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تقديم
يعــد االعتــراف الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة مبــدأ أساســي وحــق فــي العمــل. وهــو يشــكل، إلــى 
ــوق  ــادئ والحق ــة بشــأن المب ــل الدولي ــة العم ــي إعــالن منظم ــع ف ــات األرب ــة، أحــد الفئ ــة النقابي ــب الحري جان
األساســية فــي العمــل لعــام 1998. وتتعلــق الفئــات األخــرى بالقضــاء علــى العمــل الجبــري، والقضــاء الفعلــي 
علــى عمــل األطفــال، والقضــاء علــى التمييــز فــي االســتخدام والمهنــة. وتعتبــر المفاوضــة الجماعيــة أيضــا حقــا 

تمكينيــا بغيــة تحقيــق العمــل الالئــق وعالقــات العمــل الســليمة.

وللمفاوضــة الجماعيــة تاريــخ طويــل كمؤسســة تحكــم أماكــن العمــل وأســواق العمــل. وأدت الشــواغل األخيــرة 
إزاء تزايــد عــدم المســاواة وزيــادة عــدم االســتقرار فــي العمــل فــي عــدد مــن البلــدان إلــى زيــادة التركيــز علــى 
الــدور الــذي تلعبــه المفاوضــة الجماعيــة: فــي تحقيــق المســاواة فــي توزيــع األجــور؛ وتخفيــض الحواجــز التــي 
يواجههــا بعــض العمــال فــي العمــل بســبب نــوع جنســهم أو إعاقتهــم أو عرقهــم؛ وتعزيــز الشــمولية؛ واســتقرار 

عالقــات العمــل.

كيــف يمكــن للحكومــات أن تعــزز االعتــراف الفعلــي بهــذا الحــق األساســي؟ ومــا هــي السياســات والمؤسســات 
التــي تعــزز المفاوضــة الجماعيــة وكيــف يمكــن إنشــاؤها؟

ــة السياســات والمؤسســات  ــة بإنشــاء أو تحســين فعالي ــل السياســات هــذا الســلطات العامــة المكلف يســتهدف دلي
التــي تعــزز المفاوضــة الجماعيــة. وهــو يقــدم التوجيــه فيمــا يتعلــق بالعناصــر األساســية لسياســة ترمــي إلــى 
تعزيــز المفاوضــة الجماعيــة، والعمليــة التــي يمكــن بهــا صياغــة هــذه السياســة، وبعــض االعتبــارات لتعزيــز 
شــمولية مؤسســات المفاوضــة الجماعيــة. ويمكــن اســتخدامه فــي مجموعــة متنوعــة مــن الســياقات المؤسســية 
والتقاليــد الوطنيــة. وهــو يدعــم وضــع سياســات لتعزيــز المفاوضــة الجماعيــة مــن خــالل الحــوار االجتماعــي 

الثالثــي.

وال تــزال البلــدان فــي جميــع المناطــق وعلــى مختلــف مســتويات التنميــة تطلــب مــن منظمــة العمــل الدوليــة 
ــة السياســات  ــات المفاوضــات الطوعيــة وتحســين فعالي ــم الدعــم والمشــورة مــن أجــل إنشــاء وتنشــيط آلي تقدي
التــي تعــزز المفاوضــة الجماعيــة. ويشــكل هــذا الدليــل عنصــرا مــن عناصــر حزمــة السياســات لدعــم جهــود 

الهيئــات المكونــة لمنظمــة العمــل الدوليــة.

ــز  ــي تعزي ــهم ف ــة وأن يس ــل الدولي ــة العم ــة لمنظم ــات المكون ــدة للهيئ ــل أداة مفي ــذا الدلي ــون ه ــل أن يك ونأم
المفاوضــة الجماعيــة.

مانويال توميموسى أومارو

 مدير إدارة الحوكمة 
والهيكل الثالثي

 مدير إدارة ظروف 
العمل والمساواة
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شكر وتقدير
يأتــي هــذا الدليــل نتيجــة جهــد تعاونــي بيــن إدارة ظــروف العمــل والمســاواة )WORKQUALITY( وإدارة الحوكمــة 
والهيــكل الثالثــي )GOVERNANCE( لمنظمــة العمــل الدوليــة. وهــو نتــاج عمــل جماعــي كبيــر والمســاهمات الواردة 
مــن مختلــف أنحــاء منظمــة العمــل الدوليــة. وقــد وفــر اجتمــاع للخبــراء فــي تورينــو بإيطاليــا في عــام 2010 إطــارا لوضع 
الدليــل. وشــمل االجتمــاع كال مــن الموظفيــن الفنييــن والهيئــات المكونــة لمنظمــة العمــل الدوليــة ذوي الخبــرة المباشــرة 
فــي تعزيــز المفاوضــة الجماعيــة. وقــد كانــت المســودة األولــى للدليــل بمثابــة أســاس إلجــراء جولــة مــن المشــاورات، 
 ،)ACT / EMP( ــب أنشــطة أصحــاب العمــل ــب أنشــطة العمــال )ACTRAV(، ومكت ــات مكت واســتفادت مــن تعليق
ومنظمــة العمــل الدوليــة وكبــار المستشــارين الفنييــن العامليــن فــي مجــال مشــاريع التعــاون الفنــي. وجــرت تجربــة الدليــل 
فــي تقديــم الدعــم الفنــي إلــى ممثلــي الحكومــة والنقابــات العماليــة وأصحــاب العمــل فــي روانــدا خــالل عامــي 2014-

.2015

أعــد النســخة األولــى مــن الدليــل روجــر ليكــورت وكلــود رييــو بمبــادرة مــن وائــل عيســى وكاثريــن توريــس. وقــام 
فرانســين كانيــزا، وليمفــو مانــدورو، وفالنتيــن اوفينلــوخ وإدليــرا شــافا بتجريــب الدليــل خــالل مهمــة فــي كيجالــي فــي 
روانــدا فــي شــهر أيــار/ مايــو 2014. وقــام كل مــن كاثريــن توريــس وروجــر ليكــورت وكلــود ريــو بتجريــب الدليــل 
خــالل مهمــة فــي كولومبــو فــي ســري النــكا فــي شــهر تشــرين األول / اكتوبــر 2015. كانت ســوزان هايتر مســؤولة 
عــن مراجعــة النســخة النهائيــة مــن الدليــل. وعملــت كاريــن كورتيس علــى التأكد مــن أن الدليــل يعكس معاييــر العمل 
الدوليــة ومبادئــه وقدمــت نصائــح وتعليقــات قيمــة. وقدمــت كاثريــن توريــس وإدليرا اكســافا مســاهمات وأمثلــة قطرية 
عنــد إعــداد الدليــل النهائــي. وجمعــت فونجــاي ماســوكا معلومــات عــن األحــكام القانونيــة الموضوعيــة. وتــم تقديــم 
إســهامات أو تعليقــات مفيــدة خــالل العمليــة مــن قبــل ســيلفين بافــي، وباتريــك بيلــزر، وإيتالــو كاردونــا، روي شــاكو، 
دان كونيــا، وكوليــن فينويــك، وفيــل فيشــمان، وميجــان جيريــك، وكريســتيان هيــس، وكليــر هوبــدن، وفرانــك هوفــر، 
وكريســتوفر الند-كازالوســكاس، وديميتــي ليهــي، وتشــانغيه لــي، وليمفــو مانــدورو، وفيليــب مــاركادان، وأندريــه 
ماريناكيــس، وكريســتينا ميهــز، وخواكيــم بينتــادو نونيــز، وجــول أونــي، وراينــر بريتزر، وجــون ريتشــوت، ورينيه 

روبيــر، وجوســتين تيليــر، وبياتريــس فاكوتــو، وكوريــن فارجــا، وماريــا لــوز فيجــا ويونجمــو يــون.

