذا استمرت األمور دون تسوية، يتم االنتقال

توضح  ،الصلة ذيوفي قانون نيو ساوث ويلز . العمل العادل في أستراليا فيما يتعلق بحاالت الفصل التعسفي
   :المنازعات تسويةوالسرعة في  الرسميات والمرونةتشجيع البعد عن بأحكام تعويض العمال القصد العام 

  اإلجراءات أمام اللجنة "
البحث  سمح بهيالتقنيات حسبما تتم اإلجراءات في أي موضوع معروض على اللجنة بالقليل من الرسميات و  )١(

 .المناسب لألمر

ألة بالطريقة التي تعتقد اللجنة أنها أي مس علىنفسها  اطالعاللجنة غير ملزمة بقواعد اإلثبات ولكنها قد تقوم ب  )٢(
 .المناسب للمسألة المعروضة على اللجنة البحثمناسبة وبقدر ما يسمح به 

لنواحي التقنية أو األشكال االجوهرية للقضية دون مراعاة  سسواأل الحيلإلنصاف والضمير  تعمل اللجنة وفقًا  )٣(
 .القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لموقف منظمة العمل  وفقًا آذلك. ٢٥٦، الفقرة )١٩٩٤جنيف، ( ةالحرية النقابية والمفاوضة الجماعي: مكتب العمل الدولينظر ا   ١٦٤
محكمة أو هيئة مستقلة وتقوم به هيئة محايدة مثل  ، ينبغي أن يكون التحكيم طوعيًااإلشرافهيئات ولية على النحو المحدد من جانب الد

  .أخرى
(ILO: Improving judicial mechanisms for settling labour disputes in Bulgaria, Report on the High-Level Tripartite 
Conference, Sofia, 5 May 2006 (Budapest, 2006).) 

  نظرالالطالع على الدور االندماجي،    ١٦٥
A. Zack: “Conciliation of labor court disputes”, in Comparative Labor Law and Policy Journal (Champaign, IL, 
University of Illinois College of Law and the United States Branch of the International Society for Labor Law and 
Social Security, 2005), Vol. 26, No. 3, pp. 408–10. 

  .١٩٩٥من قانون عالقات العمل لعام  ١٩١ المادةنظر ا   ١٦٦



 
 

67  

مؤتمر بين األطراف، من الضروري أن تتم اإلجراءات في جلسة رسمية ويجوز أن ُتجرى عن طريق  ليس  )٤(
المشارآة عن طريق الهاتف، أو دائرة تلفزيونية مغلقة ) أو بعض منهم(مؤتمر يمكن فيه لألطراف بما في ذلك 

 .أو وسائل أخرى

مؤتمر في حضور جميع األطراف المعنية وفي بأي توجيهات عامة من الرئيس، قد تقوم اللجنة بعقد  رهنًا  )٥(
 .حضور الخبراء المعنيين، أو مؤتمر منفصل على انفراد مع أي منهم

قد تم تقديم معلومات آافية فيما يتعلق باإلجراءات، يجوز للجنة ممارسة مهامها  إلى أنهاللجنة  اطمأنتإذا   )٦(
 .بموجب هذا القانون دون عقد أي مؤتمر أو جلسة رسمية

  لتوفيقإلى االُمَحكِّم  سعي ٣٥٥
 بذلأن ي فيه قبلإلى اللجنة للبت  ًالمحا ًانزاعخالف ذلك  دتحد أو ُمَحكِّم ال تصدر حكمًا التي يشكلهااللجنة   )١(

 .قصارى جهده لتمكين أطراف النزاع من التوصل إلى تسوية مقبولة لدى آل منهم الُمَحكِّم أوًال

بذل  أنلُمَحكِّم ل أنه سبقالُمَحكِّم على أساس  من جانبال يجوز االعتراض على إصدار قرار أو البت في نزاع   )٢(
 ١٦٧."قصارى جهده لتمكين أطراف النزاع من التوصل إلى تسوية

أونتاريو،  مقاطعةوألن المفاوضة الجماعية األساسية تشمل عشرات اآلالف من عمال القطاع العام في 
لناجمة عن تفسير وتطبيق خاصة للوساطة والتحكيم تشمل جميع النزاعات ا دقيقة بصورة لديها صيغة آندا، فإن
ليشمل حاالت الفصل من  اإلجراء أيضًا نطاق ويمكن بالتراضي، توسيع. األخرى ىعن الشكاو ، فضًالاالتفاق

  :ما يلي على األحكام ذات الصلة تنصو. العمل والتحرش الجنسي وحقوق اإلنسان

  إجراءات الوساطة والتحكيم "

ُمَحكِّم واحد لغرض تسوية  /إلى وسيط] ىمجلس تسوية الشكاو[ عن طريق ىجميع الشكاو تقدم ١-١٦-٢٢
 .التظلم بطريقة سريعة وغير رسمية

وإذا لم تتمكن . الُمَحكِّم لمساعدة األطراف على تسوية الشكوى عن طريق الوساطة /يسعى الوسيط ٢-١٦-٢٢
وعند البت في الشكوى . الُمَحكِّم بالبت في الشكوى بالتحكيم /يقوم الوسيطتسوية الشكوى بالوساطة، طراف من األ

 /يقدم الوسيطو. شروط يراها مناسبة أي الُمَحكِّم من طبيعة ونطاق األدلة، وقد يفرض /بالتحكيم، قد يحد الوسيط
  ".أيام بعد إتمام اإلجراءات، ما لم تتفق األطراف على خالف ذلك) ٥(في غضون خمسة  مقتضبًا الُمَحكِّم قرارًا

  التحكيم اإللزامي

 يجب مقاربتهألنه يمكن للتحكيم اإللزامي أن يسلب الحيوية واإلنصاف من العملية التفاوضية، فهو خيار 
كون من الواضح أن الطرفين ال بموجب القانون أو بقرار إداري عندما ي وُيفرض بشكل أآثر شيوعًا. حذرب

وفيما  ١٦٨.ترة زمنية محددة مسبقًافالسلطات، أو عندما يتجاوز إضراب يمكنهما آسر حالة الجمود من دون تدخل 
يتعلق بالتحكيم الذي تفرضه السلطات، ذآرت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات أن مثل هذه 

من االتفاقية  ٤في المادة  أ المفاوضة الطوعية المنصوص عليهسهولة مع مبدالتدخالت ليست قابلة للتوفيق ب
اإلضرابات في  فعليًاوألغت األحكام التي تحظر  لزاميوعلى سبيل المثال، أزالت بيرو التحكيم اإل ٩٨.١٦٩ رقم

  ١٧٠."الخدمات العامة األساسية"

اإللزامي المفروض على طرفي النزاع منظمة العمل الدولية أن التحكيم  في ات اإلشرافهيئوقد أعلنت 
لمعايير  يشكل انتهاآًا ،نزاع جماعي في حالة ى سبيل المثال عن طريق سلطة عامةبواسطة طرف ثالث، عل

إذا  في منظمة العمل الدولية استخدام التحكيم اإللزامي، خصوصًا أقرت هيئات اإلشرافومع ذلك،  .العمل الدولية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٩٨ارة اإلصابات في مكان العمل وتعويض العمال لعام من قانون إد ٣٥٥-٣٥٤ المادتيننظر ا   ١٦٧
  :انظر   ١٦٨

B. Gernigon, A. Odero and H. Guido: ILO principles concerning collective bargaining, International Labour 
Review (Geneva, ILO, 2000), Vol. 139, No. 1, p. 44. 

  .٢٥٨، الفقرة )١٩٩٤جنيف، (الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية : كتب العمل الدولينظر ما   ١٦٩
، ٢٠٠٨، ٩٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الدروس المستخلصة: الحرية النقابية على أرض الممارسة: كتب العمل الدوليم   ١٧٠
  .١٦ص
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اإلضرابات التي تحدث في الخدمات األساسية،  في ذلكويمكن مالحظة . موافقة بين الطرفين ثمرةآان النموذج 
المحظورات والقيود على اإلضراب في حالة الموظفين الرئيسيين "العنوان الفرعي  تحتوالتي تم تعريفها 
ظفي الحكومة شمل مويعندما عند وجود حالة طوارئ وطنية، أو  ، يمكن فرضهآذلك ١٧١".والخدمات األساسية

وهناك تحذير هام في هذا الصدد هو أنه ينبغي أن تقوم بالتحكيم هيئات  ١٧٢.الذين يمارسون السلطة باسم الدولة
  ١٧٣.محايدة وُيسمح لألطراف بالمشارآة في جميع مراحل إجراءات عملية التحكيم

للمشارآة  ًاقانوني ًاحقآبار موظفي الحكومة  ال يملكعلى مثال على ذلك في النرويج، حيث  االطالعويمكن 
لين في الدولة، ولكن يتم تقرير ولديهم حقوق المفاوضة من خالل نفس النقابات التي تمثل بقية العام. في اإلضراب

   ١٧٤.بواسطة التحكيم اإللزامي آمالذ أخير إذا لم تنجح المفاوضات الخاصة بهمالجماعية  العمل شروط

قرر المشرعون تقييد أو حظر يمل قد تكون مرتفعة للغاية، فقد اإلضراب عن العبوألن التكاليف المرتبطة 
الواليات المتحدة األمريكية،  في ففي والية واشنطن. في المجاالت الحيوية من الخدمة العامة اإلجراءمثل هذا 

. السكانيرة من إلى فئات آب النقل العام المقدم قطاعيشمل التحكيم الملزم الشرطة ورجال اإلطفاء والعاملين في 
هذه المجموعات الثالث في رأي الدولة، الخدمات األساسية، ويعتبر التحكيم اإللزامي بمثابة أآبر حافز  مثلوت

ات ض المقدمة من األطراف في االتفاقعلى الُمَحكِّم مقارنة العرو يجبوبموجب القانون، . لعدم إعالن اإلضراب
اإلبقاء على العاملين في نفس مستوى زمالئهم في  انون بوجوبأمر القيوإذ . ةمماثل ةقضائي في والياتالجماعية 

. المقترحات المتعلقة بمستوى معيشة أقل مما تحقق فعًال من يميل إلى حماية العاملين فإنه مناطق جغرافية مماثلة،
برعاية  في اآلونة األخيرة إلى العاملين الذين يقومون منح حتى أنه وقد أثبت التحكيم الملزم بأنه شعبي جدًا

الذين يعملون في محطة  ،المرضى في منازلهم وإلى موظفي التشغيل والصيانة في وآاالت التشغيل المشترآة
   ١٧٥.تجارية للطاقة النووية

تقديم الطعون يضر بالعاملين إلى حد بعيد، لذلك يتم التوجه نحو  يتجاوزولكن الحد من المفاوضة إلى ما ال 
ويعني التحكيم . ألحيان بوصفه آاسر الجمود النهائي في مثل هذه الحاالتالتحكيم اإللزامي في آثير من ا

اإللزامي أنه التحكيم المفروض بموجب القانون أو الذي تفرضه السلطات الحكومية بمبادرة منها أو استجابة 
   ١٧٦.هاوليس جميع -  النزاع لطلب من أحد أطراف

قانون التحكيم من  ١ المادةفي  ة على المحك، يردالموجودمثال جيد عن اعتبارات السياسة العامة هناك و
ان في الواليات غلوالية ميتشي ١٩٦٩لعام  ٣١٢اإللزامي لنزاعات العمل في إدارات الشرطة واإلطفاء رقم 

  . المتحدة

اإلضراب إنه من السياسة العامة لهذه الوالية أنه في إدارتي الشرطة العامة واإلطفاء، حيث حق العاملين في "
إجراء بديل  توفرمن الالزم للروح المعنوية العالية للعاملين وآفاءة تشغيل هذه اإلدارات محظور بموجب القانون، 

، تفسيرًا لتحكيم اإللزاميا التي تنص علىأحكام القانون  تفسرلهذه الغاية  وسريع وفعال لتسوية النزاعات، وتحقيقًا
  ."غير حرفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :انظر   ١٧١
ILO: Improving judicial mechanisms for settling labour disputes in Bulgaria, Report on the High-Level Tripartite 
Conference, Sofia, 5 May 2006 (Budapest, 2006), pp. 5-6. 

