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لمحة رسيعة

ي بالدهم، 
، وهي وظيفتهم. فهم يدركون تحديات العمل �ن ي حياة الب�ش

تمثل نقابات العمال جزًءا ال يتجزأ من واحدة من القضايا المهمة �ن
ن فيما يتعلق بصنع  ولديهم من االأفكار العملية ما يمكنهم من التغلب عليها؛ وهو االأمر الذي يجعل منهم أصحاب مصلحة طبيعي�ي

السياسات الخاصة بالتشغيل، فليس هناك َمْن يمكن أن يتحدث نيابة عن العمال أفضل من نقاباتهم.

ي تتمحور حول 
ن عليها مواجهُة بعض التحديات؛ إذ يتوجب عليها االنتقال من االأنشطة ال�ت ي أنه يتع�ي

إن اضطالع النقابات بهذا الدور يع�ن
ي إطار سياق اقتصادي أك�ش شموالً. باالضافة اىل ذلك، 

المخاوف التقليدية المتعلقة باالأجور وظروف العمل إىل استيعاب قضايا التشغيل �ن
ي سياسة التشغيل الوطنية المنعقد ببلدانهم. كما 

يجب أن تنشط بأك�ب قدر ممكن من النشاط بالنسبة للمنتدى الخاص بأصحاب المصلحة �ن
ي ذلك أن عليهم 

ها من أصحاب المصلحة من ذوي التفك�ي المتقارب. و يع�ن أن النقابات بحاجة إىل بناء تحالفات فيما بينهم وكذلك مع غ�ي
ي دائرة صياغة السياسات. 

ات داخل منظماتهم، ح�ت يصبحوا أطراًفا فاعلة �ن أن يقوموا ببناء القدرات والخ�ب

: ي
كة بيانها كاالآ�ت ي دمج مساهمة نقابة العمال بأربع خصائص مش�ت

ي تنجح �ن
ن عمليات سياسة التشغيل الوطنية ال�ت تتم�ي

ي عملية وضع سياسة االستخدام؛  فالحوار االجتماعي يتجاوز مسألة تبادل  •
ال بمثابة حجر االأساس �ن  إنعقاد حوار اجتماعي فعَّ

ي ما يتعلق بالسياسات الوطنية. بيد أنه 
المعلومات إال أنه ال يصل إىل التفاوض؛ وتبقى الحكومات هي صاحبة كلمة الفصل  �ن

ي صياغة وتنفيذ سياسة تشغيل 
ي االأطراف الذي يضم الحكومة والعمال  وأصحاب العمل، �ن

ال غ�ن عن الحوار االجتماعي الثال�ش
تتسم بالمصداقية والفاعلية.

اتيجية؛ فمن خالل االنضمام إىل االآخرين، يمكن للنقابات جمع أعداد هائلة جمع أعداد هائلة من  • اكات اس�ت ورة إقامة رسش   �ن
ي االعتبار.

االأصوات قد يتخذها القائمون عىل صنع السياسات �ن

  تضم سياسة التشغيل العديد من االأطراف الفاعلة، وهي: الوزارة المعنية بالعمالة، والوزارات الرئيسية المعنية بإيجاد فرص  •
ي القطاع غ�ي 

ن �ن عاقة والعامل�ي ي تمثل الشباب والمرأة وذوي االإ
ي ال�ت

العمل، ووزارة المالية، والبنك المركزي، وفئات المجتمع المد�ن
ة جمَع كافة أصحاب المصلحة مًعا ضمن إطار مؤسسي يتيح ارساء الحوار  المنظم. وتتطلب سياسة التشغيل الوطنية المستن�ي

االجتماعي. 

ي للتنمية بمثابة الخطة  •
ي الشاملة. ويعد االإطار الوط�ن

  يجب أن تواكب عملية صياغة سياسة التشغيل، عملية التخطيط الوط�ن
ة زمنية معينة. و من حيث المبدأ، تتما�ش  ة اي الخطة المتعلقة بالتنمية خالل ف�ت ي تحدد أولويات هذه االخ�ي

الشاملة للدولة ال�ت
انيات الوطنية مع تلك االأولويات. ن الم�ي

ي بعض 
ي القطاع غ�ي  المنظم. وتعكف نقابات العمال �ن

ن والعمال �ن ي ضمان مشاركة العمال الريفي�ي
كما يلزم نقابات العمال أن تلعب دوًرا �ن