وقد تم دعم إعداد الدليل بتمويل مقدم من حكومة النرويج كجهة مانحة.

ونظــم مركــز التدريــب الدولــي التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي تورينــو عمليــة التحريــر والتصميــم 
الجرافيكــي وإنتــاج الدليــل.
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تنظيم الدليل
ينقســم الدليــل الــى ثمانــي فصــول يقــدم الفصــل األول مقدمــة عامــة عــن المفاوضــة الجماعيــة. وهــو يحــدد بعــض 
الفوائــد التــي قــد تنشــأ عــن االعتــراف الفعلــي بهــذا الحــق األساســي والتمكينــي. ويقــدم الفصــل الثانــي نظــرة عامــة 
معياريــة علــى المعاييــر والمبــادئ الرئيســية لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المفاوضــة الجماعيــة. كمــا يناقــش دور 
منظمــة العمــل الدوليــة فــي دعــم الحكومــات لتعزيــز المفاوضــة الجماعيــة. ويتنــاول الفصــل الثالــث دور الســلطات 
العامــة فــي تعزيــز المفاوضــة الجماعيــة، بالتشــاور مــع الشــركاء االجتماعييــن. ويقــدم الفصــل الرابــع توجيهــات 
ــة. ويناقــش الفصــل  ــز التطــور الكامــل للمفاوضــة الجماعي ــي يمكــن اتخاذهــا لتشــجيع وتعزي ــر الت بشــأن التدابي
الخامــس النُُهــج التــي تتخذهــا الســلطات العامــة لتشــجيع المفاوضــات البنــاءة والمســتنيرة. ويتناول الفصل الســادس 
ــاء عمليــة المفاوضــة  دور الســلطات العامــة فــي وضــع إجــراءات لمنــع وتســوية المنازعــات التــي قــد تنشــأ أثن
ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــاول الفصــل الســابع ال ــة. ويتن ــات الجماعي ــق االتفاق ــق بتفســير وتطبي ــة، أو فيمــا يتعل الجماعي
الســلطات العامــة فــي توفيــر إطــار لتطبيــق االتفاقــات الجماعيــة واالحتــرام الفعــال لهــا. ويناقــش الفصــل الثامــن 

دور الســلطات العامــة فــي دعــم جهــود الشــركاء االجتماعييــن لتدريــب مفاوضيهــم.

يتضمــن كل فصــل الرمــوز التــي تربــط القــارئ بالمــواد اإلضافيــة. ويمكــن العثــور عليهــا مدرجــة فــي الجــزء 
 www.ilo.org/cbguide الخلفــي مــن الدليــل، ويمكــن الوصــول إلــى الوثائــق األصليــة مــن خــالل

معنى الرموز

معايير العمل الدولية

إعالنات منظمة العمل الدولية

مرجع رئيسي

مرجع معرفي

األحكام القانونية الموضوعية

أمثلة قطرية





الفصل األول 
 ما هي المفاوضة 

الجماعية؟

ــة  ــدم هــذا الفصــل مقدمــة عامــة عــن المفاوضــة الجماعي يق
ويحــدد بعــض الفوائــد التــي قــد تنشــأ عــن االعتــراف الفعلــي 

بهــذا الحــق األساســي والتمكينــي.

2 ما�هي�المفاوضة�الجماعية؟�
2 أطراف�المفاوضة�الجماعية�
2 العملية�
3 الموضوعات�
3 النتيجة�المرجوة�
3 التمييز�بين�المفاوضة�الجماعية�وأشكال�الحوار�االجتماعي�األخرى�

4 فوائد�المفاوضة�الجماعية 
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ما هي المفاوضة الجماعية؟
يشــمل تعبيــر المفاوضــة الجماعيــة "جميــع المفاوضــات التي تجري 
بيــن صاحــب عمــل، أو مجموعــة مــن أصحــاب العمــل أو منظمــة 
واحــدة أو أكثــر مــن منظمــات أصحــاب العمــل مــن جهــة، ومنظمــة 

عمــال أو أكثــر مــن جهــة أخــرى مــن أجــل:

تحديد شروط العمل وأحكام االستخدام؛ و / أو )أ( 

تنظيم العالقات بين أصحاب العمل والعمال؛ و / أو )ب( 

تنظيم العالقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات العمال". )ج( 

ويأتي هذا التعريف من المادة الثانية من اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 154(.

أطراف المفاوضة الجماعية
تتعلق المفاوضة الجماعية بالعالقات الثنائية )بين طرفين مستقلين(. أطراف المفاوضة الجماعية هي:

واحد أو أكثر من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل؛  �

واحدة أو أكثر من منظمات العمال. �

ــى "منظمــة أو  ــة إل ــة، تشــير صكــوك منظمــة العمــل الدولي ــى أطــراف المفاوضــة الجماعي ــد اإلشــارة إل وعن
أكثــر مــن منظمــات العمــال" )انظــر علــى ســبيل المثــال االتفاقيــة رقــم 154(. وتســتخدم معظــم قوانيــن العمــل 
تعبيــر "نقابــات عماليــة" أو "نقابــات العمــال". وتســتخدم االتفاقيــة رقــم 98 تعبيــر "عضويــة النقابــات العمالية" 
و"أنشــطة نقابيــة" و "منظمــات العمــال" بالتبــادل لإلشــارة إلــى نفــس المؤسســات. ولتجنــب الغمــوض، يســتخدم 
ــات  ــي االتفاقي ــرات المســتخدمة ف ــى التعبي ــم يشــير صراحــة إل ــا ل ــة" م ــات عمالي ــح "نقاب ــل مصطل هــذا الدلي

والتوصيــات.

العملية
المفاوضــة الجماعيــة هــي عمليــة تفــاوض. وينطــوي التفــاوض علــى أي شــكل مــن أشــكال المناقشــة، الرســمية 
أو غيــر الرســمية، بغيــة التوصــل إلــى اتفــاق. ولكــي تكــون المفاوضــة الجماعيــة فعالــة، مــن المهــم أن تجــرى 

هــذه المفاوضــات بحســن نيــة.

وتنطــوي المفاوضــة الجماعيــة علــى عمليــة صنــع القــرار المشــترك التــي تســاعد علــى بنــاء الثقــة واالحتــرام 
المتبــادل بيــن الطرفيــن وتعزيــز نوعيــة عالقــات العمــل.

معايير�العمل�الدولية
 توصية بشأن االتفاقات الجماعية، 1951 

)رقم 91(
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الموضوعات
ينصــب تركيــز المفاوضــة الجماعيــة علــى ظــروف العمــل وشــروط االســتخدام وتنظيــم العالقــات بيــن أصحاب 

العمــل أو منظمــات أصحــاب العمــل ونقابــة عماليــة أو أكثــر.

ويمكــن أن تشــمل ظــروف العمــل وشــروط االســتخدام مســائل مــن قبيــل األجــور وســاعات العمــل والعــالوة 
الســنوية واإلجــازة الســنوية وإجــازة األمومــة والســالمة والصحــة المهنيتيــن ومســائل أخــرى.