  :انظر   ١٧٢
B. Gernigon, A. Odero and H. Guido, ILO principles concerning collective bargaining, International Labour 
Review (Geneva, ILO, 2000), Vol. 139, No. 1, p. 44. 

  :انظر   ١٧٣
ILO: Improving judicial mechanisms for settling labour disputes in Bulgaria, Report on the High-Level Tripartite 
Conference, Sofia, 5 May 2006 (Budapest, 2006), pp. 5-6. 

  :انظر   ١٧٤
T. Stokke and A. Seip: “Collective dispute resolution in the public sector: The Nordic countries compared”, in 
Journal of Industrial Relations (Sydney, Australian Labour and Employment Relations Association, 2008), Vol. 
60, No. 4, p. 564. 

  :انظر   ١٧٥
C. Carrión-Crespo and A. Santos Bayrón: The impact of mediation on the use of labour arbitration in the public 
services: Comparison between the State of Washing ton and Puerto Rico, Presentation made before the 2nd 
International Congress on Alternative Dispute Resolution Mechanisms, San Juan, Puerto Rico (2006) (in Spanish). 
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 فّظة بل ينهيوموافقة المشارآين، ال يبدو التحكيم أنه يجعل المفاوضة  وعبضلوفي النظم التي تتميز 
ففي بلدان الشمال األوروبي يكون التحكيم في أشكال تتراوح بين الطوعية من خالل . العملية بطرق مقبولة

ضايا لقا على الشكل اإللزامي حيث تستخدم وسائل متعددة بشكل مقتصد لوضع اللمسات األخيرة وبين" الضغط"
عادة تسوية حوالي اثنين في المائة من النزاعات  تجريفي قطاعات الدولة في النرويج والسويد،  وأيضًا. المعلقة

التي قد تلزم األطراف  - القطاعيةلألطراف  اإلشرافيويرجع هذا إلى حد آبير للدور . بواسطة التحكيمفقط 
  ١٧٧.حكيم على مستوى البلديات من الصفرويقترب استخدام الت -الدخول في وساطة مكثفة بالمحلية 

مراجعة األحكام السابقة من أجل بوأحد الفوائد المحتملة للتحكيم اإللزامي هو أنه يسمح لألطراف والوسطاء 
بدائل  أوأسو" متفاوض فيه" أفضل البدائل للتوصل إلى اتفاق تحديد ضمنهاوضع معايير واقعية يمكن لألطراف 

  .متفاوض فيه التفاق

 ذلكلتنبؤ به، فسوف يثبط ل قابًالوإذا آان النظام . ولهذا الغرض، فالمعايير الواضحة في القانون مفيدة
  .المقترحات التافهة أو الغريبة، ويمكنه في الواقع ترويج تسوية النزاعات عن طريق التفاوض

تم  مشابهة اتمماثلة التفاقنتائج  يعطي المتحدة إلى أن التحكيم اإللزاميوتشير األدلة من آندا والواليات 
وفي أونتاريو، ازداد متوسط معدل األجر . إبرامها عن طريق المفاوضة الجماعية ولم يتدخل فيها التحكيم

 هيوني /حزيران إلى ١٩٩٨أو أآثر في الفترة من  عامل ٢٠٠الجماعية التي تغطي  االتفاقاتاألساسي السنوي في 
في المائة في الحاالت التي لم يستخدم  ٢٫٧لمائة في حاالت التحكيم و في ا ٢٫٥في القطاع العام بنسبة  ٢٠٠٩

ي تم ذآان متوسط معدل األجر األساسي الو). ٢٨٤٢ والحقًا ٤٠٧ات في السابق ان عدد االتفاقآ. (فيها التحكيم
   ١٧٨.في المائة ٢٫٥: تحقيقه للقطاع الخاص في عمليات التحكيم هو نفسه

تقارن بين استخدام التحكيم في المصالح للشرطة ورجال اإلطفاء في والية دراسة  استنتاجاتتشير آذلك، 
المشارآة والموافقة  قائمًا على ًانظامأن  إلى على نفس المنوال، ، وهي٢٠٠٧إلى عام  ١٩٧٤نيويورك من عام 

  :المنشور لمقتطف من وفقًا. يمكن أن يحقق نتائج مقبولة

إلى  انخفضت معدالت االعتماد على التحكيم أنالتحكيم، و في ظلأي إضرابات  أنه لم تحدث ]المؤلفون[يجد "
مرتفعة، واستمر هيكل التحكيم الثالثي في تشجيع مناقشة  وأثناءه حد آبير، وظلت فعالية الوساطة قبل التحكيم
مع تلك التي تم  بموجب التحكيم منحتاألجور التي  تطابقت زياداتخيارات التسوية بين أعضاء ِفَرق التحكيم، و

تأثيرات التحكيم في  عناالقتصاد القياسي  توتشير تقديرا. التوصل إليها بموجب التفاوض الطوعي بين األطراف
في  ٢٠٠٠ عامو ١٩٩٠ في األجور بين عام أن الزياداتإلى  ،المصالح بشأن التغييرات في األجور في عينة وطنية

حقائق أو الواليات كل آبير عن الواليات التي ال تلزم الوساطة وتقصي الالواليات التي تستخدم التحكيم لم تختلف بش
  ١٧٩."ها قانون للمفاوضة الجماعيةفيالتي ال يوجد 

سمة ، وهي هاأو استئناف المفاوضات خيار تمديد متوازن الباب مفتوحًا أيضًا أمامأي قانون تحكيم  يتركو
  :٢٠٠٣لعام  في آندا العمل في الخدمة العامة قانون عالقاتمن ) ٢(١٤٤و) ٢(١٣٧ مادتينفي ال واردة

  التأخير"

تحكيم حتى يقتنع بأن الطرف الذي تأخير إنشاء هيئة ] خدمة العامةمجلس عالقات العمل في ال[يجوز لرئيس 
  .بالمسائل المتنازع فيهافيما يتعلق  آاٍفبشكل جدي و تفاوضقدم الطلب قد 

  االتفاق الالحق

إلى التحكيم  متنازع فيها أحيلتقبل صدور قرار التحكيم، إلى اتفاق بشأن أي مسألة  ،توصل الطرفان إذا
 اتخاذ قرار ل إلى هيئة التحكيم وال يجوزآأنها لم تحوفيما يتعلق بهذه المسألة، تعتبر هذه المسألة  ًاجماعي أبرما اتفاقًاو

  ."فيهاتحكيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : نظرا   ١٧٧
T. Stokke and A. Seip: “Collective dispute resolution in the public sector: The Nordic countries compared”, in 
Journal of Industrial Relations (Sydney, Australian Labour and Employment Relations Association, 2008), Vol. 
60, No. 4, p. 572. 

  .معلومات المفاوضة الجماعيةأونتاريو، وزارة العمل، خدمات    ١٧٨
  :انظر   ١٧٩

T. Kochan et al.: The long-haul effects of interest arbitration: The case of New York State’s Taylor Law, Working 
paper No. 90 (Ithaca, NY, Cornell University ILR School, 2009). 
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لعام  ٣١٢ت العمل في إدارات الشرطة واإلطفاء رقم قانون التحكيم اإللزامي لنزاعاأ من ٧ مادةتحدث التو
  :ذاتها ةينية السياسالعن  ،انغوالية ميتشي ، في١٩٦٩

في أي وقت قبل إصدار قرار التحكيم، يجوز لرئيس هيئة التحكيم، إعادة النزاع إلى الطرفين لمواصلة "
  ."في ذلك منفعة أو استفادة ىتتجاوز ثالثة أسابيع إذا آان ير المفاوضة الجماعية لفترة ال

وفي مقارنة أخرى بين عمليات التحكيم في القطاعين العام والخاص في الواليات المتحدة، الحظ واضعو 
دارة اإل علمًا أن، "مماثلة تمامًا تبدو على التحكيم في آال القطاعين المعروضةالقضايا الرئيسية "الدراسة أن 

في المائة في القطاع  ٧٠في المائة في القطاع العام وحوالي  ٦٣الي حو: في معظم الحاالت" هي المنتصرة"
ضعف  ، آان حاالت إنهاء الخدمة التي عرضها القطاع الخاص تقريبًاةقضايا التأديبيالمن بين  ١٨٠.الخاص

التباين وآان أحد التفسيرات المقدمة لهذا ). في المائة ١٨في المائة مقابل  ٣٠. (الحاالت المقدمة من القطاع العام
  ١٨١.النزاعات في القطاع العام تسويةمن األساليب غير التقليدية ل استخدام عدد أآبرهو 

بعض نظم عالقات  جعلمن تأثير محتمل على السياسات المتعلقة بالميزانية والحساسيات، ت ذلكلما ل ونظرًا
تشريعات جنوب إفريقيا ذات  وتنص. عنصر من عناصر االستعراض السياسيب مرهونًا حكم ُمَحكِّم مستقلالعمل 

  :الصلة، على سبيل المثال، على ما يلي

  :فيما يتعلق بالدولة وله آثار مالية على الدولة يصبح ملزمًا تخذم... أي قرار تحكيم "

 ؛البرلمان في خالل تلك الفترة إلىمن تاريخ الحكم، ما لم يقم وزير بتقديم الحكم  يومًا ١٤بعد   )أ(

 .بأن الحكم غير ملزم ريخ تقديم هذا الحكم، ما لم يكن البرلمان قد أصدر قرارًامن تا يومًا ١٤  )ب(

 إلى اللجنة للقيام بمزيد من مجددًا إحالة النزاع يجببأن الحكم غير ملزم،  البرلمان قرارًا اعتمدوإذا 
إلى اللجنة التوفيق بين أطراف النزاع، وإذا فشل ذلك، يجوز ألي طرف من أطراف النزاع التقدم  مساعي

  ١٨٢."طلب التحكيمب

لزم أي قرار ت مفتوحة، فإنها المال مسألة آميةوفي حين أن التشريعات في القطاع العام الكندي ترآت 
من  ١٥٠ مادةنص التو. تنظيم الخدمةبو محددة في التشريعات أو ظروف عمل شروط المس بأيتحكيم بعدم 

  :على ما يلي ٢٠٠٣لعام  قانون عالقات العمل في الخدمة العامة

  ًاتشريعي ًاتنفيذ أن يقتضيلحكم ل جوزال ي"

ال يجوز لقرار التحكيم، بشكل مباشر أو غير مباشر، تغيير أو إلغاء أي شرط أو ظرف قائم في العمل، أو   )١(
  :إذا آان ،إنشاء أي شرط أو ظرف جديد في العمل

جانب البرلمان، إال لغرض تخصيص األموال الالزمة لتنفيذ يتطلب القيام بذلك سن أو تعديل أي تشريع من   )أ(
 ؛هذا الشرط أو الظرف

 ؛...  )ب(

أو التقييم أو الترقية أو  التي يخضع لها التعيينالشرط أو الظرف يتعلق بالمعايير أو اإلجراءات أو العمليات   )ج(
 ؛التوزيع، أو الرفض بناء على االختبار أو تسريح الموظفينإعادة 

 ؛...  )د(

القيام بذلك من شأنه أن يؤثر على تنظيم الخدمة العامة أو إسناد الواجبات وتصنيف الوظائف واألشخاص   )ه(
 ".العاملين في الخدمة العامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ١٨٠

D. Mesch and O. Shamayeva: “Arbitration in practice: A profile of public sector arbitration cases”, in Public 
Personnel Management (Alexandria, VA, International Public Management Association for Human Resources, 
1996), Vol. 25, No. 1, p. 119. 