ن باالقتصاد غ�ي المنظم؛ حيث قامت بعض نقابات العمال ، عىل سبيل المثال ،  البالد عىل تغي�ي هيكل الحوكمة؛ كي تتيح تمثيل العامل�ي
ن  ي ح�ي

ن بقطاع االقتصاد غ�ي المنظم أو الرابطات الخاصة بهم. �ن ي نظامها االأسا�ي الخاص بها؛ كي تضم إىل عضويتها العامل�ي
باعادة النظر �ن

ي القطاع غ�ي المنظم. 
ن �ن ي تشكيل تحالفات مع منظمات العامل�ي

ي �ن
يتمثل الخيار الثا�ن
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دور جديد لنقابات العمال. 2.1

ي 
، وهي وظيفتهم. فهم يدركون تحديات العمل �ن ي حياة الب�ش

تمثل نقابات العمال جزًءا ال يتجزأ من واحدة من القضايا المهمة �ن
ن فيما  بالدهم، ولديهم من االأفكار العملية ما يمكنهم من التغلب عليها؛ وهو االأمر الذي يجعل منهم أصحاب مصلحة طبيعي�ي

يتعلق بصنع السياسات الخاصة بالتشغيل، فليس هناك َمْن يمكن أن يمثل العمال أفضل من نقاباتهم.

اتيجيات  ي وضع اس�ت
ي العديد من البالد من خالل المشاركة �ن

ة ووسعت منظور الحكومات �ن ولقد اكتسبت نقابات العمال الخ�ب
ي سياسة التشغيل الوطنية أك�ش 

الحد من الفقر والتأكد من تضمينها قضايا مثل العمل الالئق )داكون 2011(، وتعد مساهماتها �ن
ي ما يىلي 

أهمية. غ�ي أن هذا الدور الجديد يتعدى مجاالت االهتمام التقليدية وكذلك وسائل العمل الخاصة بنقابات العمال. و�ن
عرض لبعض التحديات:  

توسيع نطاق جدول االأعمال

ا مع مجموعة كاملة من القضايا التقليدية؛ مثل: االأجور، ومعاشات التقاعد، واالستحقاقات،  تتعامل نقابات العمال يوميًّ
ي ظل اضطرارها لمواجهة واقع العمالة 

والمفاوضة الجماعية، والصحة والسالمة وظروف العمل، والعديد من القضايا االأخرى. و�ن
ع مجاالتها بالنسبة للتدخل والحوار االجتماعي؛ بحيث تضم السياسات  الذي يزداد تعقيًدا، سيكون عىل تلك النقابات أن توسِّ

ي ال تركز سوى عىل أعراف العمل إىل فهم قضايا التشغيل 
ي ذلك االنتقال من االأنشطة ال�ت

االجتماعية - االقتصادية االأشمل؛ و يع�ن
ي السياق االقتصادي االأك�ش اتساًعا. 

�ن

إجراءات جديدة ومبتكرة

ن عليها 
َّ ي التأث�ي عىل سياسة التشغيل الوطنية، بل يتع�ي

ال يمكن لنقابات العمال االعتماد عىل هياكل العالقات االقتصادية فحسب �ن
ي تضم منتدى يجمع كافة أصحاب المصلحة فيما يختص بسياسة 

ي البالد ال�ت
إعادة النظر وتنويع وسائل التدخل الخاصة بها. و�ن

التشغيل الوطنية، ينبغي أن تتمتع نقابات العمال بأك�ب قدر ممكن من الفاعلية؛ حيث يمثل ذلك أفضل قناة تمكنها من طرح 
ي حال عدم وجوده. 

قامة منتدى كهذا �ن مخاوفها المتعلقة بالعمالة. وعليها أن تتب�ن الدعوة الإ

بناء التحالفات

اكات  تتضمن مواجهة تحديات العمل العديَد من المجاالت السياسية بحيث تصبح الطريقة الوحيدة للتعامل معها هي إقامة رسش
وتحالفات عىل أوسع نطاق ممكن. وبالنظر إىل الموارد المحدودة لالتحادات الفردية، قد يكون تشكيل شبكات مع الجهات 

اتيجي مع المنظمات ذات التفك�ي  االً للغاية. ويساعد التشبيك االس�ت ي أمًرا فعَّ
االجتماعية واالقتصادية الفاعلة عىل المستوى الوط�ن

ي مختلف طاوالت الحوار. وباالإضافة إىل ذلك، فإنه من النادر أن يتم تمثيل العمال من 
المتقارب عىل ضمان أماكن )وأصوات( �ن

