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 المنظمات الدولية ألصحاب العمل وللعمال 

 BWI  الدولي لعمال البناء واألخشاباالتحاد 

 IDWF االتحاد الدولي للعمال المنزليين 

 IFJ  االتحاد الدولي للصحفيين 

 IndustriALL  الشبكة العالميةIndustriALL 

 IOE العمل ألصحاب الدولية المنظمة 

 ITF  االتحاد الدولي لعمال النقل 

 ITUC االتحاد الدولي لنقابات العمال 

 IUF   االتحاد الدولي لرابطات عمال األغذية والزراعة والفنادق
 والمطاعم وتوريد األطعمة والتبغ والفروع المثيلة

 PSI  الهيئة الدولية للخدمة العامة 

 WFTU االتحاد العالمي لنقابات العمال 

 

 منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 
 للبلدان()حسب الترتيب األبجدي اإلنكليزي 

 اتحاد قطاع األعمال في ألبانيا BiznesAlbania ألبانيا 

 BSPSH  اتحاد نقابات العمال المستقلة في ألبانيا 

 KSSH اتحاد نقابات العمال في ألبانيا 

 الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر  CGATA الجزائر 

 CGEA العامة للمؤسسات الجزائرية الكنفدرالية 

 UGTA االتحاد العام للعمال الجزائريين 

 أنغوال  لعمال الوطنية النقابة UNTA أنغوال 

 اتحاد أصحاب العمل في أنتيغوا وبربودا  ABEF وبربودا  أنتيغوا

 ABPSA  رابطة الخدمة العامة في أنتيغوا وبربودا 

 اإلشراف رابطة موظفي هيئات  APOC األرجنتين 

 AEFIP  رابطة موظفي الضرائب واإليرادات العامة 

 CGTRA  االتحاد العام للعمل 

 CTA  مؤتمر العمال في األرجنتين 

 CTAA  النقابة المركزية المستقلة للعاملين في األرجنتين 

 CTM اتحاد عمال البلديات في جمهورية األرجنتين 

 CGT-RA  جمهورية األرجنتين االتحاد العام للعمل في 
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 UEJN اتحاد موظفي الهيئة القضائية الوطنية 

 UIA  االتحاد األرجنتيني للصناعة 

 UITOC االتحاد الدولي للعاملين في هيئات اإلشراف 

 غرفة التجارة والصناعة األسترالية ACCI أستراليا

 ACTU المجلس األسترالي لنقابات العمال 

 AiG  الصناعة األسترالية مجموعة 

 الغرفة االتحادية للعمل BAK النمسا

 IV اتحاد الصناعات النمساوية 

 ÖGB اتحاد نقابات العمال في النمسا 

 WKÖ  الغرفة االقتصادية الفيدرالية في النمسا 

 المجلس الوطني لنقابات العمال في البهاما NCTUB جزر البهاما

 العام لنقابات عمال البحريناالتحاد  GFBTU البحرين

 BCCI غرفة تجارة وصناعة البحرين 

 BFLUF (Al Hurr) الحر( االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين( 

 GFBTU االتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

 اتحاد أصحاب العمل في بنغالديش BEF بنغالديش 

 BFTUC نقابات العمال الحرة في بنغالديش   مؤتمر 

 BILS معهد الدراسات العمالية في بنغالديش 

 BJSD منظمة نقابات العمال في بنغالديش 

 BJSL الرابطة الوطنية للعمال في بنغالديش 

 BLF اتحاد العمال في بنغالديش 

 BMSF  اتحادMukto Sramik  في بنغالديش 

 BSSF  اتحادSanjukta Sramik في بنغالديش 

 اتحاد العمال في بربادوس  BWU بربادوس 

 NUPW  االتحاد الوطني للعمال العموميين 

 مؤتمر نقابات العمال الديمقراطية في بيالروس BKDP بيالروس 

 ين اتحاد نقابات العمال المسيحي ACV-CSC بلجيكا 

 CGSLB  بلجيكااالتحاد العام لنقابات العمل الليبرالية في 

 CNT   المجلس الوطني للعمل 

 CSC  اتحاد نقابات العمال المسيحيين 

 FGTB االتحاد العام للعمل في بلجيكا 

 VBO-FEB اتحاد المنشآت في بلجيكا 
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 غرفة التجارة والصناعة في بليز  BCCI بليز