  .Mesch and Shamayeva, op. cit., p. 130:   انظر   ١٨١
  .١٩٩٥لعام  ٦٦من قانون عالقات العمل رقم  ٧٤ مادةال   ١٨٢
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من حكومة الوالية استئناف المفاوضات إذا قررت عدم  ُيطلبوفي والية واشنطن في الواليات المتحدة، 
طالما ال يوجد  واجب المفاوضة يظل قائمًا والسبب في ذلك أن. شريعية للتمويلتقديم قرار التحكيم إلى الهيئة الت

  .اتفاق

  السوابق اإلسالمية وأوجه الشبه: نزاعات العمل تسويةالنظام البديل ل
وفي . خالل العقود القليلة الماضية ة رأت النورقي، وال خلغربيًا النزاعات ليس مفهومًا البديل لتسويةالنظام "

  . "في آل حضارة في الماضي، بما في ذلك اإلسالم ًاالواقع، آان المفهوم اٍألساسي للتسوية الودية معروف

 الذيالصلح،  "١"٩: النزاعات تسويةبديلة لالنظم للعمليات  خمس ما ال يقل عنيكشف اإلسالم عن وجود  "...
، الذي يمكن ترجمته عمومًا التحكيم ؛التوفيق، أو الحل الوسط /المفاوضة، أو الوساطة عمومًا على أنه يمكن ترجمته

 "٤" ؛"التحكيم -  الوساطة"الصلح والتحكيم يمكن أن نطلق عليه  منمزيج  ؛أنه التحكيم المتعارف عليه على
   ١."فتاوى المفتي أو قرارات الخبراء "٥" أمين المظالم؛المحتسب، وهو معروف في المصطلحات الحديثة باسم 

  : انظر   ١
K. H. Hassam: “Employment Dispute Resolution Mechanism from the Islamic Perspective”, Arab Law Quarterly 
(Leiden, Netherlands, Brill, 2006) Vol. 20, No. 2, pp. 181–182. 

  طرف ثالث إلىالمستندة  اآلحل المش إلى آلياتمن العمليات القائمة على توافق اآلراء 
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  اإلجراءات الصناعية  -٢٨
بما في ذلك  وإغالق المنشآت، جميع أشكال التوقف عن العمل والتباطؤ ىبمعن( اإلجراءات الصناعيةعتبر ت

في العادة ال يتجزأ  جزءًا) شروط وظروف االستخدام من جانب واحد تغييرات في تنفيذ في حالة أصحاب العمل
وفي نهاية . ينطبق هذا آذلك على عالقات العمل في القطاع العام على العمومالجماعية، و المفاوضةمن نظم 

السلطة السياسية واالجتماعية والسوقية التي  إلىالمطاف، تستند األسعار المحددة في سوق العمل إلى حد آبير 
مل االجتماعية مثل العديد من العوا عن طريق السلطةالتعبير عن  يحدثو. تستطيع الجهات المعنية تسخيرها
  .والتشريعات أعراف المجتمع والقيود االقتصادية

حيث تكون هناك . في العملية التفاوضية الفعالة رئيسيًا ، دورًااأو التهديد به جراءات الصناعيةلعب اإلتو
والحق  ممارسة السلطة علىلديه القدرة أن الطرف اآلخر بالعلم  ويؤديحاجة للتوفيق بين المصالح المتضاربة، 

 على محمل الجدالطرف اآلخر  األمر حملويلزمهم هذا . ترآيزالعلى المتفاوضين مساعدة إلى ، في ممارستها
وقد . للمفاوضة الجماعية ةفعال تكون اإلجراءات الصناعيةهذا المعنى الهام، بو. والتوصل إلى تسوية توافقية
لنزاعات لن ين الرئيسييشكالن السببتزاالن تاألجور واألمن الوظيفي ال  مسألتي أبرزت دراسات حديثة أن

 ت الحكومية مثل الضمان االجتماعيهو السياسا" السياسية"والدافع وراء ما يسمى اإلضرابات . الصناعية
  ١٨٣.وإصالح قانون العمل، وهلم جرًا

وهذا صحيح بشكل . على حد سواء غيرهاتكلفة، على األطراف المباشرة و بيد أن لإلجراءات الصناعية
. على المجتمع األوسع نطاقًا تقريبًا على الدوام خاص في القطاع العام، حيث أن تعطل الخدمات االجتماعية يؤثر

  .غير مقبول ًايمكن اعتبار التعطيل ببساطة أمرفي حالة الخدمات األساسية العامة و

النرويج والسويد  -النزاعات  تسويةالتي تتمتع بسجل ممتاز لهذه االعتبارات العديد من البلدان  تمنعولم 
  .من الحفاظ على الحق في اإلضراب حتى بالنسبة للقطاع العام -نمرك وفنلندا اوالد

للمفاوضة الجماعية  جيدًا أن وجود نظام شامل ومنظم تنظيمًا ووه ،طوال هذا الدليل ثابت موضوعوهناك 
وقد . النزاعات الصناعية التي يمكن تجنبها منأفضل حماية  ه ولكنه أيضًايستحق في حد ذات ليس فقط مكسبًا

ينبغي أن يكون هدفنا النهائي هو "أنه  إلى )١٩٧٨(مؤتمر العمل الدولي ل ٦٤في الدورة  أشارت مجموعة العمال
 إدراجويمكن  ١٨٤...".إنشاء آلية مصممة لجعل اإلضرابات غير ضرورية آوسيلة لتأمين حلول عادلة لمشاآلنا 

حتى  ولكن. اللجوء إلى اإلجراءات الصناعيةمن احتمال  تقليلالتصميم في نظم التفاوض لل سماتمجموعة من 
وقد تكون القيود على الحق في . في أفضل األنظمة، سوف تحدث نزاعات ويجب إدارتها بذآاء قدر اإلمكان

لمعايير العمل الدولية ذات  ن عندها مخالفةلن تكومبررة في سياقات مناسبة و ، بل حاالت خطرة،اإلضراب
  .التنظيمية واآلليات جُهاآلن في هذه الن نبحثوس ١٨٥.الصلة

  آمالذ أخير جراءات الصناعيةاإل

عالقات العمل المعاصرة األطراف أن تتفاوض بجدية واستفاضة قبل أي لجوء إلى  نظم تلزم العديد من
نسبة للجزء األآبر، يؤدي نظام المفاوضة الذي يعمل بشكل جيد وبال. ةوقانوني ةعتبر شرعيت إجراءات صناعية

  .صناعية ضئيلة اضطراباتإلى  بواسطة آليات أساسية متعددة

حتى يتم إعطاء الفرصة الكاملة  أي إجراءات صناعيةوهو تأجيل  شائعهناك مطلب وباإلضافة إلى ذلك، 
وعلى سبيل المثال، تنص توصية التوفيق والتحكيم . ألي وساطة متفق عليها أو إلزامية لمعالجة األمور

لتوفيق بموافقة جميع لإجراء  عن طريقنزاع  عندما يعالج: "على ما يلي ١٩٥١لعام  ٩٢، رقم االختياريين
  ."طوال سير اإلجراءاالمتناع عن اإلضرابات وإغالق المنشآت على  تشجع هذه األطراف، المعنية األطراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢٠٠٨، ٩٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الدروس المستخلصة: الحرية النقابية على أرض الممارسة: كتب العمل الدوليم   ١٨٣
  .١٤ص
  .٢٨/١٣، صمحضر األعمال المؤقت: ١٩٧٨، ٦٤الدولي، الدورة  مؤتمر العمل   ١٨٤
، الفصل الخامس، )١٩٩٤جنيف، مكتب العمل الدولي، ( الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية: كتب العمل الدوليم، نظر عمومًاا   ١٨٥

  ".الحق في اإلضراب"



 
 

73  

) سواء آانت قانونية أو تعاقدية(في خرق لواجباتها القانونية  إجراءات صناعيةاألطراف  تخذوحيثما ت
. لمخالفأوامر قانونية ضد ا على إصدار ، تنص معظم األنظمةإلى طريق مسدود أوًال حتى الوصول بالتفاوض

وفي آلتا . لواجب التفاوض بحسن نية على أنها انتهاك اإلجراءاترى، يمكن النظر إلى مثل هذه وفي حاالت أخ
  .باستئناف التفاوض اإلجراءات واألمرعادة بتقييد  مخولةالحالتين، فالمحاآم أو الهيئات القضائية 

  اإلضراب عن العملبإشعار 

تطلب العديد من النظم يوية قد أخذت مجراها، وجهود التس التي تكون فيها جميع المفاوضات في الحالةحتى 
وعلى سبيل المثال، . مهلة إضافيةليس فقط إعطاء إشعار باإلضراب الفعلي، ولكن في حالة القطاع العام، إعطاء 

إلضراب عن العمل فيما يتعلق بنزاعات العمل في ا قبل ساعة ٤٨مطلوب إشعار لمدة ال من فريقيا،أفي جنوب 
   ١٨٦.صاحب العمل هي سبعة أيام عندما تكون الدولةالقطاع الخاص، ولكن المهلة المطلوبة 

نشاط يتعلق باإلضراب في القطاع  حالة قواعد خاصة باإلشعار في ولدى بلدان الشمال األوروبي أيضًا
 .ي تعمل الوساطة حتى أثناء إعطاء السلطات العامة اإلنذار الواجبللسماح بفرصة مناسبة لك وذلك جزئيًا. العام

. في حالة العاملين في الدولة والبلديات يومًا ٢١اإلشارة إلى توقف العمل إلى قد تصل مدة تأجيل وفي النرويج 
على طلب أسبوعين بناء  لمدة قصوى منوفي فنلندا، يمكن لوزارة العمل واالقتصاد تأجيل اإلضراب الُمخطط له 

غير  من الُمَوفِّق أو هيئة التوفيق المعنية، إذا آان لإلضراب تأثير على الخدمات األساسية وسوف يلحق ضررًا
وتسمح هذه  ١٨٧.تأجيل إضافي مدته سبعة أيام في حالة النزاعات التي تشمل موظفي القطاع العام ينطبقو. معقول

  .فسهما أو بمساعدة من أطراف ثالثةالتأجيالت للطرفين باستكشاف سبل لالتفاق، إما بأن

  االلتزام بالتهدئة

المفاوضة  فيشروط وظروف االستخدام  بتحديد تفرضها الدول للسماح قد أحد الشروط الرئيسية التي
وينشأ . الجماعية في القطاع العام هو التزام التهدئة، الذي يشمل االهتمام باستمرار المفاوضة دون إجراءات قوية

  :في سياقين هما ،تهدئة، الذي يلزم آل من طرفي المفاوضةااللتزام بال

 .بصورة منتظمة) النزاعات االقتصادية(المصالح  بشأن، حيث تنشأ النزاعات في عملية صنع االتفاق  "١"

النزاعات بشأن ( بيق االتفاق المبرم، إذا آانت هناك خالفات حول تفسير وتطبعد التوقيع على االتفاق  "٢"
اقتصادية إضافية بسبب تغير  رفين في الضغط للحصول على مطالب، أو إذا رغب أحد الط)الحقوق

 ).نزاعات بشأن المصالح( الظروف على الرغم من وجود اتفاق جماعي

  االلتزام بالتهدئة خالل المفاوضات

المصالح المشترآة والتوفيق  عادل منقد يكون الحوار المنظم أفضل طريقة لتحقيق أقصى قدر مناسب و
في  رسموعلى الرغم من أن عالقات السلطة ت. بين المصالح المتضاربة للجهات المعنية الرئيسية في مكان العمل

وال سيما اللجوء السابق  -ببساطة، فإن اللجوء إلى السلطة  تحددها وفي بعض األحيان معالم النتائج نهاية المطاف
اإلضرار بعملية التفاوض، ناهيك عن  هذه التكاليف هو وأحد. رة وطويلة األجلقصي تكاليفيحمل  -ألوانه 

  . رشيدوهكذا، ال ينبغي ممارسة السلطة أثناء إجراء حوار . العالقات بشكل عاماإلضرار ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٩٥لعام  ٦٦من قانون العالقات الصناعية رقم  ٦٤ المادةنظر ا   ١٨٦
  :نظرا   ١٨٧

T. Stokke and A. Seip: “Collective dispute resolution in the public sector: The Nordic countries compared”, in 
Journal of Industrial Relations (Sydney, Australian Labour and Employment Relations Association, 2008), Vol. 
60, No. 4, p. 567; Act on Mediation in Labour Disputes (420/1962), 
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1962/en19620420.pdf (accessed 27 Oct. 2011). 
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، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء ةالقانونية فيما يتعلق بالمفاوض النظم بعضوبالتالي، تشترط 
. عملية التفاوض دفي مطالبته على األقل حتى استنفا للمضي قدمًا إجراءات صناعيةأي طرف إلى  عدم لجوء

  :مرحلتين إضافيتين ليشملالتهدئة  التزام تمديد يمكنفي القطاع العام،  وحتى ذلك الحين، وخصوصًا

النزاعات القانونية شرط أنه في حال حدوث جمود في المفاوضات،  تسوية، تدمج العديد من إجراءات أوًال
 يتمثلما  وغالبًا. حتى تأخذ خطوات التوفيق أو الوساطة مجراها عدم اللجوء إلى إجراءات صناعيةعلى الطرفين 