، وإنما من قبل العديد من النقابات العمالية؛ مما يزيد من صعوبة تنسيق وجهة  ي
قبل منظمة جامعة واحدة عىل المستوى الوط�ن

ن عىل النقابات التأكد  ن نقابات العمال ذاتها. كما يتع�ي ي بناء تحالفات فيما ب�ي
نظر العمال وتمثيل مصالحهم؛ ومن هنا يكمن الحل �ن

ي القطاع غ�ي المنظم، والحرص عىل ايصال أصواتهم أثناء عملية وضع سياسة التشغيل 
من حسن تمثيل المرأة والشباب والعمال �ن

الوطنية.
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تقوية القدرات

ي المناقشات 
ات داخل منظماتها؛ من أجل الوصول إىل المشاركة الفعالة �ن قد تحتاج نقابات العمال إىل بناء القدرات والخ�ب

ر موقفهم. وهو االأمر الذي  ن عليهم أن يدفعوا بحجج مدروسة جيًدا ت�ب ي تجري حول السياسة الوطنية، حيث يتع�ي
المعقدة ال�ت

ي أنهم بحاجة إىل بيانات جيدة وتحليل جيد للبيانات ومشورة جيدة فيما يتعلق بالسياسات. كما و تحتاج تلك النقابات إىل بناء 
يع�ن

ي المناقشة العامة.
ي قد تساعد عىل التأث�ي �ن

قاعدة عضوية تستوعب القضايا و التحالفات ال�ت

ي أي بلد من 
وال تخضع هذه االأمور لسيطرة نقابة العمال بشكل تام؛ حيث يعتمد توافر البيانات وجودتها عىل هيئات االإحصاء �ن

ي إطار الظروف 
البلدان، و يتطلب التحليل الجيد وقًتا وتفانًيا. كما يجب االستناد اىل االستشارة المتعلقة بالسياسات المشار اليها �ن

ن عشية وضحاها ويتطلب  ، و يتطلب ذلك أيضا دراية ومهارات. إن توعية مجموع االأعضاء أمر ال يتم ب�ي ن المحددة الي بلد مع�ي
ي نطاق هذا الدليل عىل الرغم من أهميتها. 

ة ال تقع �ن موارد وأساليب جيدة وفطنة. وهذه النقطة االأخ�ي

ن  اء داخلي�ي تواجه النقابات العمالية تحدياتها الخاصة حينما يتعلق االأمر بتخصيص الموارد المحدودة. ولكن علينا اال ننس أن وجود خ�ب
ي السياسة العامة.

ي قدرة النقابة العمالية عىل التأث�ي �ن
ا �ن ي ميدان تحليل العمالة قد يشكل فرًقا مهمًّ

ي مجال سوق العمل و�ن
�ن

ي 
اكة مع الجامعات ومؤسسات البحوث طريقة أخرى جيدة للحصول عىل البيانات والتحليل واالستشارة، كما تساعد أيًضا �ن وتعد إقامة رسش

بناء تحالفات حول القضايا المتعلقة بالسياسة العامة. 

حسنا فلنبدأ

حوار
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المالمح الرئيسية االأربعة لعملية وضع سياسة ناجحة. 2.2

كة هي:  ي دمج المساهمة الخاصة بنقابات العمال، بأربعة خصائص مش�ت
ي تنجح �ن

ن عمليات صنع سياسة التشغيل الوطنية ال�ت تتم�ي

الحوار االجتماعي الفعال.  •

اتيجية.  • اكات االس�ت ال�ش

سيخ المؤسسي القوي.   • ال�ت

االتساق مع عملية التخطيط الوطنية. •

الحوار االجتماعي الفعال

. ويعد الحوار  ن كائها االجتماعي�ي ن الحكومات ورسش ي كافة أنواع التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات ب�ي
الحوار االجتماعي يع�ن

ي صياغة وتنفيذ سياسة تشغيل تتسم بالمصداقية والفاعلية. 
االجتماعي حجَر االأساس �ن

ي الحوار 
م الدولة حرية التجمع وحق المفاوضة الجماعية؛ ح�ت يتس�ن لنقابات العمال المشاركة بفاعلية �ن وينبغي أن تح�ت

ي العمل، من بينها 
ي اتفاقيات تغطي المبادئ االأساسية والحقوق �ن

االجتماعي. وقد حددت منظمة العمل الدولية )ILO( ثما�ن
قرار الفعىلي بحق المفاوضة الجماعية )منظمة العمل الدولية 1948 - منظمة  ي تشمل الحرية النقابية واالإ

االتفاقية رقم 87 و98، ال�ت
العمل الدولية 1949(.