 NTUCB الوطني لنقابات العمال في بليز ؤتمرالم 

 اتحاد النقابات المستقلة في بنن CSA-Bénin بنن

المتعددة  بوليفيا دولة
 القوميات 

COB  البوليفييناتحاد العمال 

 FENATRAHOB  البوليفيين   للعمال المنزلييناالتحاد الوطني 

 اتحاد نقابات العمال في بوتسوانا  BFTU بوتسوانا 

 BOCCIM اتحاد التجارة والصناعة والقوى العاملة في بوتسوانا 

 االتحاد الوطني للزراعة  CNA البرازيل 

 CNC  للتجارةاالتحاد الوطني/   
 االتحاد الوطني لتجارة السلع والخدمات والسياحة

 CNS للصحة   الوطني االتحاد 

 FENATRAD للعمال المنزليين االتحاد الوطني 

 FS  النقابيةالقوة 

 CNI  االتحاد الوطني للصناعة 

 CNPL االتحاد الوطني للمهن الحرة  

 CNTSS/CUT  االتحاد الوطني للعاملين في الضمان االجتماعي التابع
 لالتحاد الموحد للعمال  

 CONTRATUH  االتحاد الوطني للعاملين في مجال السياحة والضيافة 

 CUT  االتحاد الموحد للعمال 

 UGT  االتحاد العام للعمال 

 في بلغاريا  رابطة رأس المال الصناعي BICA بلغاريا 

 CITUB اتحاد النقابات المستقلة في بلغاريا 

 المجلس الوطني ألصحاب العمل في بوركينا فاسو  CNPB فاسو بوركينا

 CNTB االتحاد الوطني للعمال في بوركينا فاسو 

 CSB  بوركينا فاسواتحاد نقابات العمال في 

 ONSL المنظمة الوطنية للنقابات الحرة 

 USTB  نقابات العمال في بوركينا فاسو 

 اتحاد نقابات العمال في بوروندي CSB بوروندي 

 اتحاد النقابات المستقلة في كمبوديا CFITU كمبوديا 

 CLUF  اتحاد نقابات العمال في كمبوديا 

 CWLFU  العمال في كمبوديا رابطة اتحاد نقابات 
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 االتحاد الكاميروني للعمل  CCT الكاميرون

 CSAC اتحاد نقابات العمال المستقلة في الكاميرون 

 GICAM تجمع أصحاب العمل 

 UGTC   االتحاد العام للعمال 

 المجلس الكندي ألصحاب العمل  CEC كندا

 CLC  مؤتمر العمل الكندي 

 CSN  الوطنيةاتحاد نقابات العمال 

 UFCW  االتحاد الدولي الموحد لعمال األغذية والتجارة 

 المجلس الوطني ألصحاب العمل التشاديين CNPT تشاد

 UST اتحاد نقابات عمال تشاد 

 اتحاد اإلنتاج والتجارة  CPC شيلي

 CUT االتحاد الموحد لنقابات العمال في شيلي 

 الصين اتحاد نقابات عمال عموم  ACFTU الصين 

 CEC  اتحاد المنشآت في الصين 

 اتحاد هونغ كونغ لنقابات العمال المنزليين اآلسيويين FADWU هونغ كونغ، الصين 

 HKCTU اتحاد نقابات العمال في هونغ كونغ 

 الرابطة الوطنية ألصحاب العمل في كولومبيا  ANDI كولومبيا 

 ASDECCOL  اإلشراف في كولومبيارابطة الموظفين العموميين في هيئات 

 CGT  االتحاد العام للعمل 

 CTC اتحاد العمال في كولومبيا 

 CUT االتحاد الموحد للعمال في كولومبيا 

 اتحاد العامالت والعمال في جزر القمر CTTC جزر القمر 

 CTC (Comoros)  اتحاد العمال في جزر القمر 

 MODEC حركة المنشآت في جزر القمر 

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

COSYLAC  اتحاد النقابات الحرة والمستقلة في الكونغو 

 CSC  اتحاد نقابات العمال في الكونغو 

 FEC اتحاد المنشآت في الكونغو 

 رابطة عمال جزر كوك CIWA كوك جزر

 رابطة العمال المنزليين ASTRADOMES كوستاريكا 

 CMTC   العمال في كوستاريكا االتحاد العام لحركة 

 CSJMP اتحاد خوانيتو مورا بوراس االجتماعي 
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 CTRN  اتحاد عمال ريروم نوفاروم 