ويمكــن أن تشــمل المســائل المتصلــة بالعالقــات بيــن الطرفيــن مســائل مثــل تســهيالت لممثلــي النقابــات العمالية؛ 
وإجــراءات لتســوية المنازعــات؛ والتشــاور والتعــاون وتبــادل المعلومــات، مــن بيــن أمــور أخرى.

النتيجة المرجوة
ــي.  ــاق�جماع ــرام اتف ــو إب ــة ه ــة الجماعي ــن المفاوض ــدف م اله
وتعــرف منظمــة العمــل الدوليــة االتفاقــات الجماعيــة باعتبارهــا 
ــة بظــروف العمــل وشــروط  ــة المتعلق ــات المكتوب ــع االتفاق "جمي
االســتخدام التــي تعقــد بيــن صاحــب عمــل أو مجموعــة مــن 

ــة  أصحــاب العمــل أو منظمــة واحــدة أو أكثــر ألصحــاب العمــل، مــن ناحيــة، ومنظمــة واحــدة أو أكثــر ممثل
ــن حســب األصــول  ــال المنتخبي ــي العم ــع ممثل ــات، م ــذه المنظم ــل ه ــة عــدم وجــود مث ــي حال ــال، أو، ف للعم
والمصــرح لهــم بذلــك مــن قبــل العمــال وفقــا للقوانيــن واللوائــح الوطنيــة، مــن ناحيــة أخــرى ". ويأتــي هــذا 

ــم 91(. ــة، 1951 )رق ــات الجماعي ــة االتفاق ــن توصي ــي م ــزء الثان ــن الج ــرة 2 )1( م ــن الفق ــف م التعري

ومن المهم أن تكون االتفاقات الجماعية:

ملزمة للموقعين عليها وللذين عقدت بالنيابة عنهم؛  �

تنطبــق علــى جميــع العمــال مــن الفئــات المعنيــة فــي المنشــأة التــي يغطيهــا االتفــاق مــا لــم ينــص االتفــاق  �
بالتحديــد علــى خــالف ذلــك؛ 

لهــا األســبقية علــى عقــود االســتخدام الفرديــة، مــع االعتــراف باألحــكام فــي العقــود الفرديــة إذا كانــت  �
أكثــر مواتــاة للعمــال.

ــات  ــي االتفاق ــواردة ف ــة ال ــج التفاوضي ــا أن النتائ ــي ضمن ــة يعن ــي للمفاوضــة الجماعي ــر والطوع ــع الح الطاب
ــم. ــرض عليه ــها - وال تف ــأ عــن األطــراف نفس ــة تنش الجماعي

التمييــز بيــن المفاوضــة الجماعيــة وأشــكال الحــوار االجتماعــي 
األخــرى

يمكــن للحــوار�االجتماعــي أن يتخــذ أشــكاال عديــدة. وتعــرف منظمــة العمــل الدوليــة الحــوار االجتماعــي بأنــه 
جميــع�أنــواع�التفــاوض�أو�التشــاور�أو�تبــادل�المعلومــات بيــن ممثلــي الحكومــات وأصحــاب العمــل والعمــال 

معايير�العمل�الدولية
 توصية بشأن االتفاقات الجماعية، 1951 

)رقم 91(
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ــة أو  ــات الثنائي ــاورات والمفاوض ــمل المش ــو يش ــترك. وه ــام المش ــا ذات االهتم ــأن القضاي ــم بش ــا بينه أو فيم
الثالثيــة األطــراف التــي تجــري علــى جميــع المســتويات.

وتقــع المفاوضــة�الجماعيــة فــي صميــم الحــوار االجتماعــي. وهــي عمليــة موضوعيــة تنطــوي علــى مفاوضات 
بيــن واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب العمــل أو واحــدة أو أكثــر مــن منظمــات أصحــاب العمــل وواحــدة أو أكثــر 
مــن النقابــات العماليــة بغيــة التوصــل إلــى اتفــاق�جماعــي ينظــم شــروط وظــروف االســتخدام والعالقــات بيــن 
الطرفيــن. وفــي حيــن أنهــا قــد تكــون متصلــة بعمليــات أخــرى، مثــل التشــاور والحــوار االجتماعــي الثالثــي، 

فإنهــا تظــل شــكال فريــدا ومتميــزا مــن أشــكال الحــوار االجتماعــي.

ويشــتمل التشــاور علــى تبــادل المعلومــات واالســتماع إلــى آراء المعنييــن بشــأن المســائل ذات االهتمــام 
المشــترك، قبــل اتخــاذ القــرار. يمكــن أن يثــري التواصــل علــى مســتوى المنشــأة، وبنــاء فهــم مشــترك للمشــاكل 
أو القضايــا، وإضافــة قيمــة إلــى القــرارات التــي تعتبــر عادة مــن صالحيــات اإلدارة. ويمكن إجراء المشــاورات 
علــى أســاس ثنائــي أو ثالثــي، وعلــى مســتوى المنشــأة أو الصناعــة و/أو المســتوى الوطنــي. وعــادة مــا يكــون 
نطــاق قضايــا التشــاور أوســع مــن نطــاق المفاوضــة الجماعيــة. ومقابــل ذلــك، تنطــوي المفاوضــة الجماعيــة 
علــى عمليــة ثنائيــة مــن صنــع القــرار المشــترك بشــأن شــروط وظــروف االســتخدام والعالقــات بيــن الطرفيــن. 

وفــي حيــن أن التشــاور قــد يكــون مكمــال لعمليــة المفاوضــة الجماعيــة، فإنــه ال يعــد بديــال لهــا.

ويشــمل الحــوار�االجتماعــي�الثالثــي ثــالث مجموعــات: منظمــات أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة 
والحكومــات. وهــو يتضمــن المفاوضــات أو المشــاورات أو تبــادل المعلومــات واآلراء بيــن ممثلــي هــذه 
المجموعــات الثــالث. وفــي المقابــل، هنــاك المفاوضــة الجماعيــة الثنائيــة، وتشــمل واحــد أو أكثــر مــن 
أصحــاب العمــل أو منظمــات أصحــاب العمــل، وواحــدة أو أكثــر مــن النقابــات العماليــة. والحكومــة طــرف فــي 
المفاوضــة الجماعيــة فقــط بصفتهــا صاحــب عمــل فــي القطــاع العــام. ويمكــن للحــوار االجتماعــي الثالثــي أن 
يكمــل المفاوضــة الجماعيــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن للمشــاورات الثالثيــة أن تكــون مفيــدة بشــكل خــاص 
عندمــا تقــرر الســلطات العامــة تصميــم أو تعديــل السياســات أو القوانيــن أو المؤسســات المتعلقــة بالمفاوضــة 
الجماعيــة. وتســاعد هــذه المشــاورات أيضــا فــي وضــع اإلطــار االقتصــادي واالجتماعــي الــذي تجــري فيــه 