صل ساعد في التوت ،خبراء مستقلينبعملية المفاوضة  تزويدأن فرصة  فيفي الممارسة العملية،  المدرك المنطق
  .إلى اتفاق

حتى  للجوء إلى اإلجراءات الصناعية،، توفر بعض األنظمة خيارات إضافية للسلطات العامة لمنع اثانيًا
وبصورة استثنائية، يجوز . أن توجد إصدار توصيات،النزاعات مثل تقصي الحقائق أو  تسويةيمكن آللية أخرى ل

وتوجيه  اإلجراءات الصناعية آليًاروف معينة لحظر للقواعد المنظمة أن تمنح السلطة العامة التقدير في ظ
  ).أنظر أدناه -آما هو الحال بالنسبة للخدمات األساسية (التحكيم  بحيث تحدد عن طريقالقضية األساسية 

  تفاقااللتزام بالتهدئة بعد التوقيع على ا

شروط وظروف  بما في ذلك(مكان العمل ب مسائل تتعلقبشأن  حالما يتم التوصل إلى اتفاق جماعي
 الن هماوهناك مثا. يدخل حيز التنفيذ التزام بالتهدئة إما نسبي أو مطلقتنص نظم آثيرة على أن ، )اماالستخد

 أي ولن ُيحمى اتخاذلن ُيسمح  ذا أنه طوال فترة سريان االتفاقففي الحالة األولى، يعني ه. نمركاألمانيا والد
في  إلى ذلك يمكن السعي إال أنه. المفعول في االتفاق الجماعي ساري معالجبشأن أي موضوع  إجراءات صناعية

 في اإلمكان تقديمأنه لن يكون  حالة الثانية، يعني إبرام اتفاق ملزموفي ال. غير المشمولة المسائلول حالنزاعات 
ل من خال تحقيق المطالبلن يكون سعي نحو  االقتصادية على أي جبهة، وخصوصًا مزيد من المطالبال
  .جراءات الصناعيةاإل

، ينبغي أن يظل االلتزام )النزاعات بشأن الحقوق( زاعات حول تفسير أو تطبيق اتفاقوحيثما تنشأ الن
وفي النظم . إلى التحكيم الملزم أو التقاضي في المحاآمة جميع هذه النزاعات ويمكن من ثم إحال بالتهدئة قائمًا

لتوصل إلى اتفاق لمشكالت الحل فيق خالفاتهما أو استكشاف سبل تواألآثر تدريجية، يمكن للطرفين محاولة 
ويمكن رؤية . بشأن األحكام المتنازع عليها، وال يتم االنتقال إلى التحكيم في النزاع إال بعد أن تفشل هذه الخطوات

  .أمثلة على ذلك في التشريع في فنزويال ووالية واشنطن في الواليات المتحدة

  الحقوق بشأنفي حالة المنازعات  عيةجراءات الصنااإلحظر 

يمكن  على األقل ففي القانون. الحقوق بشأنالنزاعات  تسويةبحكم التعريف، يمكن للُمَحكِّم أو المحكمة 
إزالة مجموعة  بعد ذلك من الممكن ومن حيث المبدأ،. في حال وقوع نزاع إصدار حكم نهائيلشخص ذي سلطة 

والحظر  ل هذا المبدأوتدرج العديد من نظم العم. ةالمحتمل جراءات الصناعيةآاملة من النزاعات من مجال اإل
 بشأنإلى التحكيم أو السلطات القضائية في حال وقوع النزاعات  لجوءوإلزام األطراف بال لإلضرابات يالفعل
  :، من بينهاأمور

 ١٨٨؛االعتراف بالنقابات  ■

 ١٨٩؛تحديد وحدات المفاوضة  ■

 ١٩٠؛الجماعية وغيرها اتتفسير وتطبيق االتفاق  ■

 ١٩١.عدالة الفصل من الخدمة  ■
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .آما هو الحال في الواليات المتحدة وآندا   ١٨٨
  .الواليات المتحدة وآندا واستراليا وغيرها   ١٨٩
 .سمة شبه عالمية ألنظمة قانون العمل   ١٩٠
حالة الفصل للمتطلبات التشغيلية في جنوب إفريقيا، حيث يتم إعطاء األطراف الممثلة  واالستثناء هو. سمة أخرى شبه عالمية   ١٩١

من قانون  لفأ١٨٩ المادةنظر ا: جراءات الصناعيةللموظفين الفرصة للدفاع عن مصالحهم سواء من خالل السبل القضائية أو اإل
  .عالقات العمل
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وينبغي أن تكون األوامر القانونية متاحة لحماية األطراف البريئة في حال اإلخالل بالواجبات القانونية أو 
  .التعاقدية

في حالة الموظفين  اإلجراءات الصناعيةحظر وتقييد 
  األساسيين والخدمات األساسية

ويدعو . لألهمية األساسية للحق في اإلضراب، ينبغي أن يكون فرض قيود على ممارسته مبررًا نظرًا
على  ،أوًال الخبراء المعنيين بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية إلى أن يقتصر تقييد هذا الحق

 تلك التي:"ات األساسية حقًا، أيعلى الخدم ،سون السلطة باسم الدولة، وثانيًارموظفي الخدمة العامة الذين يما
  ١٩٢".أو الصحة لكل السكان أو جزء منهم لحياة أو السالمة الشخصيةإلى تشكيل خطر على ا ايؤدي انقطاعه

ما  على حق العاملين في القطاع العام في اإلضراب، فغالبًا وفي حين أن العديد من البلدان فرضت قيودًا
لين عن الخدمات ؤوين مسأفراد أساسيين معين تبرير معاملة حالةبينما يمكن تقديم و. تكون المبررات واهية

ليس أآثر  خدماتهم توقفو. معظم العاملين في القطاع العام ضمن هذه الفئة ندرجال ياستثناء،  على أنها األساسية
 ترحت لجنة الخبراء أنه بدًالوقد اق. العاملين في القطاع الخاص من جانبمن نفس اإلجراء المتخذ  أو أقل تعطيًال

من فرض حظر شامل على اإلضرابات، قد تنظر الحكومات والنقابات في التفاوض حول الحد األدنى من الخدمة 
لعمليات الضرورية اد تحد، الةالح هوفي هذ ١٩٣.حيث قد يسفر التوقف لفترة طويلة عن عواقب وخيمة للجمهور

  .، وتعزل عن اإلجراءات الصناعيةلتلبية االحتياجات األساسية للسكان أو الحد األدنى من متطلبات الخدمة تمامًا

ويجوز للطرفين فرز الخدمات األساسية أو الحد األدنى منها، والسماح لألمور بأن تأخذ مجراها في حالة 
بنشاط  نويتعاونا وسع لألمورفي المخطط األ بأهمية هذه الخدمات نقد يعترفا آما. النزاع الصناعي األوسع نطاقًا

وقد حددت لجنة الحرية النقابية أنه يمكن تقييد الحق في اإلضراب إذا آان . لذلك للطوارئ وفقًا على تطبيق خطط
الخدمات في قطاع المستشفيات أو خدمات الكهرباء أو خدمات إمدادات المياه : ليةفي األنشطة التا العامل مشارآًا

خدمات  أو الهاتف أو الشرطة والقوات المسلحة أو مراقبة الحرآة الجوية أو خدمات مكافحة الحرائق أو خدمات
  ١٩٤.لمدارسا في أو خدمات التنظيف السجن العام والخاص أو تغذية التالميذ

سياق  مالئمتين فيات أساسية حققت نتيجتين ، أبرمت الحكومة والنقابات اتفاقوفي السويد والنرويج
تم االتفاق على ) ٢( اإلجراءات الصناعية؛تم استبعاد الموظفين األساسيين من ) ١: (في القطاع العام النزاعات

  .  العمل األساسي خالل النزاعات الصناعية األوسع نطاقًا اإلبقاء علىقواعد 

بر أساسية ينبغي إشراك جميع الشرآاء االجتماعيين في عملية تحديد الخدمات التي تعتمن الناحية المثالية، و
وفي . اختصاص السلطات وحدها ذلك من أال يكونينبغي من ذلك هيئة مستقلة، و أو آبديلوتلك األدنى أهمية، 

العدالة والحفاظ على  عندها تتطلب أو االتفاق على ذلك، أساسية أو أدنى، هاأن عن خدمة ما علىحال اإلعالن 
المتخذة تسوية  لتدابيرويجوز أن تشمل ا. قة في هذه العمليةالسلم الصناعي أن تتضمن القوانين ضمانات لتعزيز الث

الطرفين  شروط وظروف العمل إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود من خالل عملية تقاضي مقبولة لدى
  .مسبقًا مثل تحكيم إلزامي محايد أو إجراء متفق عليه

ومن ثم تحديد أي الخدمات أو  للتحقيقللخدمات األساسية  مخصصة وفي جنوب إفريقيا، تم إنشاء لجنة
ويتفق تعريف ما هو أساسي مع متطلبات لجنة الخبراء على النحو . تعريفها آخدمات أساسية نبغيأجزاء منها ي
عملية التحقيق  حمع أصحاب العمل والنقابات، وتسم بعد التشاور إّالأعضاء اللجنة  يعين الوزيروال . المبين أعاله

 ،المصالح بشأنفيما يتعلق بالنزاعات  جراءات الصناعية، وال ُيسمح باإلبتقديم البالغات عنيةجميع األطراف المل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحرية : العمل الدولي أيضًا مكتب نظرا. ٢١٤- ٢١٣، الفقرتان )١٩٨٣جنيف، ( صائية العامةالدراسة االستق: العمل الدولي مكتب   ١٩٢

  .١٥٩-١٥٨ن ، الفقرتا)١٩٩٤جنيف، ( النقابية والمفاوضة الجماعية
  .١٥٨، الفقرة )١٩٩٤جنيف، ( الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية: كتب العمل الدوليم   ١٩٣
  :انظر   ١٩٤

ILO: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the 
ILO, fifth (revised) edition (Geneva, 2006), para. 585. 
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على األطراف التوجه نحو التوفيق والتحكيم القانونيين  جبمن ذلك ي وبدًال. التي تنشأ في الخدمات األساسية
  ١٩٥.إلدارة ثالثية ضعالتي تخجنة التوفيق والوساطة والتحكيم، بواسطة ل

 المجال اتى في هذفريقيا إلى الحفاظ على ديناميكية المفاوضة نشطة حأالتشريعات في جنوب  ىوتسع
الخدمات األدنى "ات المعنية مساحة للتفاوض على اتفاقوهي تفعل هذا عن طريق إعطاء األطراف . الحساس
لجنة  صدقتك، وحيثما وحيثما يمكن للطرفين االتفاق على ذل. إلى الخدمات المصنفة آأساسية بالنسبة" أهمية

  :على االتفاق الخدمات األساسية

 .لإلضرابات الحيز الوحيد المفتوحالخدمات األدنى أهمية  عندها تصبح  ■

آأساسية وآذلك  سابقًا المحددةالخدمات  األعم على إجراءات اإلضراب فيالحظر  يستبعد عندها  ■
 ١٩٦.ويتهااإلحالة اإللزامية إلى التحكيم للنزاعات التي لم يتم تس

خدمة إذا توقفت وهي  - " آخدمات صيانة"على الخدمات التي يعلن عنها  أيضًا الصلة والقانون ذ وينص
بصفة عامة توجيه النزاعات في  جبوي". أو آليات تأثير دمار مادي فعلي على أي مكان عمل أو مصنع" تخّلف

  ١٩٧.في مثل هذه الحاالت جراءات الصناعيةباإل مثل هذه الخدمات إلى التحكيم، وليس مسموحًا

 ،للخدمة األساسية اتساعًاتعريف أآثر  الرديف على أساسوعلى المستوى الفيدرالي، يعمل التشريع الكندي 
لسالمة أو أمن  أو سوف يكون، في أي وقت، ضروريًا يكونحكومة آندا ل تابع أو نشاط خدمة أو مرفق"وهو 

ات للخدمات األساسية، أي العمل والنقابات على إبرام اتفاقثم يشجع القانون أصحاب ". الجمهور أو شريحة منه
  :تلك التي تحدد