 CUT  االتحاد الموحد للعمال 

 FENATSEA االتحاد الوطني للعاملين في القطاع المستقل 

 FEREPRODIS  االتحاد الشبكي لصالح األشخاص من ذوي اإلعاقة 

 SITUN  الجامعة الوطنيةاتحاد عمال 

 UCCAEP اتحاد الغرف ورابطات المنشآت الخاصة في كوستاريكا 

 االتحاد العام للمنشآت في كوت ديفوار CGECI كوت ديفوار 

 CSH-CI النقابة المركزية لإلنسانية في كوت ديفوار 

 FESACI  اتحاد نقابات العمال المستقلة في كوت ديفوار 

 UGTCI  للعمال في كوت ديفواراالتحاد العام 

 رابطة أصحاب العمل الكرواتيين CEA كرواتيا 

 HUP رابطة أصحاب العمل الكرواتيين 

 NHS  نقابات العمال المستقلة 

 غرفة التجارة والصناعة القبرصية CCCI قبرص

 DEOK  اتحاد العمل الديمقراطي في قبرص 

 OEB  اتحاد أصحاب العمل والصناعيين في قبرص 

 PEO  اتحاد عمال عموم قبرص 

 PFL  عموم قبرص العمل لاتحاد 

 SEK  اتحاد العمال في قبرص 

 االتحاد التشيكي والمورافي لنقابات العمال  CMKOS الجمهورية التشيكية 

 KZPS  اتحاد رابطات أصحاب العمل والمقاولين في 
 الجمهورية التشيكية 

 SPCR  الجمهورية التشيكية اتحاد الصناعات في 

 SPD اتحاد الصناعة والنقل في الجمهورية التشيكية 

 اتحاد أصحاب العمل الدانمركيين  DA الدانمرك

 LO  االتحاد الدانمركي لنقابات العمال 

 LO/FTF Council  مجلس النقابات الدانمركي للتعاون اإلنمائي الدولي 

  /االتحاد المستقل لنقابات العمال CASC  الدومينيكية الجمهورية
 االتحاد المستقل لالتحادات الشعبية

 COPARDOM  اتحاد أصحاب العمل في الجمهورية الدومينيكية 

 CNTD االتحاد الوطني للعمال الدومينيكيين 

 CNUS االتحاد الوطني للوحدة النقابية 

 FENAMUTRA االتحاد الوطني للعامالت 
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 االتحاد اإلكوادوري لمنظمات الطبقة العمالية الموحدة CEDOCUT اكوادور

 UGTE  االتحاد العام للعمال في اكوادور 

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر  ETUF مصر

 FEI  اتحاد الصناعات المصرية 

 GTUBWW   النقابة العامة للعاملين في صناعات البناء واألخشاب 
 في مصر 

 بناء غرفة التجارة المعنية بال CASALCO السلفادور 

 CATS االتحاد المستقل للعمال في السلفادور 

 CNTS  االتحاد الوطني لعمال السلفادور 

 CSTS اتحاد نقابات العمال في السلفادور 

 CTS  المركزية للعمال في السلفادورالمنظمة 

 FEASIES رابطة العمال المستقلين في السلفادور 

 MUSYGES الموحدة في السلفادور  الرابطاتو اتحركة النقاب 

 اتحاد نقابات العمال في استونيا  EAKL استونيا 

 EEA رابطة أصحاب العمل في استونيا 

 ETKL اتحاد أصحاب العمل في استونيا 

 ثيوبية اتحاد النقابات اإل CETU إثيوبيا 

 مؤتمر نقابات العمال في فيجي FTUC فيجي

 اتحاد نقابات المهنيين األكاديميين في فنلندا  AKAVA فنلندا

 Akava  اتحاد نقابات الموظفين المهنيين واإلداريين في فنلندا 

 EK اتحاد الصناعات الفنلندية 

 KT  الهيئات المحليةلجنة أصحاب عمل 

 SAK المنظمة المركزية لنقابات العمال الفنلندية 

 STK  اتحاد أصحاب العمل في فنلندا 

 STTK  االتحاد الفنلندي للمهنيين 

 SY  اتحاد المنشآت الفنلندية 

 VTML المكتب الحكومي ألصحاب العمل 

 االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل CFDT فرنسا

 CGC-CFE  االتحاد العام للمديرين التنفيذيين  -االتحاد الفرنسي لإلدارة 

 CGT  االتحاد العام للعمل 

 CGT - FO  القوة العمالية -االتحاد العام للعمل 

 FEPEM االتحاد الوطني ألصحاب العمل المنزليين 
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 SPS اتحاد الصحافة االجتماعي 

 UNSA  العمال المستقلةاالتحاد الوطني لنقابات 

 MEDEF  في فرنسا حركة المنشآت 

 اتحاد النقابات الغابونية /اتحاد نقابات عمال غابون COSYGA غابون

 CPG  اتحاد أصحاب العمل في غابون 

 CGSL االتحاد الغابوني لنقابات العمال الحرة 

 JOC في غابون العمال المسيحيون الشباب 

 FLETAIG  لمنشآت العاملين والعامالت في صناعة المواد  االتحاد الحر
 الغذائية في غابون