ال ووجود آلياٍت لحل المنازعات. ويجب أن تتمتع النقابات  ويجب أن تتوافر بيئة سليمة للعالقات الصناعية مع إنفاذ القانون بشكل فعَّ
ن القطاع غ�ي المنظم. ي واالستقالل وتمثيل العمال، بمن فيهم العمال المهمشون؛ مثل: الشباب والعامل�ي

بسالمة الوضع القانو�ن

وقد أوردت اتفاقيُة منظمة العمل الدولية رقم 144 مع�ن "المنظمات الممثلة" الأصحاب العمل والعمال، وهي تطالب الدول 
ن ممثىلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال حول البنود المدرجة عىل جدول أعمال  الة ب�ي قة بضمان إجراء مشاورات فعَّ المصدِّ

ي أي هيئة استشارية، وكذلك وجوب 
، والقائلة بوجوب تمثيل أصحاب العمل والعمال عىل قدم المساواة �ن مؤتمر العمل الدوىلي

انعقاد المشاورات مرة واحدة سنويًّا عىل االأقل )منظمة العمل الدولية 1976(.

كاؤها االجتماعيون عىل حد سواء بالكفاءة أو القدرة التقنية الالزمة عىل تطبيق االتفاقات وتنفيذها.  ويجب أن تتمتع الحكومة ورسش
ي 

سهاماتها القيمة وقدرتها �ن ي عملية صنع السياسة الوطنية؛ نظًرا الإ
يك قوي وحيوي �ن وتحظى نقابات العمال بإقرار حاسم بأنها رسش

ات التقليدية للحكومة بنوع مختلف من المعرفة  ي تنفيذ السياسات ومتابعتها؛ حيث إنها تعزز الخ�ب
أغلب االأحيان عىل المساعدة �ن

ن لمبادئ  ك�ي ي العديد من البلدان عىل تغي�ي الخطاب بشأن العمالة، مع إيالء مزيد من ال�ت
ة. وقد ساعدت مشاركة العمال �ن والخ�ب

العمل الالئق )d’Achon 2011 و Harasty وآخرون 2012(.



4

التشاور ليس تفاوًضا

ي هذا الصدد، تطالب اتفاقية سياسة العمالة 
يتجاوز التشاور مسألة كونه مجرد حلقة تداول للمعلومات، ولكنه ال يعد تفاوًضا. و�ن

، وليس مجرد إعالمهم  رين من التداب�ي الصادرة عن منظمة العمل الدولية )رقم 122( الحكومات باستشارة ممثىلي االأشخاص المت�ن
ن التوصل إىل اتفاق، فالحكومة هي  قبل اتخاذ القرارات )منظمة العمل الدولية 1964(. إال أن االتفاقية ال تُْلزِم الحكومات بالتفاوض لح�ي

صاحبة الكلمة الفصل.

ي القطاع الريفي و االقتصاد غ�ي المنظم. 
ي المشاورات، ويشمل ذلك أولئك الذين يعملون �ن

وتدعو االتفاقية إىل مشاركة واسعة �ن
ي ذلك التنفيذ والمتابعة والتقييم. 

ويغطي نطاق التشاور جميع مراحل وضع سياسة التشغيل الوطنية، بما �ن

وينبغي أال يقت� التشاور عىل التداب�ي الخاصة بسياسة التشغيل بمعناها الضيق؛ إذ يتوجب عىل الحكومات أن تقوم باستشارة 
ن بشأن جميع السياسات االقتصادية المؤثرة عىل العمالة. كاء االجتماعي�ي ال�ش

يجب أن يتحىل أداء نقابات العمال بروح المبادرة

ال ينبغي عىل نقابات العمال أن تنتظر الدائرة الحكومية المسؤولة عن التشغيل أن تدعوها للمشاركة؛ فالدوائر الحكومية ال تؤدي 
، ويعت�ب التوزيع المتأخر للموارد مثل المعلومات االأساسية وجداول  ن كاء االجتماعي�ي ي تنسيق مشاركة ال�ش

دائًما الدور المنوط بها �ن
ود  ن االأعمال أمراً شائعاً، مما يِحدُّ من قدرة العمال عىل صياغة ردود مالئمة وطلب المعلومات االأساسية واتخاذ الخطوات الالزمة لل�ت

ي عملية صياغة سياسة التشغيل الوطنية. 
اتيجية واالستفادة من فرص المشاركة �ن بالمعرفة اضافة اىل حضور المنتديات االس�ت

ن آخرين.  ي صدرت بالفعل عن مشارك�ي
إن المشاركة الحقيقية تتجاوز عملية تداول المعلومات واالستشارات وتصديق القرارات  ال�ت

ي عملية تحديد االأولويات والتأث�ي عىل تخصيص الموارد 
ي التحكم �ن

ي مشاركة نقابات العمال �ن
ي فالمشاركة الحقيقية تع�ن

بشكل روتي�ن
وتنفيذ السياسات ومتابعتها.