 ؛لتوفير الخدمات األساسية لصاحب العمل ضرورية تكونالتي  ،أنواع المواقف في وحدة المفاوضة  )أ(

 ؛لهذا الغرض ضرورية تكونعدد تلك المواقف التي   )ب(

 ١٩٨.ضرورية لهذا الغرض التي تكون المواقف المحددة  )ج(

، وقد يتقدم االتفاق اوينبغي أن يكون صاحب العمل ونظيره من النقابات قادرين على التوصل إلى مثل هذ
في  يمكن إدراجهللبت في أي أمر لم يتم تسويته و"أي منهما بطلب إلى مجلس عالقات العمل في الخدمة العامة 

بموجب  ًاضروري ًابأي موظف يشغل منصب"وال يسمح باإلضرابات فيما يتعلق  ١٩٩".الخدمات األساسية اتفاق
الخدمات األساسية بالنسبة لصاحب العمل الذي يوفر الخدمات األساسية، ولن يقوم أي موظف أو ممثل  اتفاق

  ٢٠٠".مشارآة مثل هؤالء الموظفين في إضراب توفيرلمنظمة موظفين بنصح أو 

  التصويت على العرض المقدم من صاحب العمل 
  لتجنب اللجوء إلى اإلضراب

إلى طريق مسدود  األمر عندما يرفض مفاوضو النقابة العرض المقدم من صاحب العمل، ويتطور
لدى  يكون مقبوًال يمكن أن، قد يكون هناك سبب لالعتقاد بأن هذا العرض الحدوث أو قيد وإضراب وشيك

، جراءات الصناعيةللتعنت التفاوضي المحتمل ولتجنب اإل هذا االقتراح ليكون بمثابة تصد روالختبا. القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٩٥من قانون العالقات الصناعية،  ١١٦و ٧٤- ٧٠ الموادنظر ا   ١٩٥
  .١٩٩٥من قانون عالقات العمل لعام  ٧٢ المادة   ١٩٦
  .١٩٩٥من قانون عالقات العمل لعام  ٧٥ لمادةا   ١٩٧
: ١٢٠ المادةفي هذا الصدد  نظر أيضًااومع ذلك، . ٢٠٠٣من قانون عالقات العمل في الخدمة العامة لعام  ٤ المادةنظر ا   ١٩٨

في تحديد مستوى الخدمة األساسية الواجب تقديمها للجمهور، أو شريحة منه، في أي وقت، بما في ذلك  ب العمل الحق الحصريصاحل"
  ."مدى وتكرار الخدمة الواجب تقديمها

  ).١(١٢٣ المادة   ١٩٩
أو منع أو ال يجوز ألي شخص إعاقة "باإلضافة إلى ذلك، . ٢٠٠٣مل في الخدمة العامة لعام من قانون عالقات الع) ٢(١٩٤ المادة   ٢٠٠

في إطار  يعتبر ضروريًا محاولة إعاقة أو منع أحد الموظفين من الدخول أو الخروج من مكان العمل إذا آان الموظف يشغل منصبًا
  .١٩٩ المادة - " ب العمل الذي يوفر الخدمات األساسيةصاحالخدمات األساسية بالنسبة ل اتفاق



 
 

77  

وقانون عالقات العمل في . عرض صاحب العمل بشأنرأي العاملين لإلجراء استفتاء  تضع بعض القوانين أحكامًا
  :هو مثال على ذلك ،٢٠٠٣لعام  في آندا الخدمة العامة

  لصاحب العم عرضالتصويت على "
  التصويت بإجراءيجوز للوزير أن يأمر 

١٨٣.  

من المصلحة العامة أن تتاح للعاملين في وحدة المفاوضة الفرصة لقبول أو رفض  أنالوزير  رأي إذا آان  .١
المتبقية في  المسائلوآيل المفاوضة فيما يتعلق بجميع  الذي تلقاه أخيرًا ،العرض المقدم من صاحب العمل
  :النزاع بين الطرفين، يجوز للوزير

بناء على أي شروط وظروف يراها الوزير مناسبة، بأن يأمر بإجراء تصويت على قبول أو رفض هذا   )أ(
 ؛العرض عن طريق االقتراع السري في أسرع وقت ممكن بين جميع العاملين في وحدة المفاوضة

 ."عن إجراء ذلك التصويت ًالؤوأو شخص أو هيئة أخرى، ليكون مس تعيين مجلس  )ب(

  حقالالتصويت ال يؤخر "
إذا  اإلجازة بهأو  عن إضراب التصويت، أو إجراء هذا التصويت، دون اإلعالن التوجيه بإجراءال يحول   .٢

، اإلجازةخالف ذلك من إصدار اإلعالن أو  غير ممنوعة ،آوآيل المفاوضة المعتمدةآانت منظمة العاملين 
ممنوع من  غير ضراب يقوم به موظف إذا آان الموظف خالف ذلكإالمشارآة في  يحول دونال  آما أنه

 ."المشارآة في اإلضراب

  اتيةؤنتائج التصويت م"
 :إذا قبلت غالبية العاملين المشارآين في التصويت العرض األخير لصاحب العمل  .٣

 ؛هذا العرضتضمن شروط يدون إبطاء، في اتفاق جماعي الدخول  جبالعرض، وي بذلك الطرفانيلتزم   )أ(

عن إجراء  لةؤوالمجلس أو الشخص أو الهيئة المسعندما يقوم  جاٍرأي إضراب  يجب أن يتوقف فورًا  )ب(
التصويت بإخطار الطرفين آتابة بقبول العاملين، ويجب على العاملين العودة إلى أعمالهم بمجرد أن يحدد 

 ."بذلك أن يقوموا صاحب العمل أنه من الممكن عمليًا

  النزاعات قضايا الجنسين وتسوية  -٢٩
  :، فإنه آحد أدنىوافيةمعالجة  اتالنزاع تسويةفي  بالجنسينمعالجة البعد الخاص  رادإذا آان ُي

إلى التيسير بشكل  ،على جميع المستويات اتالنزاع تسويةيحتاج تمثيل ومشارآة المرأة في هيئات   ■
 ؛صحيح

 ؛المساواة بين الجنسين عزيزيحتاج الرؤساء إلى تدريب مناسب في القضايا المتعلقة بت  ■

 ؛في مداوالتها اتالنزاع تسويةئات لمساعدة هي أن يكون البحث النوعي حول نقطة ما متوفرًا جبي  ■

نحو معالجة التمييز وحاالت سوء المعاملة بالحساسية الضرورية  اتالنزاع تسويةيجب توجيه عملية   ■
 .والمدعى عليهم ىلضمان العدالة لكل من مقدمي الشكاو

االحتياجات  على السواء المنازعات بأن يأخذ في االعتبار تسويةأن يكون الهدف هو السماح لنظام  جبوي
  .العملية واالستراتيجية للمرأة، وتكرار فضائل المفاوضة الجماعية بالمشارآة المتوازنة للعاملين من الجنسين
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  النزاعات تسويةالقائمة المرجعية لتصميم عملية 
خالل العملية المنازعات القائمة أو المقترحة من  تسويةقد تساعد الخطوات التالية صانعي القرار في استعراض آليات 

  :التشريعية

 :تحليل أداء آليات تسوية المنازعات في بلدآم من خالل تحديد إطارها الحالي وخصائصها الرئيسية  ■

o ؛اإلطار القانوني 
o ؛التحكيم 
o ؛الوساطة 
o ؛التوفيق 
o ات؛النظم المتكاملة إلدارة النزاع 
o  ؛تفتيش العملهيئات 
o  ؛)المحاآم(الحماية القضائية 
o  ؛النزاعات لتسويةمؤسسات النظم البديلة 
o الموفقين /المحكمين /المتطلبات المتعلقة بالوسطاء. 

 .دراسة دور الشرآاء االجتماعيين  ■

على سبيل المثال، إذا لم يكتمل نظام التسوية الودية (النزاعات  تسويةتحديد المشاآل الرئيسية التي تواجه   ■
  ).للمنازعات

  .المشاآلتحليل أسباب هذه   ■

 .استكشاف احتياجات األطراف المعنية وتحديد أولويات تلك االحتياجات  ■

 .هاحلول الممكنة للمشاآل دون تقييمتعميم جميع ال  ■

الفوائد، العواقب،  /على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتكاليف(تحديد معايير موضوعية لتقييم آل حل ممكن   ■
 .)األعراض إزالةالمزايا،  /معالجة األسباب، المساوئ التطبيق العملي، تلبية االحتياجات،

 .تقييم الحلول الممكنة باستخدام معايير موضوعية وتضييق نطاق الحلول  ■

 :الممارسات الجيدة على الصعيد الوطني /وضع خطط عمل لتنفيذ الحلول  ■

o  ؛وآيف يمكن أن تبدو اتالنزاع تسويةتصور متطلبات 
o  ؛الجنسين وتصور النظام الذي يأخذه في االعتبارفهم منظور المساواة بين 
o ؛تحديد ماهية التغييرات المطلوبة في اإلطار القانوني والتنظيمي 
o ؛تحديد الموارد الالزمة، بما في ذلك البشرية والمالية على حد سواء، وآيفية الحصول عليها 
o تحديد دور ومساهمة الجهات المعنية في العملية. 
o  النزاعات تسويةالوعي باآلليات القائمة ل الستثارةالتفكير في وسائل.  
o  تحديد المؤشرات لقياس اإلنجازاتوالنزاعات  تسويةالتفكير في وسائل لرصد واستعراض عملية. 
o وضع استراتيجية للمتابعة.  

  النظم المتكاملة إلدارة النزاعات  -٣٠
قوم ي من األساس الضيق القائم على الحقوق إلى نهج أآثر شموًال إلى حد ما، ،النزاعات تسويةانتقلت نظم 

وتحتاج . بأن التحليالت والعالجات ال تزال محدودة جدًا ، هناك شعور متناممع ذلكو. على الحقوق والمصالح
لعالقات االجتماعية والشخصية، ا فيالتعقيد  بكامل أوجه تعترف والمنظمات إلى نظم أآثر شموًال المجتمعات

  .مختلفةالتي برزت في وقت سابق وبطرق 

  ":النظم المتكاملة إلدارة النزاعات"وقد أدت هذه الرؤية إلى مفهوم 

 تسويةوإدارة و منعل ًامنهجي ًاوتقدم نهج لتظلم والوساطة، ولكنها تتجاوزهاتشمل هذه النظم عمليات ا"
 اإلحالة واالستماع - ويرآز عليها دارة النزاعاتالنزاعات أدوات أخرى إل تسويةويقدم النظام المتكامل ل. النزاعات

 والتفاوض المباشر اآلوالحل غير الرسمي للمش ، والتدريب والتوجيهبشأنهاوالتشاور  المغفل للمشاآلتحديد الو
في معظم العاملين  يرغب وهذه هي العمليات التي. وتغيير النظم لدبلوماسية المكوآية غير الرسمية والحلول العامةوا
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النزاعات في وقت مبكر  تسويةالنزاعات غير الضرورية ول منعل ستخدامها آما أنها العمليات األآثر احتماًالا
  .وبطريقة بناءة

النزاعات مثل إجراءات التظلم والوساطة هي أمر ضروري، فهي غير  الرسمية لتسويةعمليات الوفي حين أن 
ويعالج النظام المتكامل الفعال إلدارة النزاعات . النزاع وليس مصادر األعراض سوى تعالج عادةال آافية ألنها 

  ٢٠١."للنهوض بالكفاءة في التعامل مع النزاعات في جميع أنحاء المنظمة معممةمصادر النزاع ويوفر طريقة 

قانون عالقات العمل في ومثال جيد هنا هو . ، تأخذ الدروس بجديةوغيرهاوقوانين العمل في القطاع العام، 
في جميع أنحاء المنظمة  ًاواسع ًانطاق هو أن تطاوللجان التشاور  والقصد من. ٢٠٠٣لعام  في آندا عامةالخدمة ال
على الحل الشامل  ًاالتنمية المشترآة ترآيزبالمبادرة فيما يتعلق  صبوت ؛وظيفة وقائيةب قيامها عن فضًال

 ؛خيال الطرفين أمامباب الفتح  ، إلىالنزاعات فيما يتعلق بالمفاوضة تسويةللمشاآل، ويهدف توفير النظام البديل ل
من األحكام التي تعكس  عددويرد أدناه مباشرة . في تصميمها ووقائية شاملة وغير رسميةأحكام إدارة النزاع و