 USYTZPOG  اتحاد النقابات والعاملين في مناطق المرافئ في غابون 

 رابطة أصحاب العمل في جورجيا GEA جورجيا

 GTUC اتحاد نقابات العمال في جورجيا 

 اتحاد رابطات أصحاب العمل في ألمانيا BDA ألمانيا 

 DGB  االتحاد األلماني لنقابات العمال 

 NGG اتحاد العاملين في المواد الغذائية والفروع المثيلة 

 رابطة أصحاب العمل في غانا GEA غانا

 GRNMA  رابطة الممرضات والقابالت القانونيات المعتمدات في غانا 

 GTPCWU  الكيميائية االتحاد العام للعاملين في النقل والبترول والمواد 

 TUC مؤتمر نقابات العمال في غانا 

 االتحاد الوطني للتجارة الهلينية ESEE اليونان

 SEV  االتحاد الهليني للمنشآت 

 GSEE االتحاد اليوناني العام للعمل 

 اتحاد أصحاب العمل في غرينادا GEF غرينادا

 PWU  اتحاد عمال القطاع العام 

تنسيق الرابطات الزراعية والتجارية والصناعية  لجنة  CACIF غواتيماال 
 والمالية

 CGTG االتحاد العام لعمال غواتيماال 

 COSME  لنساء في االقتصاد للمنظمات االجتماعية والنقابية ااتحاد 

 CUSG اتحاد الوحدة النقابية في غواتيماال 

 FESTRAS  والزراعة والصناعات  اتحاد نقابات العاملين في مجال الغذاء
 المماثلة

 UNSITRAGUA  نقابة عمال غواتيماال 
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 UNSITRAGUA 

Histórica 
 اتحاد نقابات عمال غواتيماال 

 المجلس الوطني ألصحاب العمل في غينيا CNPG غينيا 

 CNTG  االتحاد الوطني للعمال في غينيا 

 اتحاد العمال في هايتي  CTH هايتي 

 االتحاد العام للعمال   CGT هندوراس

 COHEP مجلس المنشآت الخاصة في هندوراس 

 CTH  اتحاد عمال هندوراس 

 في هنغاريا  االتحاد الوطني لمجالس العمال MTOSZ هنغاريا 

 BUSINESSHUNGARY اتحاد أصحاب العمل والصناعيين في هنغاريا 

 ÉSZT  اتحاد نقابات المهنيين 

 MGYOSZ  العمل والصناعيين الهنغارييناتحاد أصحاب 

 OKISZ الرابطة الصناعية الهنغارية 

 VOSZ الرابطة الوطنية للمقاولين وأصحاب العمل 

 االتحاد اآليسلندي للعمل ASI (Iceland) آيسلندا

 SA  اتحاد أصحاب العمل األيسلنديين 

 منظمة أصحاب العمل في عموم الهند AIOE الهند

 BMS  المصانع في الهنداتحاد عمال 

 CFTUI اتحاد النقابات الحرة في الهند 

 EFI اتحاد أصحاب العمل في الهند 

 HMS  جمعية العمال في الهند 

 INTUC  المؤتمر الهندي لنقابات العمال الوطنية 

 SEWA  رابطة النساء العامالت لحسابهّن الخاص 

 اإلندونيسيين العمل أصحاب رابطة DPN APINDO ندونيسيا إ

 KSBSI  االتحاد اإلندونيسي لنقابات عمال الرفاه 

 KSPI اتحاد النقابات اإلندونيسية 

 KSPSI اتحاد عموم النقابات اإلندونيسية 

 االتحاد اإليراني لرابطات أصحاب العمل ICEA جمهورية إيران اإلسالمية

 اتحاد الغرف التجارية العراقية  FICC العراق

 GFITU االتحاد العام لنقابات العمال في العراق 

 المؤتمر األيرلندي لنقابات العمال  ICTU أيرلندا

 االتحاد العام للعمل في إسرائيل )الهستدروت(  Histadrut إسرائيل

 MAI رابطة الصناعيين في إسرائيل 
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 االتحاد اإليطالي العام للعمل  CGIL إيطاليا

 CIDA  للمديرين وغيرهم من المهنييناالتحاد اإليطالي 

 CISL  االتحاد اإليطالي لنقابات العمال 

 FILLEA  االتحاد اإليطالي للعاملين في البناء واألخشاب والصناعات
 المتصلة بها

 UGL  االتحاد العام للعمل 

 UIL االتحاد اإليطالي للعمل /نقابة العمال اإليطاليين 

 Confcommercio  اإليطالي العام للمنشآت والمهن والعاملين لحسابهم االتحاد
 الخاص 

 Confindustria االتحاد العام للصناعة اإليطالية 

 اتحاد أصحاب العمل في جامايكا JEF جامايكا 

 االتحاد الياباني لنقابات العمال  JTUC-RENGO اليابان

 NK اتحاد قطاعات األعمال اليابانية 

 Keidanren  أصحاب العمل في الياباناتحاد/   
 اتحاد قطاعات األعمال في اليابان

 غرفة صناعة عمان  ACI األردن 

 FITU-J  اتحاد النقابات العمالية المستقلة في األردن 

 GFJTU االتحاد العام لنقابات عمال األردن 

 اتحاد نقابات العمال في جمهورية كازاخستان  FPRK كازاخستان

 في كينيا  المنظمة المركزية لنقابات العمال COTU-K كينيا 

 KAM  رابطة الصناعيين في كينيا 

 FKE  اتحاد أصحاب العمل في كينيا 

 KUCFAW   االتحاد الكيني لعمال األغذية التجارية والعمال 
 في القطاعات المماثلة

 KUDHEIHA  االتحاد الكيني للعاملين في المنازل والفنادق والمؤسسات
 التربوية والمستشفيات والفروع المماثلة