ــة. المفاوضــة الجماعي

فوائد المفاوضة الجماعية
المفاوضــة الجماعيــة مبــدأ أساســي وحــق فــي العمــل. وتعتبــر المفاوضــة الجماعيــة أيضــا حقــا تمكينيــا. وقــد 
ــن الدراســات  ــة. وتبي ــي المفاوضــة الجماعي ــي بالحــق ف ــراف الفعل ــن جــراء االعت ــد م ــن الفوائ ينشــأ عــدد م
أن المفاوضــة الجماعيــة يمكــن أن تســهم فــي تحســين األجــور وظــروف العمــل، فضــال عــن المســاواة. كمــا 
كان لهــا دور فعــال فــي تســهيل قــدرة المؤسســات واالقتصــادات علــى التكيــف خــالل األزمــات االقتصاديــة. 
وعندمــا تكــون المفاوضــة الجماعيــة فعالــة، فهــي تســاعد علــى بنــاء الثقــة واالحتــرام المتبــادل بيــن أصحــاب 
ــي  ــات عمــل مســتقرة ومنتجــة )انظــر المنشــورات الت ــاء عالق ــي بن ــم، وتســاهم ف ــال ومنظماته العمــل والعم
يبرزهــا اإلطــار�1-1(. وفــي ذات الوقــت، قــد تــؤدي مؤسســات المفاوضــة الجماعيــة الضعيفــة وغيــر الفعالــة 

إلــى زيــادة النزاعــات العماليــة، مــع مــا ينطــوي علــى ذلــك مــن تكاليــف اقتصاديــة واجتماعيــة. 
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ومــن شــأن االعتــراف الفعــال بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة أن يتيــح وضــع شــكل مــن أشــكال التنظيــم يكمــل 
النظــام القانونــي. ويمكــن لالتفاقــات الجماعيــة أن تعــزز االمتثــال لألحــكام القانونيــة، وتمكــن األطــراف مــن 
ــا الخاصــة ببعــض المنشــآت أو القطاعــات االقتصاديــة. وهــذا يمكــن  تحســينها، وتوفــر آليــة لمعالجــة القضاي
أن يفيــد كال الطرفيــن، بمــا يضمــن حصــول العمــال علــى حصــة عادلــة مــن مكاســب اإلنتاجيــة دون إضعــاف 
قــدرة أصحــاب العمــل علــى العمــل بشــكل مربــح. وحيثمــا تكــون األطــراف منظمــة تنظيمــا جيــدا، يمكــن أيضــا 
اســتخدام االتفاقــات الجماعيــة لتحديــد الحــد األدنــى لألجــور وظــروف العمــل فــي الصناعــة أو فــرع مــن فــروع 
الصناعــة. وتتلخــص فوائــد المفاوضــة الجماعيــة فــي الجــدول�1-1. وبطبيعــة الحــال فــإن تحقيــق هــذه النتائــج 

يعتمــد علــى القوانيــن والمؤسســات الداعمــة، واســتراتيجيات الجهــات الفاعلــة المعنيــة.

الجدول�1-������1بعض�فوائد�المفاوضة�الجماعية

الفوائدالموضوعات

تحسين األجور 9جودة�العمل

من الممكن أن تكون أداة لمواءمة األجور واإلنتاجية 9

تمكن من التفاوض على ترتيبات ساعات العمل التي توازن مصالح العمال في تحقيق  9
التوازن بين العمل والحياة، مع مصالح أصحاب العمل في ساعات عمل مرنة

يمكن أن تعزز الحصول على التأمين االجتماعي 9

يمكن أن تسهل األمن الوظيفي وحماية االستخدام 9

تخلق فرصا للمشاركة في مكان العمل )الصوت( 9

تضغط هياكل األجور 9اإلنصاف

تعزز المساواة بين الجنسين 9

يمكن أن تعزز التكافؤ بين العمال في أشكال العمل العادية وغير القياسية للعاملين في نفس  9
المنشأة

يمكن أن تعزز الحصول على التدريب المهني المتواصل 9التدريب

تصميم التدريب بشكل يلبي احتياجات العمال والمنشآت والصناعة  9

تمكن من اكتساب حقوق أخرى 9عالقات�العمل

تنطوي العملية ذاتها على ممارسة الحقوق والمبادئ الديمقراطية 9

توفر قناة يمكن من خاللها "التعبير عن" المظالم وتسويتها، وهذا بدوره يعزز رفاه العمال 9

إضفاء الطابع المؤسسي على تسوية النزاعات والمساهمة في استقرار عالقات العمل. 9

تسمح بتكييف التنظيم المشترك بما يالئم الصناعة أو مكان العمل 9

تضفي الشرعية على القواعد وتزيد االمتثال )من خالل األحكام القانونية أو أحكام االتفاق  9
الجماعي(
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الفوائدالموضوعات

يمكن أن تسهل قدرة المنشآت على التكيف مع االنخفاض أو االرتفاع المؤقت في الطلب 9أداء�المنشأة

تزيد من التزام العمال وتعزز تبادل المعلومات )على سبيل المثال بشأن العمليات المتعلقة  9
بالعمل(

ترتبط بتخفيض دوران العمالة، مما يزيد من الحافز لتوفير التدريب الخاص بكل منشأة.  9
وهذا بدوره يسهم في تحسين اإلنتاجية وجودة المنتج

تعزز التأثيرات اإليجابية للتغيرات في أماكن العمل والتغير التكنولوجي على أداء المنشأة 9

تمكن التفاوض بشأن حوافز اإلنتاجية أو مخططات تقاسم األرباح 9

تقلل من عدم المساواة وتسمح بتوزيع الدخل الوطني بصورة أكثر إنصافا 9االقتصاد�الكلي

تسهل التكيف مع الصدمات االقتصادية 9

يمكن أن يكون للمفاوضة المنسقة أثر إيجابي على األداء االقتصادي )التضخم، والتشغيل،  9
وما إلى ذلك(

يرتبط ارتفاع تغطية االتفاقات الجماعية بزيادة اإلنفاق العام على سياسات سوق العمل  9
النشطة

اإلطار�1-1     قراءات�إضافية�عن�فوائد�المفاوضة�الجماعية

 9 Aidt, T.; Tzannatos, Z. 2002. Unions and collective bargaining: Economic effects in a global environment 
)Washington, World Bank(.

 9 Aidt, T.; Tzannatos, Z. 2008. “Trade unions, collective bargaining and macroeconomic performance: A 
review”,  in Industrial Relations Journal, Vol. 39, No. 4, pp. 258–295.

 9 Flanagan, R. J. 1999. “Macroeconomic performance and collective bargaining: An international perspective”, 
in Journal of Economic Literature, Vol. 37, No. 3, pp. 1150–1175.

 9 Hayter, S. )ed.(. 2011. The role of collective bargaining in the global economy: Negotiating for social justice 
)Cheltenham and Geneva, Edward Elgar and ILO(.

 9 Hayter, S. 2015. “Unions and collective bargaining”, in J. Berg )ed.(: Labour market institutions and 
inequality:  Building just societies in the 21st century )Cheltenham and Geneva, Edward Elgar and ILO(.

 9 Mishel, L.; Voos, P. )eds(. 1992. Unions and economic competitiveness )New York, M.E. Sharpe Inc.(.

 9 Traxler, F.; Brandl, B. 2009. The economic effects of collective bargaining coverage: A cross-national 
analysis,  Global Union Research Network Working Paper )Geneva, ILO(.

 9 Tzannatos, Z.; Aidt, T. S. 2006. “Unions and microeconomic performance: A look at what matters for 
economists  )and employers(”, in International Labour Review, Vol. 145, No. 4, pp. 257–278.
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مالحظات
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مالحظات



الفصل الثاني
المفاوضة الجماعية ومنظمة 

العمل الدولية
يقــدم هــذا الفصــل نظــرة عامــة معياريــة علــى المعاييــر 
والمبــادئ الرئيســية لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المفاوضــة 
الجماعيــة. كمــا يناقــش دور منظمــة العمــل الدوليــة فــي دعــم 

الحكومــات بغيــة تعزيــز المفاوضــة الجماعيــة.