ي نهاية المطاف، ال يفعلون ما نطلبه" 
“"انهم يتشاورون معنا ولكن، �ف

ي صياغة سياسة 
انه مصدر قلق مستدام لنقابات العمال. ولهذا السبب فإنه لمن المهم جدا وضع آلية للمشاركة �ن

التشغيل الوطنية:

ü .ي هذه العملية
يكاً والعباً رفيع المستوى �ن تضمن أن النقابات ستكون رسش

ü تمأسس للحوار االجتماعي

اتيجية اكات االس�ت ال�ش

ي سبيل تفضيل االأولويات عينها، كلما كان ذلك أفضل؛ إذ ال يمكن أن 
ي تناضل �ن

كلما ازداد عدد المنظمات ال�ت
اكات سواء فيما بينها أو مع  تعتمد النقاباُت عىل جهودها الذاتية وحسب، بل تحتاج إىل بناء تحالفات ورسش

. ي
ي عملية التخطيط الوط�ن

ي التأث�ي �ن
. كما تحتاج إىل االستفادة من أولئك الذين نجحوا �ن ي التفك�ي

منظمات متقاربة �ن
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ن برامج واهتمامات مختلفة، إال أن ذلك ينبغي أال يعيق عملهم من أجل إيجاد  يملك أصحاب المصلحة المختلف�ي
ك، عىل الرغم من أن تضارب المصالح البد أن يطفو عىل السطح؛ فعىل سبيل المثال: تأسست  منهج عمل مش�ت
ي السنغال لجنة وطنية للحوار االجتماعي من أجل ضم 17 من النقابات العمالية مًعا بهدف توحيد المطالبات 

�ن
اتيجية وطنية للحد من الفقر. واستطاعت اللجنة أن تحرز تقدًما إال أن أداءها  حات لصياغة ومتابعة اس�ت والمق�ت

.)d’Achon 2011( ن النقابات قد ضعف بسبب المنافسات المستمرة ب�ي

ي تهمهم. فمن خالل االنضمام إىل االآخرين، 
تستطيع نقابات العمال ، من خالل إقامة تحالفات ، أن تجذب االنتباه إىل القضايا ال�ت

ن عىلي صنع السياسات. إن قيام مؤسسة  ي االعتبار من قبل القائم�ي
ي يرجح أخذها �ن

يمكنهم تجميع كتلة حرجة من االأصوات ال�ت
ي تحظى بتمثيل واسع. 

ي الحاالت ال�ت
ي أي بلد يرجح أال تكون مؤثرة إال �ن

ي �ن
واحدة مهمة بالتعب�ي عن المسألة عىل المستوى الوط�ن

ي المنظمات العمالية، يمكن أن يؤدي تكوين التحالفات إىل فتح قنوات جديدة لضمان 
ي ينخفض فيها عدد االأعضاء �ن

ي البالد ال�ت
و�ن

ن عىل صنع القرار. وصول ما يشغلهم إىل القائم�ي

ي قد تشمل المؤسسات المالية الدولية واالأمم 
اكات معها، وال�ت ي سيتم إقامة رسش

ي كل بلد، ينبغي تحديد االأطراف الفاعلة ال�ت
و�ن

المتحدة ومجتمع الجهات المانحة االأوسع نطاقا ووزارات االقتصاد والمالية والقوى العاملة والقطاع الخاص وفئات المجتمع 
ها. كما أن العمل ضمن تحالفات واسعة النطاق مع منظمات متقاربة التفك�ي قد يساعد عىل سد الثغرات فيما يتعلق  ي وغ�ي

المد�ن
بالقدرات. 

ي المركز الكندي لبدائل السياسات؛ حيث يختص 
ففي كندا عىل سبيل المثال، تكون النقابات العمالية أعضاء �ن

معهد االأبحاث المستقل هذا بقضايا العدالة االجتماعية واالقتصادية والبيئية. ويعت�ب هذا المعهد الذي تأسس 
ي تجري حول السياسة العامة. ومن خالل عملها 

ي المناقشات ال�ت
عام 1980، أحد أصوات كندا المرتفعة الرائدة �ن

ن سوف  مع المركز، يتس�ن للنقابات الدفع بحجج قوية خالل المناقشات الساخنة؛ مثل: مقولة أن السكان المسن�ي
تبة عىل تغ�ي المناخ هو عدو  امات الم�ت ن يشكلون عائًقا امام خدمات الرعاية الصحية العامة أو أن الوفاء باالل�ت

العمل.