 KUSPAW النقابة الكينية للعاملين في مزارع السكر والقطاعات المماثلة 

 اتحاد نقابات العمال الكورية FKTU جمهورية كوريا

 KEF  االتحاد الكوري ألصحاب العمل 

 KFTU االتحاد الكوري لنقابات العمال 

 وصناعة الكويت غرفة تجارة  KCCI الكويت 

 KTUF االتحاد العام لعمال الكويت 

 اتحاد نقابات العمال  FTU قيرغيزستان

 NCEKR االتحاد الوطني ألصحاب العمل في جمهورية قيرغيزستان 
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 اتحاد نقابات العمال الحرة في التفيا  LBAS التفيا

 جمعية الصناعيين اللبنانيين ALI لبنان

 CGTL  العمالي العام االتحاد 

 Fenasol االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان 

 رابطة أصحاب العمل وقطاعات األعمال في ليسوتو ALEB ليسوتو 

 LLC مجلس العمل في ليسوتو 

 في ليتوانيااتحاد الصناعيين  LPK ليتوانيا 

 LPSK  االتحاد الليتواني لنقابات العمال 

 اتحاد الصناعة في لكسمبرغ  FEDIL لكسمبرغ 

 LCGB  اتحاد نقابات العمال المسيحيين في لكسمبرغ 

 OGBL  اتحاد نقابات العمال المستقلة في لكسمبرغ 

 تجّمع المنشآت في مدغشقر GEM مدغشقر

 SEKRIMA االتحاد المسيحي لنقابات عمال مدغشقر 

 USAM في مدغشقر اتحاد النقابات المستقلة 

اتحاد العاملين في القطاعات التجارية والصناعة والقطاعات   CIAWU مالوي 
 المماثلة

 HFPCWU اتحاد العاملين في الفنادق وتجهيز األغذية وتوريد األطعمة 

 MCTU  مؤتمر مالوي لنقابات العمال 

 اتحاد أصحاب العمل في ماليزيا MEF ماليزيا 

 MTUC  مؤتمر نقابات العمال في ماليزيا 

 اتحاد نقابات العمال في مالي CSTM مالي

 UNTM للعمال في مالي  الوطني االتحاد 

 رابطة أصحاب العمل في مالطة  MEA مالطة

 االتحاد العام للعمال الموريتانيين CGTM موريتانيا 

 CLTM  االتحاد الحر للعمال في موريتانيا 

 SNTIA  الغذائية الزراعية النقابة الوطنية للعاملين في الصناعات 

 UNPM  االتحاد الوطني ألرباب العمل الموريتانيين 

 اتحاد أصحاب العمل في موريشيوس MEF موريشيوس 

 MTUC مؤتمر نقابات العمال في موريشيوس 

 CTSP  اتحاد العمال في القطاع الخاص 

 NTUC االتحاد الوطني لنقابات العمال 
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 للعمال االتحاد األصيل  CAT المكسيك 

 CONCAMIN االتحاد العام للغرف   /اتحاد غرف الصناعة في المكسيك
 الصناعية في الواليات المتحدة المكسيكية 

 COPARMEX اتحاد أصحاب العمل في جمهورية المكسيك 

 CROC  االتحاد الثوري للعمال والفالحين 

 CROM االتحاد اإلقليمي للعمال المكسيكيين 

 CTM  العمال المكسيكيين اتحاد 

 UNT االتحاد الوطني للعمال 

 SUTGCDMX  النقابة الوحيدة للعمال الحكوميين في مكسيكو سيتي 

 االتحاد الوطني لنقابات العمال في مولدوفا CNSM جمهورية مولدوفا 

 NCE في مولدوفا  االتحاد الوطني ألصحاب العمل 

 MOLDSINDCOOPCOME

RT 
العمال في مجال تعاون المستهلكين والتجارة اتحاد نقابات 

 وقطاع األعمال

 NTUCM  االتحاد الوطني لنقابات عمال مولدوفا 

 SindLUCAS   نقابة العاملين في التجارة وتوريد األطعمة في القطاع العام
 والجمعية التعاونية االستهالكية وخدمة المطاعم والفنادق