10 اإلطار المعياري للمفاوضة الجماعية 
10 إعالنات منظمة العمل الدولية 
11 معايير العمل الدولية 
13 موجز لمبادئ منظمة العمل الدولية بشأن الحق في المفاوضة الجماعية 

15 دور منظمة العمل الدولية 
15 نظام اإلشراف 
16 الدعم الفني 
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اإلطار المعياري للمفاوضة الجماعية
الحريــة النقابيــة واالعتــراف الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة هــي مبــادئ وحقــوق أساســية فــي العمــل 
ــة  ــل الدولي ــة العم ــوك منظم ــن صك ــدد م ــدم ع ــة. ويق ــل الدولي ــة العم ــتور منظم ــي دس ــا ف ومنصــوص عليه
التوجيــه والدعــم للــدول األعضــاء التــي تســعى إلــى تشــجيع وتعزيــز التطــور الكامــل للمفاوضــة الجماعيــة.

إعالنات منظمة العمل الدولية
ــر  ــد مؤتم ــات. ويعتم ــات والتطلع ــادئ والسياس ــان رســمي بالمب اإلعــالن بي
ــق  ــي وتنطب ــل الدول ــر العم ــن مؤتم ــات الصــادرة ع ــي اإلعالن ــل الدول العم
علــى جميــع الــدول األعضــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة. ويشــير عــدد مــن 
إعالنــات منظمــة العمــل الدوليــة بشــكل ملحــوظ إلــى المفاوضــة الجماعيــة.

ويلــزم إعــالن فيالدلفيــا لعــام 1944، المرفــق بدســتور منظمــة العمــل الدوليــة ويشــكل جــزءا ال يتجــزأ منــه، 
منظمــة العمــل الدوليــة بتعزيــز االعتــراف الفعلــي بحــق المفاوضــة الجماعيــة.

وينــص اإلعــالن الثالثــي للمبــادئ المتعلقــة بالمؤسســات المتعــددة الجنســيات والسياســة االجتماعيــة لعــام 1977 
ــات  ــا عناصــر للعالق ــة بوصفه ــم والمفاوضــة الجماعي ــي التنظي ــة والحــق ف ــة النقابي ــى توجيهــات بشــأن الحري عل

الصناعيــة الســليمة. 

ويحــدد إعــالن عــام 1998 بشــأن المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل أربعــة مبــادئ وحقــوق أساســية 
فــي العمــل:

الحرية النقابية واالعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛ �

القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛ �

القضاء الفعلي على عمل األطفال؛  �

القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة. �

ويُعلــن أن جميــع الــدول األعضــاء، وان لــم تكــن صدقــت علــى االتفاقيــات موضــوع البحــث )انظــر االتفاقيــات 
ــادئ المتعلقــة بالحقــوق األساســية  ــأن تحتــرم المب ــاه(، ملزمــة بمجــرد انتمائهــا إلــى المنظمــة، ب األساســية أدن
ــاً لمــا ينــص عليــه الدســتور.  التــي تشــكل موضــوع هــذه االتفاقيــات وان تعززهــا وتحققهــا بحســن نيــة ووفق
ومــن ثــم، فــإن جميــع الــدول األعضــاء، لــدى انضمامهــا إلــى منظمــة العمــل الدوليــة، تقبــل التزامــا باحتــرام 

االعتــراف الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة وتعزيــزه وإقــراره.

ــذي  ــة، ال ــة مــن أجــل عولمــة عادل ــة االجتماعي ــة بشــأن العدال ــرا، يؤكــد إعــالن منظمــة العمــل الدولي وأخي
اعتمــد فــي عــام 2008، أن الحريــة النقابيــة واالعتــراف الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة لهمــا أهميــة 

خاصــة فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية األربعــة للعمــل الالئــق.

إعالنان منظمة العمل الدولية
اإلعالنات الثالثية لمنظمة العمل الدولية 

التي تشير إلى المفاوضة الجماعية
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معايير العمل الدولية
ــة،  ــل الدولي ــة العم ــة لمنظم ــة الثالثي ــات المكون ــا الهيئ ــة صاغته ــوك قانوني ــة هــي صك ــل الدولي ــر العم معايي

ــات. ــات وتوصي ــي تتخــذ شــكل اتفاقي ــل. وه ــي العم ــية ف ــوق األساس ــادئ والحق ــدد المب وتح

االتفاقيــات هــي معاهــدات دوليــة ملزمــة قانونــا يمكــن أن تصــدق عليهــا الــدول األعضــاء. وهــي تحــدد  �
المبــادئ األساســية التــي ينبغــي أن تنفذهــا البلــدان المصدقــة. والتصديــق ملــزم قانونــا. ويلتــزم البلــد الــذي 
يصــدق علــى اتفاقيــة بتطبيــق الصــك فــي القوانيــن والممارســات الوطنيــة، وأن يقــدم تقريــرا علــى فتــرات 

منتظمــة عــن التدابيــر التــي اتخذهــا لتنفيــذ أحكامهــا.

ــم  � ــة مــن خــالل تقدي ــد تكمــل اتفاقي ــد تكــون مســتقلة أو ق ــة. وق ــر ملزم ــة غي ــادئ توجيهي ــات مب التوصي
ــا. ــة تطبيقه ــال بشــأن كيفي ــر تفصي ــة أكث ــادئ توجيهي مب

ــل  ــة العم ــس إدارة منظم ــدد مجل ــل، ح ــي العم ــية ف ــوق األساس ــادئ والحق ــق بالمب ــالن المتعل ــاد اإلع وباعتم
ــم،  ــة حــق التنظي ــة وحماي ــة النقابي ــة الحري ــات اتفاقي ــذه االتفاقي ــات أساســية. وتشــمل ه ــي اتفاقي ــة ثمان الدولي

ــم 98(.  ــة، 1949 )رق ــة الجماعي ــم والمفاوض ــق التنظي ــة ح ــم 87(، واتفاقي 1948 )رق

التنظيــم، 1948 النقابيــة وحمايــة حــق  اتفاقيــة الحريــة   وتعتــرف 
)رقــم 87( بحــق العمــال وأصحــاب العمــل فــي إنشــاء المنظمــات التــي 
يختارونهــا بحريــة واالنضمــام إليهــا. وينبغــي للســلطات العامــة أن تمتنــع 
ــته  ــوق ممارس ــق أو أن يع ــذا الح ــد ه ــأنه أن يقي ــن ش ــل م ــن أي تدخ ع

المشــروعة.

وتســتكمل هــذه االتفاقيــة باتفاقيــة حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، 1949 )رقــم 98( التــي تنــص علــى 
وضــع تدابيــر تكفــل احتــرام الحــق فــي التنظيــم وتشــجيع تطويــر المفاوضــة الجماعيــة. وتنــص المــادة 4 علــى 

مــا يلــي:

تتخــذ عنــد االقتضــاء تدابيــر مناســبة للظــروف الوطنيــة لتشــجيع وتعزيــز التطويــر واالســتخدام 
ــن أصحــاب العمــل أو منظماتهــم ومنظمــات العمــال،  ــاوض اإلرادي بي ــن إلجــراءات التف الكاملي

بغيــة تنظيــم أحــكام وشــروط االســتخدام باتفاقــات جماعيــة.