توطيد الكيان المؤسسي

تمتلك منظمات العمال منتديات تقليدية للحوار االجتماعي الخاصة بها والمرتبطة بمصالحها التقليدية مثل ظروف العمل 
ي مثل هذه المنتديات جزًءا من العمل اليومي للنقابة. ومع ذلك، يتطلب المنهج المتكامل الشامل 

واالأجور. وتعد المشاركة �ن
الخاص بسياسات التشغيل وجود إطار مؤسسي يتجاوز القضايا التقليدية.

ي عملية وضع سياسة التشغيل 
وط االأساسية للمشاركة الناجحة �ن ي تتيح القيام بالمشاركة أحد ال�ش

ويعد وضع الهيكل وتهيئة الظروف ال�ت
الوطنية. وتضم سياسة التشغيل العديَد من الجهات الفاعلة المختلفة؛ مثل: وزارة القوى العاملة، والوزارات الرئيسية المعنية بإيجاد فرص 
ن  بالقطاع غ�ي المنظم. و  عاقة والعامل�ي ي تمثل الشباب والنساء وذوي االإ

ي ال�ت
العمل، ووزارة المالية والبنك المركزي، وفئات المجتمع المد�ن

ي إطار مؤسسي يمكن إقامة حوار اجتماعي من خالله.
ة جمع كافة أصحاب المصلحة هؤالء مًعا �ن تتطلب سياسة التشغيل الوطنية المستن�ي

ن منحه  ي بموجب قانون أو مرسوم، ليشمل القضايا االجتماعية واالقتصادية الواسعة النطاق. ويتع�ي
ويتم تفويض االإطار المؤسسا�ت

ي 
رشادي بدالً من أن يقت� دوره عىل الدور االستشاري، وهو ما يمثل تقدماً �ن موارد كافية؛ ح�ت يتس�ن له أداء وظيفته ودوره االإ

 . ي
اتجاه ترسيخ مصداقية االإطار المؤسسا�ت
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ا للنجاح؛ حيث إنه أوالً يزود السياسة بالرؤية،  ًطا أساسيًّ ي رسش
ي مثل ذلك االإطار المؤسسا�ت

ويعد ترسيخ سياسة التشغيل الوطنية �ن
ن التدخالت السياسية، ثالًثا: يضمن أال يكون هذا المنهج  ن مختلف الجهات المعنية الفاعلة، ويخلق اتساًقا ب�ي ثانًيا: يصوغ تنسيًقا ب�ي

المتسق ليس "ممارسة لمرة واحدة"، وإنما منهج مستدام خاص بسياسة التشغيل ذو صبغة مؤسسية.

المواءمة مع عمليات التخطيط الوطنية

ي تحدد 
طاُر الخطَة الشاملة للدولة ال�ت ي هو المكان الذي يتم فيه تحديد االأولويات الوطنية. ويمثل هذا االإ

ي الوط�ن
نما�أ االإطار االإ

ي االأساس مع هذه االأولويات.
انيات الوطنية �ن ن ة زمنية محددة. وتتسق الم�ي أولوياتها التنموية خالل ف�ت

ن أن يتم تنسيق موعد  وينبغي أن تتسق سياسة التشغيل الوطنية مع االطار الشامل للتنمية، وأن يتم ترسيخها فيه. كما يتع�ي
ي السياسات من 

ي ومراجعته، وأن يكون هناك اتساق �ن
ي الوط�ن

نما�أ ي الخاص بصياغة االإطار االإ
السياسة هذه مع موعد الجدول الزم�ن

ات المتابعة. وعىل الجهات الفاعلة االأساسية أن تتعاون عن كثب؛ إذ إن ذلك التوافق الوثيق يخلق  حيث الغايات واالأهداف ومؤرسش
ا" يمكن من إقناع صناع القرار بجعل قضية التشغيل هدًفا محوريًّا للسياسات االقتصادية وموضع مساءلة من  اتيجيًّ "مجاالً اس�ت

جانبها.