 العمال في منغوليا اتحاد نقابات  CMTU منغوليا 

 اتحاد نقابات العمال في الجبل األسود CTUM  األسود الجبل

 MEF اتحاد أصحاب العمل في الجبل األسود 

 UFTUM اتحاد نقابات العمال الحرة في الجبل األسود 

 االتحاد العام لمقاوالت المغرب  CGEM المغرب

 UGTM االتحاد العام للشغالين بالمغرب 

 UMT االتحاد المغربي للشغل 

 UNTM االتحاد الوطني للشغل بالمغرب 

 في موزامبيق   اتحاد الرابطات االقتصادية CTA موزامبيق 

 OMSILMO  اتحاد نقابات العمال الحرة والمستقلة في موزامبيق 

 OTM  منظمة عمال موزامبيق 

 اتحاد أصحاب العمل NEF ناميبيا 

 NUNW   االتحاد الوطني للعمال الناميبيين 

 اتحاد نقابات عمال عموم نيبال  ANTUF نيبال 

 GEFONT االتحاد العام لنقابات العمال في نيبال 

 NIDWU اتحاد العمال المنزليين المستقلين في نيبال 

 NTUC  مؤتمر نقابات العمال في نيبال 
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 المسيحييناالتحاد الوطني لنقابات العمال  CNV هولندا

 FNV اتحاد نقابات العمال في هولندا 

 MHP  اتحاد نقابات الموظفين اإلداريين والمهنيين 

 MKB-Nederland االتحاد الهولندي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 VCP  اتحاد نقابات المهنيين 

 VNO-NCW  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل في هولندا 

 قطاع األعمال في نيوزيلندا BusinessNZ نيوزيلندا 

 NZCTU مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا 

 NZCTU المجلس النيوزيلندي لنقابات العمال 

 اتحاد العمل نحو توحيد نقابات العمال CAUS نيكاراغوا

 CNMSN النقابيات في نيكاراغوا اللجنة الوطنية للنساء 

 CTN  نيكاراغوا اتحاد العمال في 

 FESITUN اتحاد نقابات العاملين الجامعيين في نيكاراغوا 

 اتحاد العمل في النيجر CNT النيجر

 MTC حركة العمال المؤمنين 

 SNTIN النقابة الوطنية لعمال الصناعة في النيجر 

 الرابطة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  NASME نيجيريا
 في نيجيريا 

 NASU  اتحاد الموظفين غير األكاديميين في المؤسسات التربوية
 والمؤسسات الشبيهة لها 

 NLC مجلس العمل النيجيري /مؤتمر العمل في نيجيريا 

 NULGE االتحاد النيجيري للمستخدمين الحكوميين المحليين 

 اتحاد نقابات العمال في النرويج LO النرويج

 NHO اتحاد المنشآت النرويجية 

 UNIO  اتحاد نقابات المهنيين 

 YS  اتحاد النقابات المهنية 

 االتحاد العام لعمال سلطنة ع مان  GFOTU مانع  

 االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين PGFTU فلسطين

 باكستاناتحاد نقابات عمال عموم  APFUTU باكستان 

 EFP اتحاد أصحاب العمل في باكستان 

 PNFTU االتحاد الوطني لنقابات عمال باكستان 

 PWF  اتحاد العمال في باكستان 
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 المجلس الوطني للعمال المنظمين  CONATO بنما 

 CONEP المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 

 CONUSI  والمستقلةاالتحاد الوطني لنقابات العمال الموحدة 

 CTRP اتحاد العمال في جمهورية بنما 

 CS التقارب النقابي 

 اتحاد أصحاب العمل في بابوا غينيا الجديدة EFPNG بابوا غينيا الجديدة 

 االتحاد الوطني للعمال CNT باراغواي 

 CUT-A المركزية الموحدة األصيلة للعمال 

  /المركزية المستقلة لعمال بيرو CATP بيرو 
 االتحاد المستقل للعمال في بيرو

 CCL غرفة التجارة في ليما 

 CGTP االتحاد العام لعمال بيرو 

 CONFIEP  االتحاد الوطني لرابطات المنشآت الخاصة/   
 لمؤسسات األعمال الخاصة  االتحاد الوطني

 CUT  المركزية الموحدة للعمال 

 SINTTRAHOL  منطقة ليمااتحاد العمال المنزليين في 

 تحالف العمل التقدمي  APL الفلبين

 ECOP اتحاد أصحاب العمل في الفلبين 

 FFW  اتحاد العمال األحرار 

 KMU مايو العمالية /مركز حركة أيار 

 NTUC المركز النقابي الوطني 

 SENTRO مركز العمال المتحدين والتقدميين 

 TUCP  الفلبينمؤتمر نقابات العمال في 

 تحالف نقابات عموم بولندا  CPZZ بولندا

 NSZZ Solidarność  نقابة تضامن -نقابة العمال المستقلة وذاتية اإلدارة 

 اتحاد الصناعة في البرتغال  CIP البرتغال

 CGTP-IN  المنظمة الوطنية المشتركة  - االتحاد العام للعمال البرتغاليين
 بين النقابات 