وثمــة معيــار آخــر لــه أهميــة خاصــة هــو اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة، 
)رقــم 154(. وهــو يحــدد األطــراف فــي المفاوضــة الجماعيــة والغــرض 
مــن المفاوضــات. وتعتمــد الحكومــات التــي تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة 
تدابيــر لتعزيــز تطويــر المفاوضــة الجماعيــة. وتكمــل توصيــة المفاوضة 
ــل  ــم 154 بتفصي ــة رق ــة االتفاقي ــم 163( المرفق ــة، 1981 )رق الجماعي
التدابيــر التــي قــد تتخذهــا الســلطات العامــة واألطــراف المتفاوضــة 

ــات  ــة أو االتفاق ــريعات الوطني ــن خــالل التش ــر م ــذه التدابي ــق ه ــن تطبي ــة. ويمك ــز المفاوضــة الجماعي لتعزي
الجماعيــة أو قــرارات التحكيــم أو بــأي طريقــة أخــرى تتماشــى مــع الممارســة الوطنيــة.

معايير العمل الدولية
اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياتها 

بشأن المفاوضة الجماعية 

مرجع أساسي
تعزيز المفاوضة الجماعية اتفاقية 

المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 154( 
والتوصية رقم 163 لعام 1981



المفاوضة الجماعية ● دليل للسياسات12

ــة بالمفاوضــة الجماعيــة. وتقــدم هــذه الصكــوك  وهنــاك عــدد مــن االتفاقيــات والتوصيــات األخــرى ذات صل
التوجيــه والمســاعدة للــدول األعضــاء الســاعية إلــى اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز المفاوضــة الجماعيــة:

ــة إلنشــاء  ــادئ توجيهي ــى مب تنــص التوصيــة بشــأن االتفاقــات الجماعيــة، 1951 )رقــم 91( عل
ــق  ــائل المتف ــا بالوس ــا وتجديده ــا ومراجعته ــة ولعقده ــات الجماعي ــأن االتفاق ــاوض بش ــة للتف آلي
عليهــا بيــن األطــراف أو القوانيــن أو اللوائــح الوطنيــة. ويشــمل ذلــك توجيهــات إلعمــال االتفاقــات 

ــة وتمديدهــا وتفســيرها وتطبيقهــا. الجماعي

ــال لنظــام إدارة  ــم والتشــغيل الفع ــى التنظي ــم 150( عل ــة إدارة العمــل، 1978 )رق ــص اتفاقي وتن
ــم 150  ــة رق ــى النحــو المناســب. وتحــدد االتفاقي ــه ومســؤولياته عل ــى أن تنســق مهام ــل عل العم
ــي  ــادئ الت ــل، والمب ــإدارة العم ــة ب ــام المرتبط ــم 158( المه ــل، 1978 )رق ــة إدارة العم وتوصي
ــة  ــل آللي ــر الكام ــز التطوي ــر تعزي ــذه التدابي ــمل ه ــة. وتش ــات الوطني ــا الحكوم ــي أن تتبعه ينبغ

التفــاوض اإلرادي.

تتعلــق اتفاقيــة عالقــات العمــل )الخدمــة العامــة(، 1978 )رقــم 151( بحمايــة الحــق فــي التنظيــم 
وإجــراءات تحديــد شــروط االســتخدام فــي الخدمــة العامــة. وفــي حيــن أنهــا تنطبــق علــى جميــع 
األشــخاص الذيــن تســتخدمهم الســلطات العامــة، تحــدد القوانيــن أو اللوائــح الوطنيــة مــدى انطبــاق 
ــم  ــر وظائفه ــن تعتب ــا الذي ــتويات العلي ــتخدمي المس ــى "مس ــة عل ــي االتفاقي ــواردة ف ــات ال الضمان
عــادة وظائــف وضــع سياســات أو وظائــف إداريــة، أو علــى المســتخدمين الذيــن تتســم واجباتهــم 
بالســرية البالغــة " أو "علــى القــوات المســلحة والشــرطة ". وتنــص المــادة 7 المتعلقــة بإجــراءات 
ــر  ــاذ تدابي ــى اتخ ــة عل ــات المصدق ــد الحكوم ــى أن تتعه ــد شــروط وظــروف االســتخدام عل تحدي
لتعزيــز التطويــر واالســتخدام الكامليــن آلليــة التفــاوض بشــأن شــروط وظــروف االســتخدام 
بيــن الســلطات العامــة المعنيــة ومنظمــات المســتخدمين العمومييــن أو أي أســاليب أخــرى تســمح 
ــر توصيــة عالقــات  ــد هــذه األمــور. وتوف ــن بالمشــاركة فــي تحدي ــي المســتخدمين العموميي لممثل
ــل  ــددة، مث ــائل مح ــأن مس ــادات بش ــة إرش ــم 159( المرفق ــة(، 1978 )رق ــة العام ــل )الخدم العم

ــل. ــراف والتمثي إجــراءات االعت

ــة  ــاء آلي ــى إنش ــم 92( عل ــن، 1951 )رق ــم االختياريي ــق والتحكي ــة بشــأن التوفي ــجع التوصي تش
للتوفيــق االختيــاري لتفــادي المنازعــات العماليــة وتســويتها مجانــا وســريعا. عندمــا يحــال نــزاع 
إلــى التحكيــم لتســوية نهائيــة بموافقــة جميــع األطــراف المعنيــة، ينبغــي تشــجيع هــذه األخيــرة علــى 
االمتنــاع عــن اإلضرابــات وإغــالق المنشــآت طــوال عمليــة التوفيــق أوالتحكيــم، وبالنســبة لهــذه 
ــن  ــة، ال يمك ــص التوصي ــا تن ــك، وكم ــع ذل ــم. وم ــرار التحكي ــول ق ــا قب ــرة عليه األطــراف األخي

تفســير ذلــك بأنــه يقيــد حــق اإلضــراب بــأي شــكل مــن األشــكال.

وتنــص اتفاقيــة شــروط العمــل )العقــود العامــة( 1949 )رقــم 94( علــى إدراج بنــود فــي العقــود 
ــاة  العامــة تضمــن للعمــال المعنييــن أجــورا وســاعات عمــل وشــروط عمــل أخــرى ال تقــل موات
عــن تلــك المقــررة بموجــب االتفاقــات الجماعيــة أو أشــكال أخــرى مــن التنظيــم. وتوفــر التوصيــة 
ــأن  ــه بش ــن التوجي ــدا م ــة مزي ــم 84( المرفق ــة( 1951 )رق ــود العام ــل )العق بشــأن شــروط العم

المضمــون المحتمــل لشــروط العمــل التــي ينبغــي إدراجهــا فــي العقــود العامــة.
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ــم 110( وبروتوكولهــا )1982( بشــأن شــروط اســتخدام  ــة المــزارع، 1958 )رق ــص اتفاقي وتن
ــة أيضــا علــى  ــة. وتنــص االتفاقي ــم والمفاوضــة الجماعي ــى الحــق فــي التنظي عمــال المــزارع عل
ــل ألغــراض  ــف العم ــى لألجــور واإلجــازات الســنوية المدفوعــة األجــر ووق ــد الحــد األدن تحدي

ــم. ــة أو أشــكال أخــرى مــن التنظي ــات جماعي ــق اتفاق الرضاعــة عــن طري

ــة  ــذ سياس ــع وتنفي ــى وض ــم 198( عل ــتخدام، 2006 )رق ــة االس ــأن عالق ــة بش ــص التوصي وتن
وطنيــة تهــدف إلــى أن تســتعرض وتوضــح وتكيــف نطــاق القوانيــن واللوائــح بغيــة ضمــان حمايــة 
فعالــة للعمــال الذيــن يــؤدون عملهــم فــي إطــار عالقــة اســتخدام. وهــي تشــجع الــدول األعضــاء 
علــى تعزيــز الحــوار االجتماعــي والمفاوضــة الجماعيــة كوســيلة، مــن بيــن أمــور أخــرى، إليجــاد 

حلــول للمســائل المتصلــة بنطــاق عالقــة االســتخدام.