ي ومتابعته. وتتبع فرق العمل الفنية قطاعات 
ي الوط�ن

نما�أ ي العديد من البلدان تقوم لجاُن التوجيه االرشادي بوضع االإطار االإ
و�ن

ي تشكيل و فرق عمل خاصة بالعمالة؛ 
محددة: مثل القطاع الخاص وقطاع الصحة وقطاع التعليم. وقد نجحت بعض البلدان �ن

ي 
ن قامت الدول ال�ت ي ح�ي

انية والتخطيط والمتابعة. �ن ن ي دورات الم�ي
وهو االأمر الذي من شأنه تيس�ي دمج سياسة التشغيل الوطنية �ن

ـــ بفتح عمليات التخطيط الوطنية الخاصة بها أمام قطاع أوسع من  ــــ عىل سبيل المثالـ  اتيجيات للحد من الفقرـ  لديها اس�ت
ي ذلك نقابات العمال.

أصحاب المصلحة بما �ن

ف عىل نقابات العمال فعله من أجل تحقيق ذلك؟  ما الذي يتع�ي

ي 
تحتاج نقابات العمال إىل االستيعاب الجيد لعملية التخطيط الحكومية. وقد أصبحت عملية التخطيط االآن جيدة التنظيم �ن

ي يحدد مواعيد المناسبات السنوية.  وغالًبا ما يتم ن�ش المعلومات الخاصة 
معظم البلدان. وهي عملية دورية لها جدول زم�ن

بدائرة صياغة السياسات بشكل موسع يسهل الوصول إليه. 

ي 
ي جميع مراحل الدورة، وليس مجرد طرح مساهمات محدودة ومنفردة، وهو ما يع�ن

ي الحفاظ عىل المشاركة �ن
ويكمن التحدي �ن

نجاز  ن الجداول الزمنية للمناسبات والعمل اليومي لالتحادات. والطريقة الوحيدة الإ ورة إيجاد طرٍق للتغلب عىل الصدام ب�ي �ن
كزون عىل صنع سياسات التشغيل. ن الذين س�ي ذلك هي تحديد االشخاص الريادي�ي

يًكا تقليديًّا لوزارة االقتصاد والمالية التابعة للدولة، وإنما ذلك المجال الحكومي هو ما يقود عملية  وال تعد النقابات العمالية رسش
التخطيط. وتحتاج نقابات العمال إىل الضغط عىل الوزارة المسئولة عن العمالة بالحكومة؛ كي تكون بمثابة واجهة، وهي المسئولة 

ي المناقشة. 
ن �ن كاء االجتماعي�ي عن تنظيم المساهمات الخاصة بال�ش
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ي القطاع غ�ي المنظم. 2.3
ن �ن  ضمان مشاركة العمال الريفي�ي

ي القطاع الريفي االقتصاد غ�ي المنظم قيوًدا محددة، كما أن لديهم احتياجات معينة و 
يواجه أولئك االشخاص الذين يعملون �ن

ي تغطيها 
ن تحكم عقود العمالة ال�ت ن لقوان�ي ن غ�ي الخاضع�ي ي الغالب العمال المستقل�ي

ي سوق العمل. انهم �ن
ضهم صعوبات �ن تع�ت

ن ويصعب تحديد أماكنهم؛ مما يزيد من صعوبة  ي كث�ي من االأحيان، يكون مثل هؤالء العمال متفرق�ي
المفاوضة الجماعية. و�ن
التنظيم ويرفع تكلفته. 

ن إىل طاولة  ن وكذلك صوت العمال الريفي�ي ن بالقطاع غ�ي المنظم�ي كيف يمكن أن تضمن نقابات العمال وصول صوت العامل�ي
ي بعض البلدان هذه التحديات. وبعضها يعمل عىل تغي�ي هيكل 

المناقشات الخاصة بالعمالة الوطنية؟ تواجه النقابات العمالية �ن
الحوكمة الخاص بها؛ ح�ت تمنح فرصة التمثيل لعمال قطاع االقتصاد غ�ي المنظم. فعىل سبيل المثال: قامت بعض نقابات العمال 

ن االأساسية الخاصة بها؛ ح�ت تضم إىل عضويتها عماَل قطاع االقتصاد غ�ي المنظم أو الرابطات الخاصة بهم. بمراجعة القوان�ي

. ويمكن  ن ن بالقطاع غ�ي المنظم�ي ية ومالية من أجل تشكيل تحالفات مع منظمات العامل�ي ي تخصيص موارد ب�ش
ثمة خيار آخر يتمثل �ن