 CCSP  التجارة والخدمات في البرتغالاتحاد 

 CTP  اتحاد السياحة في البرتغال 

 CCP اتحاد التجارة والخدمات في البرتغال 

 UGT-P االتحاد العام للعمال  

 OPZZ تحالف نقابات العمال في عموم بولندا 
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 الكتلة النقابية الوطنية BNS رومانيا 

 CNS-Cartel Alfa  كارتل ألفا -لنقابات العمال االتحاد الوطني 

 CPC "اتحاد أصحاب العمل "كونكورديا 

 CSDR االتحاد الديمقراطي لنقابات العمال في رومانيا 

 النقابات المستقلة في روسيا اتحاد FNPR االتحاد الروسي 

 RSPP االتحاد الروسي للصناعيين وأصحاب المشاريع 

 لنقابات العمال في رواندا مركزية المنظمة ال CESTRAR رواندا

 COTRAF مؤتمر العمل واإلخوة للعمال 

 اتحاد أصحاب العمل في سانت لوسيا  SLEF لوسيا  سانت

  -المنظمة الوطنية لعمال ساوتومي وبرنسيب  ONTSTP-CS ساوتومي وبرنسيب 
 االتحاد المركزي

 العمالية اللجنة الوطنية للجان  SNC المملكة العربية السعودية 

 المؤتمر )المجلس( الوطني ألصحاب العمل  CNP السنغال

 CNTS االتحاد الوطني لعمال السنغال 

 CSA اتحاد النقابات المستقلة في السنغال 

 SYGAS النقابة الوطنية ألصحاب المطاعم وشركائهم في السنغال 

 UDTS االتحاد الديمقراطي للعمال في السنغال 

 UNSAS  االتحاد الوطني للنقابات المستقلة في السنغال 

 اتحاد نقابات العمال المستقلة في صربيا CATUS صربيا

 SAE الرابطة الصربية ألصحاب العمل 

 اتحاد رابطات أصحاب العمل في سيشل FCAS سيشل

 SFWU اتحاد سيشل لنقابات العمال 

 العمل في سيراليون مجلس  /مؤتمر العمل في سيراليون SLLC سيراليون

 االتحاد الوطني ألصحاب العمل في سنغافورة SNEF سنغافورة 

 SNTUC  المؤتمر الوطني لنقابات العمال في سنغافورة 

 اتحاد رابطات أصحاب العمل في جمهورية سلوفاكيا  AZZZ SR سلوفاكيا

 NTUF االتحاد الوطني لنقابات العمال 

 KOVO  اتحاد عمال المعادن 

 KOZ SR اتحاد نقابات العمال في جمهورية سلوفاكيا 

 RUZ SR االتحاد الوطني ألصحاب العمل 

 رابطة أصحاب العمل في الصناعة الحرفية  ZDODS سلوفينيا 

 ZDS في سلوفينيا رابطة أصحاب العمل 
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 ZSSS  رابطة نقابات العمال الحرة في سلوفينيا 

 الصومالية اتحاد النقابات  FESTU الصومال 

 Sincomerciários اتحاد عمال التجارة في جوندياي وضواحيها 

 اتحاد األعمال في جنوب أفريقيا  BUSA أفريقيا  جنوب

 COSATU وحدة قطاعات األعمال   /مؤتمر نقابات عمال جنوب أفريقيا
 في جنوب أفريقيا 

 FEDUSA  اتحاد نقابات العمال في جنوب أفريقيا 

 SACCAWU  نقابة عمال التجارة وتوريد األطعمة والعمال في الفروع
 المماثلة في جنوب أفريقيا

 SADSAWU   اتحاد عمال الخدمة المنزلية والعمال في القطاعات ذات
 فريقيا أالصلة في جنوب 

 اتحاد نقابات اللجان العمالية  CCOO اسبانيا 

 CEOE االتحاد االسباني لمنظمات أصحاب العمل 

 CEPYME االتحاد االسباني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 UGT  االتحاد العام للعمال 

 مؤتمر عمال سيالن  CWC النكا  سري

 EFC  اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

 JSS االتحاد الوطني لنقابات العمال 

 NATURE الرابطة الوطنية للبحوث والتثقيف النقابي 

 NTUF  لنقابات العمالاالتحاد الوطني 

 NWC المؤتمر الوطني للعمال 

 SLNSS اتحاد العمال الحر في سري النكا 

 اتحاد عام أصحاب العمل السوداني SBEF السودان 

 SWTUF  االتحاد العام لنقابات عمال السودان 

 مؤتمر اتحادات نقابات العمال في سورينام Ravaksur سورينام 

 STIA  والصناعة في سورينامرابطة التجارة 

 اتحاد العاملين في الفنادق والمطاعم  HRF السويد

 LO (Sweden) اتحاد نقابات العمال في السويد 

 Saco االتحاد السويدي للرابطات المهنية 

 SN اتحاد المنشآت السويدية 

 TCO االتحاد السويدي للموظفين المهنيين 

 المنظمة الجامعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  SGV-USAM سويسرا
 في سويسرا
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 Solifonds   صندوق التضامن من أجل التحرر االجتماعي في 
 العالم الثالث