  .عناصر نهج متكامل

  لجان التشاور والتنمية المشترآة"
  لجنة التشاور

على آل نائب رئيس، بالتشاور مع وآالء المفاوضة الممثلين للعاملين في جزء اإلدارة العامة الفيدرالية  جبي  .٨
لتشاور تتألف من ممثلين عن نائب الرئيس ووآالء المفاوضة لل فيها نائب رئيس، أن يشكل لجنة التي يعم

التي تؤثر على  ،تعلقة بمكان العملبغرض تبادل المعلومات والحصول على اآلراء والمشورة بشأن القضايا الم
  :جملتها هؤالء الموظفين والتي قد تشمل قضايا، من

 ؛التحرش في مكان العمل  )أ(

الكشف عن معلومات تتعلق بارتكاب مخالفات في الخدمة العامة والحماية من االنتقام من الموظفين الذين   )ب(
 .آشفوا عن هذه المعلومات

  "ال تحسينات في مكان العملالتنمية المشترآة إلدخ"معنى 
التشاور بين األطراف بشأن " التنمية المشترآة إلدخال تحسينات في مكان العمل"لغرض هذا الجزء، تعني   .٩

بغية  وتحليلها الحلول لهذه المشاآل وضعالعمل ومشارآتها في تحديد المشاآل في مكان العمل و مكانقضايا 
  .ادلةاعتماد الحلول المتفق عليها بصورة متب

  التنمية المشترآة إلدخال تحسينات في مكان العمل
يجوز لصاحب العمل ووآيل المفاوضة، أو نائب الرئيس ووآيل المفاوضة، المشارآة في التنمية المشترآة   .١٠

  .إلدخال تحسينات في مكان العمل

  المجلس الوطني المشترك
المشترآة إلدخال تحسينات في مكان العمل تحت رعاية يجوز لصاحب العمل ووآيل المفاوضة القيام بالتنمية   .١١

  ".المجلس الوطني المشترك أو أي هيئة أخرى يتم االتفاق عليها

  النزاعات تسويةالعملية البديلة ل"
  النزاعات تسويةالعملية البديلة ل

أي وقت وفي يجوز لصاحب العمل ووآيل المفاوضة،  بغض النظر عن أي حكم آخر في هذا الجزء، ) ١(  .١٨٢
عمل العاملين في وحدة  من ظروف ، الموافقة على إحالة أي شرط أو ظرفأثناء التفاوض حول اتفاق جماعي

ألي شخص مؤهل للبت النهائي والُملزم فيه بواسطة أي عملية  ،لتفاوض يمكن أن يدرج في االتفاق الجماعيا
  ."متفق عليها من جانب صاحب العمل ووآيل المفاوضة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :نظرا   ٢٠١

SPIDR’s ADR in the Workplace Track/Committee: Guidelines for the design of integrated conflict management 
systems within organizations: Executive summary as reproduced at  
http://www.mediate.com//articles/spidrtrack1.cfm (accessed 27 Oct. 2011). SPIDR has now merged with other 
organizations to form the Association for Conflict Resolution: see http://www.acrnet.org (accessed 27 Oct. 2011). 
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  اعإدارة النز"
  النظام غير الرسمي إلدارة النزاع

نائب  آل على جبنه، يعصاحب العمل أو أي توجيهات صادرة بأي سياسات موضوعة من جانب  رهنًا  .٢٠٧
ين في جزء اإلدارة العامة لرئيس في اإلدارة العامة األساسية، بالتشاور مع وآالء المفاوضة الممثلين للعام

رئيس، إنشاء نظام غير رسمي إلدارة النزاعات وإبالغ العاملين في ذلك األساسية التي يعمل فيها آنائب 
  ."الجزء بتوفره

  آل ذلك معًا توليف  -٣١
عن مجموعة  المنازعات بشكل خاص المبادئ على المحك، فضًال تسويةتوضح بعض القوانين المنظمة ل

ويقدم قانون عالقات العمل في الخدمة . الخيارات التي يمكن أن تدمج وتتسلسل في حزمة واحدة من األحكام
  :على ذلك مثاًال ٢٠٠٣لعام  في آنداالعامة 

  ٢٠٠٣ في آندا لعامالخدمة العامة في  قانون عالقات العمل

  :النزاعات في القطاع العام تسويةقات العمل ويمكن أن تكون ديباجة هذا القانون بمثابة ميثاق عالمي لعال

   – بما يليمع التسليم 

كون فيه حماية المصلحة تفي سياق في الخدمة العامة ل ااإلدارة والعم عالقات أن يعمل نظام جبي  ■
 ؛بالغ األهمية ًاالعامة أمر

الجهود ول حجر الزاوية في اإلدارة الجيدة للموارد البشرية، ااإلدارة والعم الفعالة بين عالقاتالتمثل   ■
 علىحسن من قدرة الخدمة العامة ت، التعاونية بين األطراف، من خالل التواصل والحوار المستمر

 ؛خدمة وحماية المصلحة العامة

 ؛تضمن المفاوضة الجماعية التعبير عن اآلراء المتنوعة لغرض تحديد شروط وظروف االستخدام  ■
الناشئة في ما يتعلق بشروط وظروف  وفعالة للمسائل عادلة وموثوقة ةتلتزم حكومة آندا بتسويو

 ؛االستخدام

بأن وآالء المفاوضة في الخدمة العامة يمثلون مصالح العاملين في المفاوضة  آندا تعترف حكومة  ■
 ؛الحقوق بشأنعات افي تسوية قضايا مكان العمل والنز يشارآونالجماعية و

اإلدارة  متناغمة بين عالقاتبصاحب العمل ووآالء المفاوضة باالحترام المتبادل و جانب االلتزام من  ■
 .هو أمر ضروري لخدمة عامة منتجة وفعالة ،لاوالعم

: النزاعات تسويةالحفاظ على استجابة نظم   -٣٢
  الحاجة إلى المراجعة والتنشيط المستمرين

 ،اآلن وحتى على مدى سنوات عديدة، الخاص والعام على حد سواءعالقات العمل في القطاعين  تمخضت
لنظم والممارسات ل وآان السعي دائمًا. النزاعات تسويةمبادرات رائدة في ما يتعلق بأساليب المفاوضة وعن 
ولكن حالما يتم وضعها في إطار مؤسسي، يمكن أن تصبح األفكار الجيدة . ة والموجهة نحو الغرضوالفعال ؤةالكف
المنازعات أن تكون الترياق  لتسويةوآان ُيقصد من النظم البديلة . ًا عمومًاومرهق ثقيًال فرطة اإلتقان وعبئًام

أنها عرضة للتحجر  أيضًا أثبتت المضاد للمواقف المتصلبة والتكاليف المرتبطة بالنظم القانونية الرسمية، ولكنها
يمكن أن يكون  ،ت األساسية للمفاوضة الجماعية األمريكيةالمؤسسا التالي الموجه إلى واللوم. مع مرور الوقت
  :ل في أي مكاناللعالقات بين اإلدارة والعم رأي نظام مقر موجهًا تمامًا نحو

نظر على سبيل المثال، أي آتاب في المفاوضة ا(هناك انتقادات واسعة النطاق بين المراقبين العلميين "
السرعة، عدم الرسمية، المرونة، االنفتاح، انخفاض التكلفة  - بأن الفوائد التي يفاخر بها النظام آثيرًا) عمليًا الجماعية

ومتصلب على نحو  النظام وضعي جدًا إلى أنوربما األآثر إثارة للقلق هو اإلشارة . قد تآآلت مع مرور الوقت -
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في شراك  الماضي على أنه وقع المنازعات سويةتر النقاد نظام صويو. النزاعات تسويةوغير فعال في  متزايد
 أو الردع ن تقديم الحلول أو وسائل العالجوعجزت ع على العدوانيةالطابع المؤسسي  أضفتاإلجراءات التي 

  ٢٠٢." المناسبة

أن تكون نظم  جباالعتراف بالحاجة إلى االستقرار والقدرة على التنبؤ، ي رغم هو أنه المستخلص والدرس
ويجب أن تكون . المستمرين بتكارمفتوحة أمام إعادة النظر وإعادة اال وتسويتها النزاعات منعالمفاوضة و

 ،آما في الماضي ،أصحاب الحقوق في هذا الصدد كونيذاتها سمة من سمات التصميم، وأن المراجعة في حد 
   ٢٠٣.أصحاب المصلحةالجهات المعنية والفئات الجديدة من 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ٢٠٢

A. Eaton and J. Keefe: Employment dispute resolution and worker rights in the changing workplace (Champaign, 
IL, Industrial Relations Research Association, 1999), p. 1. 

األطر  ما دامت ال يتوقف دور الحكومة عند صياغة التشريعات، على الرغم من أن هذا سوف يظل يشكل الشاغل الرئيسي"   ٢٠٣
عن  إجراءات ترويجية فضًال اعتمادأن توفر بيئة مواتية عن طريق  ويمكن للحكومات أيضًا... الوقت  معإلى التغيير  تميل القانونية

. نزاعات العمل لمنع وتسويةوينبغي أن يشمل هذا منظومة إجرائية وآليات فعالة . دعم المفاوضة الجماعيةتو سياسات وهياآل تيسر
  ).١٧، ص ٢٠٠٨، ٩٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الدروس المستخلصة: الحرية النقابية على أرض الممارسة: كتب العمل الدوليم(
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  مالحظات ختامية

  :المنازعات تسويةالستخدام أفضل الممارسات في مجال تصميم آليات  منظورًا يقدم مقال نشر مؤخرًا

الصناعية التي حدثت في معظم الديمقراطيات ترتبط األهمية المتزايدة لهذا الموضوع بالتغيرات في النزاعات 
الصناعات  لحاسم للنزاعات الجماعية من قطاعوقد انتقل الجوهر ا... الصناعية على مدى العقود الثالثة الماضية 

أآثر من مجرد إزاحة محور النزاع من  وهذا. العامالقطاع التعليم العالي و الصناعي إلى قطاعالقطاع ة ويالتحويل
النزاعات يؤدي في آثير من األحيان إلى  من ومن منظور السياسة العملية والعامة، فإن هذا النوع. قطاع آلخر

للنزاعات التقليدية في قطاعي الصناعات التحويلية  وخالفًا. أقصى قدر من التعطيل ألداء المجتمعات المعاصرة
: ت فقط من المضربين لساعات قليلةمشارآة بضع عشرابتعطيل حتى الوالصناعة، يمكن أن تسبب هذه النزاعات 

م ايمكن ألشكال القي بل، مدمرة اجتماعيًا آثار ال تحتاج إلى حلقات ضخمة من الناحية الكمية ليكون لها فهي
في نهاية المطاف  ضالعة والدولة...  أن تضر بدرجة عالية المستخدمين والمواطنين عمومًا" بإضرابات قصيرة"
  .عن حقوق المواطنين عمل وآمدافع عن المصالح االجتماعية والوطنية فضًال صاحبآ

...  