موجــز لمبــادئ منظمــة العمــل الدولية بشــأن الحق فــي المفاوضة 
الجماعية

ــة  ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــن إعالن ــق م ــة تنبث ــة بالمفاوضــة الجماعي ــادئ المتعلق ــن المب ــة م ــاك مجموع هن
واتفاقياتهــا وتوصياتهــا، وكذلــك مــن لجنــة الخبــراء المعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة 

ــة )انظــر اإلطــار 1-2(. النقابي

اإلطار 2-1     موجز لمبادئ منظمة العمل الدولية بشأن الحق في المفاوضة الجماعية

ــة، وهــي  ــى منظمــة العمــل الدولي ــدول األعضــاء، بمجــرد انتمائهــا إل ــه ال ــة حــق أساســي تقبل المفاوضــة الجماعي  .1
ملزمــة باحترامهــا وتعزيزهــا وأن تحققهــا بنيــة حســنة )الدراســة االســتقصائية العامــة، 2012، الفقــرة 198(.

المفاوضــة الجماعيــة حــق ألصحــاب العمــل ومنظماتهــم ومنظمــات العمــال أيــا كانــت مســتوياتها. وال ينبغــي إجــراء   .2
مفاوضــات جماعيــة مــع ممثلــي العمــال غيــر النقابييــن إال فــي حالــة عــدم وجــود نقابــات عماليــة علــى المســتوى 
المعنــي )المرجــع نفســه، الفقــرة 239(. وينبغــي اتخــاذ تدابيــر لمنــع اســتخدام االتفاقــات المباشــرة مــع العمــال غيــر 

النقابييــن ألغــراض مناهضــة للنقابــات )المرجــع نفســه، الفقــرة 240(.

ــدة  ــام والخــاص. واالســتثناءات الوحي ــن الع ــي القطاعي ــن ف ــع العاملي ــة جمي ــي المفاوضــة الجماعي يشــمل الحــق ف  .3
تتعلــق بالقــوات المســلحة والشــرطة، فضــال عــن الموظفيــن الحكومييــن العامليــن فــي إدارة الدولــة )المرجــع نفســه، 

ــرة 168(. الفق

ــن أصحــاب  ــات بي ــم العالق ــة بشــروط وظــروف العمــل واالســتخدام، وتنظي ــق مضمــون المفاوضــة الجماعي يتعل  .4
العمــل والعمــال ومنظماتهــم. وال يشــمل مفهــوم "ظــروف العمــل" ظــروف العمــل التقليديــة فحســب )يــوم العمــل 
والســاعات اإلضافيــة وفتــرات الراحــة واألجــور ومــا إلــى ذلــك(، ولكــن أيضــا المواضيــع التــي يقــرر الطرفــان، 
بحريــة، معالجتهــا، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تــدرج عــادة فــي مجــال شــروط وظــروف االســتخدام بالمعنــى الدقيــق 

ــرة 215(. ــك( )المرجــع نفســه، الفق ــى ذل ــل والفصــل دون إخطــار ومــا إل ــة والنق ــة الوظيفي )الترقي

يجــب أن تكــون المفاوضــة الجماعيــة حــرة وطوعيــة وأن تحتــرم مبــدأ اســتقالل الطرفيــن )المرجــع نفســه،   .5 
الفقرة 200(.
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فــي حيــن أنــه مــن المقبــول أن تتمتــع النقابــة التــي تمثــل األغلبيــة أو نســبة عاليــة مــن العمــال فــي وحــدة المفاوضــة   .6
بحقــوق مفاوضــة تفضيليــة أو حصريــة، فــي الحــاالت التــي ال تســتوفي فيهــا أي نقابــة هــذه الشــروط أو ال تتمتــع 
بهــذه الحقــوق الحصريــة، ينبغــي أن تكــون النقابــات الممثلــة ألقليــة مــن العمــال قــادرة علــى األقــل علــى إبــرام اتفــاق 

جماعــي أو مباشــر بالنيابــة عــن أعضائهــا )المرجــع نفســه، الفقــرة 226(.

ــة لالعتــراف  ــة عالي ــر المنظمــات تمثيــال، أو فــرض شــرط نســبة مئوي ــر المبــرر لالعتــراف بأكث إن الرفــض غي  .7
بوكيــل المفاوضــة الجماعيــة، قــد يضــر بتعزيــز وتطويــر المفاوضــة الجماعيــة الحــرة والطوعيــة )المرجــع نفســه، 

ــرة 224(. الفق

ــى  ــي أو عل ــد الوطن ــى الصعي ــواء عل ــتويات، س ــع المس ــى جمي ــة عل ــة ممكن ــة الجماعي ــون المفاوض ــب أن تك يج  .8
مســتوى المنشــأة. ويجــب أيضــا أن تكــون ممكنــة لالتحــادات واالتحــادات العامــة. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن التشــريع 
الــذي يفــرض مــن جانــب واحــد مســتوى مــن المفاوضــة، أو يجبــر علــى إجــراء مفاوضــات علــى مســتوى معيــن، 

ــم 98 )المرجــع نفســه، الفقــرة 222(. ــة رق يثيــر مشــاكل مــن حيــث التوافــق مــع االتفاقي

يتخــذ مبــدأ التفــاوض بنيــة حســنة فــي الواقــع العملــي شــكل االلتزامــات المختلفــة علــى األطــراف المعنيــة، أي: )1(   .9
االعتــراف بالمنظمــات التمثيليــة؛ )2( الســعي للتوصــل إلــى اتفــاق؛ )3( الدخــول فــي مفاوضــات حقيقيــة وبنــاءة؛ 
ــج  ــا والنتائ ــد به ــات المتعه ــادل لاللتزام ــرام المتب ــاوض؛ و )5( االحت ــي التف ــرر ف ــر المب ــر غي ــب التأخي )4( تجن

ــرة 208(. ــاوض )المرجــع نفســه، الفق ــة مــن خــالل التف المحقق

إن التحكيــم اإلجبــاري فــي حالــة عــدم التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الطرفيــن يتناقــض بوجــه عــام مــع مبــادئ المفاوضــة   .10
ــية  ــات األساس ــي الخدم ــي: )1( ف ــددة، وه ــة مح ــروف معين ــي ظ ــاري إال ف ــم اإلجب ــل التحكي ــة. وال يُقب الجماعي
ــاة أو صحــة أو الســالمة الشــخصية  ــض حي ــى تعري ــا إل ــؤدي توقفه ــي ي ــك الت ــح، أي تل ــق للمصطل ــى الدقي بالمعن
للســكان أو جــزء منهــم للخطــر؛ )2( فــي حالــة المنازعــات فــي الخدمــة العامــة التــي تشــمل الموظفيــن العمومييــن 
العامليــن فــي إدارة الدولــة؛ )3( عندمــا يصبــح مــن الواضــح، بعــد مفاوضــات مطولــة وغيــر مثمــرة، أنــه لــن يتــم 
التغلــب علــى المــأزق دون مبــادرة مــن جانــب الســلطات؛ أو )4( فــي حالــة حــدوث أزمــة حــادة. غيــر أن التحكيــم 

)الطوعــي( الــذي يقبلــه الطرفــان يظــل دائمــا مشــروع )المرجــع نفســه، الفقــرة 247(.