 UPS االتحاد السويسري ألصحاب العمل 

 USS االتحاد السويسري لنقابات العمال 

 USS-SGB االتحاد السويسري لنقابات العمال 

 اتحادات نقابات العمال في سوازيلند SFTU سوازيلند

 اتحاد أصحاب العمل ألعمال وصناعات األمة ECBIN تايلند 

 ECOT اتحاد أصحاب العمل في تايلند 

 NCPE  المؤتمر الوطني للعمال الصناعيين في القطاع الخاص 

 NCTL المؤتمر الوطني للعمل في تايلند 

 NLC  مؤتمر العمل الوطني 

 LCT  العمل في تايلند مؤتمر 

 SERC اتحاد عالقات العمال في المنشآت الحكومية 

 TTUC  المؤتمر التايلندي لنقابات العمال 

 اتحاد نقابات العمال في توغو CSTT توغو

 الرابطة االستشارية ألصحاب العمل ECA ترينيداد وتوباغو 

 NATUC المنظمة المركزية الوطنية لنقابات العمال 

 NUDE  النقابة الوطنية للعمال المنزليين 

 االتحاد العام التونسي للشغل  UGTT تونس 

 UTICA  االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

 اتحاد النقابات التقدمية في تركيا  DISK تركيا 

 HAK-IS اتحاد نقابات العمال الحقة التركية 

 KESK  الموظفين العمومييناتحاد نقابات 

 TISK االتحاد التركي لرابطات أصحاب العمل 

 TOLEYIS   نقابة العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم والترفيه 
 في تركيا

 TÜRK-İŞ  اتحاد نقابات العمال في تركيا 

 المنظمة الوطنية لنقابات العمال  NOTU أوغندا 

 في أوكرانيا اتحاد أصحاب العمل FRU أوكرانيا 

 FPPMSPU   اتحاد نقابات العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
 أوكرانيا 

 FPU اتحاد نقابات العمال في أوكرانيا 
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 JRBE  الهيئة التمثيلية المشتركة ألصحاب العمل على المستوى
 الوطني

المملكة المتحدة لبريطانيا  
 العظمى وأيرلندا الشمالية 

CBI  الصناعات البريطانيةاتحاد 

 TUC مؤتمر نقابات العمل/ مؤتمر نقابات العمال 

 رابطة أصحاب العمل في تنزانيا ATE جمهورية تنزانيا المتحدة 

 CHODAWU  نقابة العاملين في قطاع الحماية والفنادق والخدمة المنزلية
 والعمال في القطاعات ذات الصلة

 TUCTA  تنزانيا مؤتمر نقابات العمال في 

 ZATHOCODAWU  في قطاع السياحة والفنادق والحماية  اتحاد زنجبار للعمال
 والخدمة المنزلية والعمال في القطاعات ذات الصلة 

 االتحاد األمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية AFL-CIO مريكية ألا المتحدة الواليات

 SEIU االتحاد الدولي للعاملين في الخدمات العامة 

 USCIB  مجلس الواليات المتحدة لقطاع األعمال الدولي 

 SEIU االتحاد الدولي لموظفي الخدمات 

 UFCW  االتحاد الدولي الموحد لعمال األغذية والتجارة 

 USCIB  مجلس الواليات المتحدة لقطاع األعمال الدولي 

 USW نقابة عمال الفوالذ المتحدين 

 UMWA  المناجم المتحدين نقابة عمال 

 NDWA التحالف الوطني للعمال المنزليين 

 غرفة صناعات أوروغواي  CIU أوروغواي 

 CNCS  غرفة التجارة والخدمات الوطنية في أوروغواي 

 PIT-CNT  المؤتمر الوطني   -جمعية العمال المشتركة بين النقابات
 لنقابات العمل 

 التحالف النقابي المستقل  ASI (Venezuela) جمهورية فنزويال البوليفارية

 CTASI اتحاد عمال التحالف النقابي المستقل 

 CTV اتحاد عمال فنزويال 

 FETRATEL اتحاد العاملين في قطاع االتصاالت في فنزويال 

 غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية VCCI فيتنام 

 الصناعية اليمنيةاالتحاد العام للغرف التجارية  FYCCI اليمن

 مؤتمر نقابات عمال زامبيا  ZCTU زامبيا 

 ZFE اتحاد أصحاب العمل في زامبيا 
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 اتحاد أصحاب العمل في زمبابوي EMCOZ زمبابوي 

 FFAWUZ والقطاعات المماثلة   ةاتحاد نقابات العاملين في مجال األغذي
 في زمبابوي

 ZCTU مؤتمر نقابات العمال في زمبابوي 

 ZDAWU اتحاد العمال المنزليين والفروع المماثلة في زمبابوي 

 

 