قيمة آبيرة في هذا المجال، لدراسة المشاآل المشترآة التي تنجم عن  مقارن أن يكون ذاالتحليل لويمكن ل
ة والمؤسسية للتعامل النزاعات في الخدمة العامة واستكشاف وتقييم مجموعة متنوعة من الترتيبات والعمليات القانوني

في إدارة النزاعات في " للمشاآل"وال يقدم مثل هذا التحليل إجابات سهلة . مختلف البلدان فيمعها والتي تم اعتمادها 
في هذا الصدد، وتوفير نطاق أوسع من الخيارات  الوجيهة الخدمات العامة، ولكنه ُيَمكِّن من طرح المزيد من األسئلة

ى فهم العوامل السياقية التي تؤثر على نتائجها، واقتراح معايير إلجراء تقييم أفضل لجدوى للنظر فيها، تستند عل
  ٢٠٤.وفائدة الُنُهج المختلفة

البلدان التي لديها سجل جيد في  من عمومًا المستقاة رآز هذا الدليل على األفكار والمؤسسات واآللياتو
 ًاسليمة ليس ضامنرسمية ُهج ونظم التجربة أن مجرد اعتماد نن تبين ولك. مجال عالقات العمل في القطاع العام

. العالقات بين الشرآاء االجتماعيين حالة مضطربة منالنزاعات  تسويةولن تنقذ الطرق الذآية ل. لنجاحل ًاآافي
 يثالبث الحثويظل األساس للتقدم المتين هو التوصل إلى اتفاق بين الجهات المعنية الرئيسية، ومن ثم الصبر و
  . للروح التعاونية في العالقات في مكان العمل، موجهة نحو تقديم نتائج رائعة في مجال الخدمة العامة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقتطفات: ٨٧االتفاقية رقم 
  :١٩٤٨، تنظيمالحق الحرية النقابية وحماية اتفاقية 

  الحرية النقابية  - الجزء األول

  ١المادة 

  .تسري عليها هذه االتفاقية بإنفاذ األحكام التاليةتتعهد آل دولة عضو في منظمة العمل الدولية 

  ٢المادة 

صحاب العمل، دون أي تمييز، الحق، دون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها، وآذلك ألللعمال و
  .الحق في االنضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات

  ٣المادة 

الحق في وضع دساتيرها ولوائحها اإلدارية، وفي انتخاب منظمات أصحاب العمل للمنظمات العمال و  .١
 .ممثليها بحرية آاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها

 .تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة  .٢

  ٤المادة 

  .عمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطهاال يجوز للسلطة اإلدارية حل منظمات ال

  ٥المادة 

لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي االنضمام إليها، وألي 
من هذه المنظمات أو االتحادات أو االتحادات العامة الحق في االنضمام إلى منظمات دولية للعمال وألصحاب 

  .العمل

  ٦ة الماد

منظمات لمن هذه االتفاقية على االتحادات واالتحادات العامة لمنظمات العمال و ٤و ٣و ٢المواد  أحكامتنطبق 
  .أصحاب العمل

  ٧المادة 

واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية االعتبارية  لالعمالعمال ومنظمات أصحاب  منظماتال يخضع اآتساب 
  . من هذه االتفاقية ٤و ٣و ٢تقيد تطبيق أحكام المواد  من شأنها أنلشروط 
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  ٨المادة 

يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظمات آل منهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في   .١
 .ن األشخاص أو الجماعات المنظمةفاقية، شأنهم في ذلك شأن غيرهم مهذه االت

في حد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص عليها في هذه االتفاقية، أو  ال يجوز أن ينطوي قانون البلد  .٢
 .يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضماناتأن 

    ٩المادة 

ائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه االتفاقية على القوات تحدد القوانين أو اللو  .١
 .المسلحة والشرطة

من دستور منظمة العمل الدولية، ال يعتبر تصديق أي دولة  ١٩من المادة  ٨الفقرة  للمبدأ الوارد في وفقًا  .٢
بأي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم يتمتع أفراد القوات المسلحة أو  عضو لهذه االتفاقية ماّسًا

 .قتضاه بأي حق تكفله هذه االتفاقيةالشرطة بم

  ١٠المادة 

العمل تقام من أجل تعزيز مصالح  ألصحابهذه االتفاقية أي منظمة للعمال أو  في مفهوم" منظمة"يعني مصطلح 
  .العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها

  حماية حق التنظيم  -الجزء الثاني 

   ١١المادة 

يها هذه االتفاقية باتخاذ آل التدابير الالزمة والمناسبة فتتعهد آل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري 
  .لضمان ممارسة العمال وأصحاب العمل حقهم في التنظيم بحرية
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  مقتطفات: ٩٨االتفاقية رقم 
  اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية

  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 ٨ن في يالثالثنية ووقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثا
  ؛١٩٤٩عام  هيوني/ حزيران

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وهو موضوع البند 
  ؛جدول أعمال الدورة فيالرابع 

  وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

التي ستسمى اتفاقية  االتفاقية التالية وتسعمائة وألف وأربعين ةعام تسع هيولي /تموز في هذا اليوم األول من ،عتمدي
  :١٩٤٩حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 

  ١المادة 

 .يتمتع العمال بحماية آافية من آل عمل ينطوي على تمييز في مجال االستخدام بسبب انتمائهم النقابي  .١

 :ال المقصود بهاتنطبق هذه الحماية بوجه خاص على األعم  .٢

 ؛بعدم انضمامه إلى نقابة أو تخليه عن عضوية نقابة جعل استخدام عامل مشروطًا  )أ(

تسريح عامل أو اإلساءة إليه بأي وسائل أخرى بسبب انضمامه إلى نقابة أو مشارآته في أنشطة   )ب(
 .بموافقة صاحب العمل، أثناء ساعات العمل ،لمشارآته فيها نقابية خارج ساعات العمل، أو أيضًا

  ٢المادة 

 قبلتتمتع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بحماية آافية من أي أعمال تنطوي على تدخل من   .١
بعضها إزاء األخرى فيما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو إدارتها، سواء بصورة مباشرة أو من خالل وآالئها 

 .أو أعضائها

ه خاص، تعتبر بمثابة أعمال تدخل في مفهوم هذه المادة األعمال المقصود بها تشجيع إقامة منظمات وبوج  .٢
عمال تخضع لسيطرة منظمات ألصحاب العمل، أو دعم منظمات للعمال بوسائل مالية أو غير مالية، بهدف 

 .وضع هذه المنظمات تحت سيطرة أصحاب عمل أو منظمات ألصحاب العمل

  ٣المادة 

لتعريفه في المادتين  عند االقتضاء آلية مناسبة للظروف الوطنية بغية ضمان احترام حق التنظيم وفقًاتقام 
  .السابقتين

  ٤المادة 

تتخذ عند االقتضاء تدابير مناسبة للظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير واالستخدام الكاملين إلجراءات 
ومنظمات العمال، بغية تنظيم أحكام وشروط االستخدام التفاوض اإلرادي بين أصحاب العمل أو منظماتهم 

  .باتفاقات جماعية
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  ٥المادة 

تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه االتفاقية على القوات   .١
 .رطةالمسلحة والش

مل الدولية، ال يعتبر تصديق أي دولة من دستور منظمة الع ١٩من المادة  ٨للمبدأ الوارد في الفقرة  وفقًا  .٢
بأي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم يتمتع أفراد القوات المسلحة أو  ًاية ماسعضو لهذه االتفاق

  .االتفاقية الشرطة بمقتضاه بأي حق تكفله هذه

  ٦المادة 

ال تتناول هذه االتفاقية وضع موظفي الخدمة العامة العاملين في إدارة الدولة، وال تفسر بأي حال على وجه يسيء 
  .مرآزهمإلى إلى حقوقهم أو 
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  مقتطفات: ١٥١االتفاقية رقم 
  حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط االستخدام في الخدمة العامة بشأن اتفاقية

  والتعاريف النطاق  -  أوًالالجزء 

  ١المادة 

تنطبق هذه االتفاقية على آل األشخاص الذين تستخدمهم السلطات العامة حيثما ال تنطبق عليهم أحكام أآثر   .١
  .مؤاتاة في اتفاقيات العمل الدولية األخرى

تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات الواردة في هذه االتفاقية على مستخدمي   .٢
المستويات العليا الذين تعتبر وظائفهم عادة وظائف وضع سياسات أو وظائف إدارية، أو على المستخدمين 

  .الذين تتسم واجباتهم بالسرية البالغة

حدد القوانين أو اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات الواردة في هذه االتفاقية على القوات المسلحة ت  .٣
  .والشرطة

   ٢المادة 

  .منها ١أي شخص تغطيه هذه االتفاقية بمقتضى المادة " مستخدم عام"وم هذه االتفاقية يعني تعبير في مفه

   ٣المادة 

أي منظمة تستهدف تعزيز مصالح " منظمات المستخدمين العموميين"في مفهوم هذه االتفاقية يعني تعبير 
  .المستخدمين العموميين والدفاع عنها أيًا آان تكوينها

  حماية حق التنظيم  -  ثانيًاالجزء 

  ٤المادة 

  .يتمتع المستخدمون العموميون بالحماية الكافية ضد أعمال التمييز المضادة للنقابات فيما يتعلق باستخدامهم  .١

  : تنطبق هذه الحماية بوجه خاص على األعمال التي ترمي إلى  .٢

ى منظمات المستخدمين العموميين إخضاع استخدام المستخدمين العموميين لشرط عدم انضمامهم إلى إحد  )أ(
  أو تخليهم عن عضويتها؛

فصل مستخدم عام أو اإلساءة إليه بسبب عضويته إلحدى منظمات المستخدمين العموميين أو بسبب   )ب(
 .مشارآته في األنشطة العادية لهذه المنظمة

  ٥المادة 

  .العامة تتمتع منظمات المستخدمين العموميين باالستقالل الكامل عن السلطات  .١

تتمتع منظمات المستخدمين العموميين بالحماية الكافية من أي تدخل من جانب سلطة عامة في إنشائها أو   .٢
  .سير عملها أو إدارتها
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وبوجه خاص تعتبر األعمال الرامية إلى تشجيع إقامة منظمات للمستخدمين العموميين تحت سيطرة سلطة   .٣
العموميين بالمال أو بأي طريقة أخرى بهدف إخضاعها لسيطرة سلطة عامة، أو إلى دعم منظمة للموظفين 
 .عامة، بمثابة تدخل بمفهوم هذه المادة

التسهيالت الواجب تقديمها لمنظمات   - ثالثًاالجزء 
  العموميين ستخدمينالم

  ٦المادة 

م من أداء وظائفهم توفر لممثلي منظمات المستخدمين العموميين المعترف بها التسهيالت المناسبة لتمكينه  .١
  .بسرعة وآفاءة، سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها

  .ال يعوق منح هذه التسهيالت التسيير الفعال لإلدارة أو الخدمة المعنية  .٢

من هذه االتفاقية، أو بأي طريقة  ٧تحدد طبيعة ونطاق هذه التسهيالت وفقًا لألساليب المشار إليها في المادة   .٣
 .مناسبة أخرى

  االستخدام وظروف إجراءات تحديد شروط  - ًارابعلجزء ا

  ٧المادة 

تتخذ عند االقتضاء شروط تتناسب مع الظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير واالستخدام الكاملين آللية 
التفاوض بشأن شروط وظروف االستخدام بين السلطات العامة المعنية ومنظمات المستخدمين العموميين أو أي 

  .أساليب أخرى تسمح لممثلي المستخدمين العموميين بالمشارآة في تحديد هذه األمور

  تسوية المنازعات  - ًاخامس جزءلا

  ٨المادة 

تجري تسوية المنازعات الناشئة عن تحديد شروط وظروف االستخدام، وبما يتناسب مع الظروف الوطنية، عن 
قلة غير متحيزة، مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم، تقام طريق التفاوض بين األطراف، أو عن طريق آلية مست

  .بطريقة تكفل ثقة األطراف المعنية

  الحقوق المدنية والسياسية  - ًاسادس جزءال

  ٩المادة 

يتمتع المستخدمون العموميون آغيرهم من العمال بالحقوق المدنية والسياسية الضرورية للممارسة العادية لحرية 
  .في ذلك إال لاللتزامات الناشئة عن وضعهم وطبيعة وظائفهمالتنظيم وال يخضعون 
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  مقتطفات: ١٥٤االتفاقية رقم 
  لمفاوضة الجماعيةا تشجيعتفاقية ا

  لمنظمة العمل الدولية، العامإن المؤتمر 

 ٣دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االجتماع في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والستين في  وقد
  ؛١٩٨١ هيوني/ حزيران

االلتزام الرسمي لمنظمة العمل الدولية بأن تعزز بين "الفقرة من إعالن فيالدلفيا التي تعترف بـ  مجددًا يؤآدوإذ 
ى أن هذا ، ويشير إل"االعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية... أمم العالم وضع برامج من شأنها أن تحقق 

  ؛"الشعوب في آل مكانجميع  ىعل ينطبق تمامًا"المبدأ 

وإذ يضع في االعتبار األهمية الرئيسية للمعايير الدولية المتضمنة في اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في 
وتوصية االتفاقات  ؛١٩٤٩واتفاقية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية،  ؛١٩٤٨التنظيم النقابي، 