ك من خالل االعداد لعقد جلسات مشاورات مع الجمعيات أو الشبكات القائمة. وقد شهد  لنقابات العمال وضع نهج تفاوض مش�ت
ي االقتصاد غ�ي المنظم. وهناك 

ي المنظمات القائمة عىل العضوية المستقلة الخاصة بالجهات الفاعلة �ن
ا �ن العقدان الماضيان نموًّا كب�ي

هم. وقد اختارت بعض هذه  ي االأسواق وغ�ي
ن �ن ن والباعة العامل�ي ن من منازلهم وخدم المنازل والباعة الجوال�ي منظمات للعامل�ي

ن  ظل بعضها االآخر عىل وضعه كرابطة أو كشبكة حرة. ي ح�ي
المنظمات أن تسجل نفسها بوصفها نقابات عمالية، �ن

ان 
ي للعب 

تعزيز قدرا�ت
ي هذه العملية قد حصد 

دور �ن
ثمراته

حوار
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ن القطاع غ�ي  ي ضم العامل�ي
دراسات حاالت: دور نقابات العمال �ن

ن االجتماعي  ن إىل المنظم�ي المنظم�ي

 ، ن ن غ�ي المنظم�ي ي بإلحاق العمال الريفي�ي
الهند: قامت نقاباُت العمال عىل مدار العقد الما�ن

ي بلغ أعضاؤها 172,270 عضًوا بحلول عام 2011. وقد أقامت هذه 
ن ال�ت باتحادات العمال الريفي�ي

ن  االتحادات 14 مركَز معلوماٍت لخدمة العمال، وهو ما ساعد ما يزيد عىل 83,800 شخًصا من العامل�ي
ن عىل الدخول تحت مظلة نظم الضمان االجتماعي.  غ�ي المنظم�ي

ي أندونيسيا، اتحاَد البناء واالأشغال العامة 
ن �ن أندونيسيا: شكَّل اتحاد نقابات العمال االأندونيسي�ي

 . ن ن للنقل، وغالبية أعضائهما من العمال غ�ي المنظم�ي نشاءات واتحاد عمال النقل االأندونيسي�ي لالإ
ي الرابطات المهنية والتعاونية التابعة 

ا إىل أعضاء �ن ويتحول أعضاء اتحاد البناء واالأشغال العامة تلقائيًّ
لالتحاد؛ وهذا االأمر يوفر لهم الحماية االقتصادية والمهنية.

ي عام 2009 لمساعدة العمال 
اتيجية �ن ن لحسابهم الخاص بوضع اس�ت نيكاراجوا: قام اتحاد العامل�ي

ممن يعملون لحسابهم الخاص عىل تطوير عملهم من خالل الحوار االجتماعي والتشاور مع أصحاب 
ي دول 

اتيجية مع منظمات مماثلة �ن ن و الحكومات المحلية. وقد تم تداول هذه االس�ت عمل معين�ي
أخرى من دول المنطقة.

غانا: نظًرا الأن %87 من القوى العاملة هي من العمالة غ�ي المنظمة، قامت العديد من االتحادات 
القطاعية بضم العمال إىل النقابات عىل مدار عدة سنوات، والتحق بعُضهم بمؤتمر نقابات عمال غانا. 

وقد تأسست روابط نقابات تجار غانا عام 1989 كاتحاد يضم 15 رابطة محلية وإقليمية للتجار غ�ي 
ن لحسابهم الخاص بالقطاع غ�ي المنظم. ن العامل�ي المنظم�ي

ي لعمال السنغال بالتعاون مع بنك MESCO خدماٍت ماليًة للسيدات 
م االتحاد الوط�ن السنغال: يقدِّ

ن  ا بهن؛ مثل: التجارة وتجه�ي ًا غ�ي نظامي خاصًّ ي تم فصلهن من العمل وأصبحن يدرن عمالً ِصغ�ي
الال�ت

وتوريد االأغذية.

ي قطاع العمل الحر 
ات �ن الهند: تقوم رابطة النساء العامالت لحسابهن الخاص بحماية النساء الفق�ي

ن  ة؛ حيث تتوفر خدمات االدخار والخدمات االئتمانية والتأم�ي وعات الصغ�ي غ�ي النظامي والم�ش
ي العمل غ�ي المنظم: العولمة والتنظيم، بطرح 

الصحي ورعاية االأطفال. وتقوم شبكة المرأة �ن
ي االقتصاد غ�ي المنظم.

مبادرات مماثلة لخدمة العمال الفقراء خاصة المرأة العاملة �ن

المصدر: منظمة العمل الدولية 2013
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