في الخدمة (واتفاقية وتوصية عالقات العمل  ؛١٩٥١التحكيم الطوعي، وتوصية التوفيق و ؛١٩٥١الجماعية، 
  ؛١٩٧٨واتفاقية وتوصية إدارة العمل،  ؛١٩٧٨، )العامة

أن المطلوب هو بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف هذه المعايير، وبصورة خاصة المبادئ العامة  ىوإذ ير
من توصية  ١، وفي الفقرة ١٩٤٩نقابي والمفاوضة الجماعية، من اتفاقية الحق في التنظيم ال ٤الواردة في المادة 

  ؛١٩٥١االتفاقات الجماعية، 

أساسها وتستهدف تشجيع  ىبتدابير مالئمة توضع علذلك أنه ينبغي استكمال هذه المعايير  ىبناء عل ىوإذ ير
  ؛المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية

المفاوضة الجماعية، وهو موضوع البند الرابع في جدول وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتشجيع 
  ؛أعمال هذه الدورة

  وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

، االتفاقية التالية التي واحد وثمانين وتسعمائة وألفعام  هيوني /حزيران يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من
  :١٩٨١اتفاقية المفاوضة الجماعية،  ىستسم

  النطاق والتعاريف: الجزء األول

  ١المادة 

 .جميع فروع النشاط االقتصادي ىقية علتنطبق هذه االتفا  .١

منصوص عليها في هذه يجوز أن تحدد القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية مدى انطباق الضمانات ال  .٢
 .الشرطةالقوات المسلحة و ىاالتفاقية عل

يجوز أن تحدد القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية طرائق خاصة لتطبيق هذه االتفاقية فيما يتعلق   .٣
 .بالخدمة العامة
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  ٢المادة 

جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل، أو " المفاوضة الجماعية"في مفهوم هذه االتفاقية، يشمل تعبير 
احدة أو أآثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال أو أآثر من مجموعة من أصحاب العمل أو و

  : جهة أخرى، من أجل

 أو/و ؛ط العمل وأحكام االستخدامتحديد شرو  )أ(

 أو/و ؛تنظيم العالقات بين أصحاب العمل والعمال  )ب(

  . ت بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات عمالتنظيم العالقا  )ج(

  ٣المادة 

لتعريفهم في  يجوز، في حالة اعتراف القانون الوطني أو الممارسات الوطنية بوجود ممثلين للعمال وفقًا  .١
، أن تحدد القوانين أو الممارسات الوطنية ١٩٧١من اتفاقية ممثلي العمال،  ٣من المادة ) ب(الفقرة الفرعية 

  . التفاقية، للمفاوضات مع هؤالء الممثلين، في مفهوم هذه اأيضًا" المفاوضة الجماعية"مدى شمول تعبير 

للمفاوضات مع ممثلي العمال  أيضًا" المفاوضة الجماعية"تتخذ عند االقتضاء، في حالة شمول تعبير   .٢
من هذه المادة، تدابير مالئمة تضمن عدم استخدام وجود هؤالء  ١للفقرة  المشار إليهم في تلك الفقرة، وفقًا

  . الممثلين في إضعاف مكانة منظمات العمال المعنية

  ق التطبيق ائطر: الجزء الثاني

  ٤المادة 

يتم نفاذ أحكام هذه االتفاقية بموجب القوانين أو اللوائح القانونية، وذلك ما لم تكن هذه األحكام نافذة عن طريق 
  .قات جماعية، أو قرارات تحكيمية، أو عن أي طريق آخر يتفق مع الممارسات الوطنيةاتفا

  تشجيع المفاوضة الجماعية: الجزء الثالث

   ٥المادة 

 .مع الظروف الوطنية من أجل تشجيع المفاوضة الجماعية تتخذ تدابير تكيف  .١

 :هيمن هذه المادة  ١بير المشار إليها في الفقرة تكون أهداف التدا  .٢

تيسير إمكانية المفاوضة الجماعية لجميع أصحاب العمل وآافة مجموعات العمال في فروع األنشطة   )أ(
 ؛التي تغطيها هذه االتفاقية

من ) ج(و) ب(و) أ(لجميع المسائل التي تغطيها الفقرات الفرعية  شمول المفاوضة الجماعية تدريجيًا  )ب(
   ؛من هذه االتفاقية ٢المادة 

 ؛وضع قواعد إجرائية يتفق عليها بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالتشجيع   )ج(

عدم إعاقة المفاوضة الجماعية بسبب عدم وجود قواعد تنظم اإلجراء الواجب اتباعه أو بسبب عدم   )د(
  ؛مة مثل هذه القواعدءآفاية أو عدم مال

 .على تعزيز المفاوضة الجماعيةتشكيل هيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل لكي تساعد   )ه(
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  ٦المادة 

ال تحول أحكام هذه االتفاقية دون تطبيق نظم للعالقات المهنية تجرى فيها المفاوضة الجماعية في إطار آلية أو 
  . أو التحكيم تشترك فيها األطراف في عملية المفاوضة الجماعية بصورة طوعية /هيئات للتوفيق و

  ٧المادة 

تتخذها السلطات العامة لتشجيع وتعزيز تنمية المفاوضة الجماعية موضع استشارات مسبقة،  تكون التدابير التي
  . أصحاب العمل ومنظمات العمال منظماتوآلما أمكن، موضع اتفاق بين 

  ٨المادة 

  .ال توضع التدابير التي تتخذ لتعزيز المفاوضة الجماعية وال تنفذ بطريقة تعيق حرية المفاوضة الجماعية
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  مقتطفات: ١٥٩التوصية رقم 
  إجراءات تحديد شروط االستخدام في الخدمة العامة بشأن توصية

١.    

في البلدان التي تنطبق فيها إجراءات االعتراف بمنظمات المستخدمين العموميين بغية تحديد المنظمة   )١(
أو  و رابعًاأ التي تمنح، على أساس تفضيلي أو حصري، الحقوق المنصوص عليها في الجزء ثالثًا

، ينبغي أن يستند هذا التحديد إلى أهداف ١٩٧٨من اتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة،  خامسًا
 .ومعايير سابقة التحديد بشأن المنظمات ذات الطابع التمثيلي

 من هذه الفقرة تشجيع تكاثر) ١(ينبغي أن يكون من شأن اإلجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية   )٢(
  .المنظمات التي تغطي نفس فئات المستخدمين

٢.    

من اتفاقية عالقات العمل  للجزء رابعًا عند إجراء مفاوضات بشأن شروط وظروف االستخدام وفقًا  )١(
، ينبغي أن تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الوسائل المناسبة األخرى ١٩٧٨في الخدمة العامة، 

األشخاص أو الهيئات المختصة بالتفاوض باسم السلطة العامة المعنية وإجراءات تنفيذ شروط 
 .وظروف االستخدام المتفق عليها

غير المفاوضة للسماح لممثلي المستخدمين العموميين بالمشارآة في تحديد  عند اتباع أساليب أخرى  )٢(
شروط وظروف االستخدام تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الوسائل المناسبة األخرى إجراءات 

  .هذه المشارآة والتحديد النهائي لهذه األمور
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  مقتطفات: ١٦٣التوصية رقم 
  الجماعيةتشجيع المفاوضة  بشأن توصية

  المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،إن 

 ٣وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والستين في 
  ؛١٩٨١ هيوني/ حزيران

جدول أعمال هذه  فيوإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية، وهو البند الرابع 
   ؛الدورة

  ،١٩٨١وإذ عزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية المفاوضة الجماعية، 

ألف، التوصية التالية التي ستسمى و وتسعمائة واحد وثمانين عام هيوني /حزيران يعتمد هذا اليوم التاسع عشر من
  :١٩٨١توصية المفاوضة الجماعية، 

  يقق التطبائطر  - أوًال

يجوز تطبيق أحكام هذه التوصية عن طريق القوانين أو اللوائح الوطنية، أو االتفاقات الجماعية، أو   .١
 .أي طريقة أخرى تتفق والممارسة الوطنيةبالقرارات التحكيمية، أو 

  أساليب تشجيع المفاوضة الجماعية  - ثانيًا

 الوطنية، لتسهيل إقامة وتطور منظمات حرة،فة مع الظروف ينبغي، عند االقتضاء، اتخاذ تدابير مكّي  .٢
 .لعمال، على أساس طوعيلومستقلة، وممثلة ألصحاب العمل و

 :من أجل ،ينبغي، عند االقتضاء، اتخاذ تدابير مكيفة مع الظروف الوطنية  .٣

 ؛لعمال ألغراض المفاوضة الجماعيةلالمنظمات الممثلة ألصحاب العمل واالعتراف ب  )أ(

حق المفاوضة الجماعية، في البلدان التي تطبق فيها السلطات  ىد المنظمات التي تعطاستناد تحدي  )ب(
تتعلق بالصفة التمثيلية  المختصة إجراءات اعتراف بهذا الحق، إلى معايير موضوعية ومحددة مسبقًا

  .لعماللللمنظمات، وتوضع بالتشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل و

٤.   

االقتضاء، اتخاذ تدابير مكيفة مع الظروف الوطنية، لكي تكون المفاوضة الجماعية ينبغي، عند   )١(
ممكنة على آافة المستويات، بما فيها مستوى المؤسسة، أو المنشأة، أو فرع النشاط، أو الصناعة، أو 

 .المستويين اإلقليمي أو الوطني

ستويات متعددة، أن تسعى األطراف في ينبغي في البلدان التي تجري فيها المفاوضة الجماعية على م  )٢(
  .المفاوضات إلى ضمان وجود تنسيق فيما بين هذه المستويات

٥.    

ينبغي لألطراف في المفاوضة الجماعية اتخاذ تدابير لكي يتمكن المتفاوضون، على آافة المستويات،   )١(
 .من تلقي تدريب مالئم
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على  أصحاب العمل، بناًءمنظمات العمال و طات العامة تقديم المساعدة إلى منظماتليجوز للس  )٢(
  .طلبها، لالضطالع بهذا التدريب

 قبلينبغي أن يجيء تحديد مضمون البرامج الخاصة بهذا التدريب وطريقة اإلشراف عليها من   )٣(
  .منظمة العمال أو أصحاب العمل المالئمة المعنية

أصحاب العمل في منظمات لعمال وال ينبغي أن ينطوي هذا التدريب على مساس بحق منظمات ا  )٤(
  .اختيار ممثليها ألغراض المفاوضة الجماعية

كل طرف من األطراف في المفاوضة الجماعية تزويد مفاوضيه بالتفويض الالزم إلجراء المفاوضة لينبغي   .٦
 .والبت فيها، مع االلتزام بأية أحكام تتخذها منظمات آل من هذه األطراف بشأن المشاورات

٧.    

ينبغي، عند الضرورة، اتخاذ تدابير مكيفة مع الظروف الوطنية لكي تتمكن األطراف من الوصول   )١(
 .إلى المعلومات الالزمة إلجراء مفاوضات مجدية

  :لهذا الغرض  )٢(

على طلب منظمات  ينبغي ألصحاب العمل في القطاعين العام والخاص أن يقدموا، بناًء  )أ(
، لمؤسسة عمومًالالعمال، المعلومات الالزمة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي لوحدة المفاوضة و

حتى يمكن إجراء مفاوضات مجدية، وإذا آان من المحتمل أن يضر الكشف عن بعض هذه 
ويجوز االتفاق  ؛المعلومات بالمنشأة، يجوز تقديمها شريطة التعهد باعتبارها سرية إلى الحد المطلوب

  ؛على المعلومات التي يجب تقديمها بين األطراف في المفاوضة الجماعية
ينبغي للسلطات العامة أن تقدم المعلومات الالزمة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي   )ب(

 إضراراإلجمالي للبلد ولفرع النشاط المعني، بالقدر الذي ال ينطوي فيه نشر هذه المعلومات على 
  .حة الوطنيةبالمصل

ينبغي، عند الضرورة، اتخاذ تدابير مكيفة مع الظروف الوطنية لكي تؤدي إجراءات تسوية منازعات العمل   .٨
للنزاع، سواء آان هذا النزاع قد برز أثناء التفاوض بشأن  إلى مساعدة األطراف على أن تجد بنفسها حلوًال

، ىتنطبق عليه توصية فحص الشكاو اتفاقات، أو في معرض تفسير أو تطبيق االتفاقات، أو آان نزاعًا
١٩٦٧.  