االتفاقــات الجماعيــة ملزمــة ولهــا األســبقية علــى عقــود العمــل الفرديــة )باســتثناء األحــكام فــي هــذه األخيــرة التــي   .11
ــرة 199(. ــاق الجماعــي( )المرجــع نفســه، الفق ــاة للعمــال المشــمولين باالتف ــر موات تكــون أكث

تتمثـــل واحـــدة من القيود الرئيســـية على مبـــدأ المفاوضة الجماعيـــة الحرة والطوعية فـــي االلتزام بتقديـــم االتفاقات   .12
الجماعيـــة للحصول على موافقة مســـبقة من الســـلطات )وال ســـيما الســـلطات اإلدارية أو ســـلطات الميزانية(. وهذه 
األحـــكام ال تتفـــق مع االتفاقية رقـــم 98 إال عندما تقتصر على النص علـــى أنه يجوز رفض الموافقـــة إذا كان االتفاق 
ينطـــوي على عيـــب إجرائي أو ال يتفق مـــع المعايير الدنيا المنصوص عليها في تشـــريعات العمل العامـــة. وإذا كان 
التشـــريع يســـمح للســـلطات بالســـلطة التقديرية الكاملة في رفض الموافقة أو ينـــص على وجوب أن تســـتند الموافقة 
إلى معايير مثل التوافق مع السياســـة العامة أو االقتصادية للحكومة أو التوجيهات الرســـمية بشـــأن األجور وشـــروط 
االســـتخدام، فـــإن ذلك يجعل دخـــول االتفـــاق حيز النفـــاذ خاضع لموافقة مســـبقة، ويتعـــارض مع مبدأ اســـتقاللية 
الطرفيـــن. إن التوســـيع اإلجباري لصالحية االتفاقـــات الجماعية المنصـــوص عليها في القانـــون )والتي تختلف عن 
مســـألة األثر المســـتمر لالتفاقات الجماعية عند انتهـــاء صالحيتها على النحو المنصوص عليه في بعض التشـــريعات 
عندمـــا ال يتفـــق الطرفان على شـــروط اتفاق جماعي جديد( ال يمكن قبوله إال بشـــكل اســـتثنائي في حـــاالت األزمات 

الوطنيـــة أو المحلية الحـــادة ذات الطبيعة غير االقتصادية، ولفتـــرات قصيرة )المرجع نفســـه، الفقرة 201(.

القيــود المفروضــة علــى مضمــون االتفاقــات الجماعيــة المســتقبلية - ال ســيما فيمــا يتعلــق باألجــور التــي تفرضهــا   .13
الســلطات بســبب سياســات التثبيــت االقتصــادي أو التكيــف الهيكلــي التــي أصبحــت ضروريــة، ال تكــون مقبولــة إال 
بشــرط إخضاعهــا لمشــاورات مســبقة مــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل، وأن تفــي بالشــروط التاليــة: 
ــة  ــة؛ و )4( مصحوب ــرة معقول ــالزم؛ )3( ال تتجــاوز فت ــى الحــد ال ــر اســتثنائي؛ )2( تقتصــر عل ــق كتدبي )1( تطب
بضمانــات تكفــل الحمايــة الفعالــة لمســتوى معيشــة العمــال المعنييــن، وال ســيما الذيــن يرجــح أن يكونــوا أكثــر الفئــات 

تأثــرا )المرجــع نفســه، الفقــرة 220(. 

منظمــة العمــل الدوليــة: إعطــاء العولمــة وجهــا إنســانيا، الدراســة االســتقصائية العامــة بشــأن االتفاقيــات األساســية المتعلقــة 
بالحقــوق فــي العمــل فــي ضــوء إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة االجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــة، 2008، 

التقريــر الثالــث )الجــزء 1 بــاء(، مؤتمــر العمــل الدولــي، الــدورة 101، جنيــف، 2012.
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دور منظمة العمل الدولية
تدعــم منظمــة العمــل الدوليــة الحكومــات علــى الوفــاء بالتزامهــا الدولــي باحتــرام وتعزيــز وتحقيــق االعتــراف 
الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة، واتخــاذ تدابيــر لتشــجيع التطويــر الكامــل آلليــة المفاوضــات الطوعية. 
ــم  ــدان، وتقدي ــات التــي صدقــت عليهــا البل ــق االتفاقي ــى ضمــان تطبي ــك نظامــا إشــرافيا يســاعد عل ويشــمل ذل

المســاعدة الفنيــة.

نظام اإلشراف
لــدى منظمــة العمــل الدوليــة نظــام إشــرافي فريــد لضمــان تطبيــق معاييــر العمــل الدوليــة. وهنــاك عنصــران 

رئيســيان للنظــام اإلشــرافي: نظــام منتظــم لتطبيــق المعاييــر، وإجــراء خــاص بشــأن الحريــة النقابيــة.

آليــة اإلشــراف المنتظــم: بمجــرد أن يصــدق بلــد مــا علــى اتفاقيــة، يتعيــن عليــه أن يقــدم تقاريــر منتظمــة  �
عــن التدابيــر المتخــذة لتطبيقهــا - كل عاميــن بالنســبة لالتفاقيــة األساســية. وأنشــئت فــي عــام 1926 لجنــة 
ــق  ــأن تطبي ــي بش ــه وفن ــم نزي ــم تقيي ــات )CEACR( لتقدي ــات والتوصي ــق االتفاقي ــة بتطبي ــراء معني خب
ــات مــن 20  ــات والتوصي ــق االتفاقي ــة بتطبي ــراء المعني ــة الخب ــف لجن ــات المصــدق عليهــا. وتتأل االتفاقي
قاضيــا بــارزا يعينهــم مجلــس اإلدارة لفتــرة ثــالث ســنوات. وتقــوم اللجنــة بدراســة التقاريــر الحكوميــة 
بشــأن االتفاقيــات المصــدق عليهــا، وتتلقــى التعليقــات مــن منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل، 
وتطلــب، عنــد االقتضــاء، مــن الــدول األعضــاء التــي ال تطبــق االتفاقيــة ذات الصلــة بالكامــل أن تتخــذ 

اإلجــراءات الالزمــة للقيــام بذلــك.

تصــدر اللجنــة تقريــرا ســنويا تســتعرضه اللجنــة الثالثيــة لمؤتمر العمــل الدولي المعنيــة بتطبيــق المعايير. 
ــات  ــات والتوصي ــق االتفاقي ــة بتطبي ــراء المعني ــة الخب ــات لجن ــن مالحظ ــددا م ــة ع ــذه اللجن ــار ه وتخت
للمناقشــة، وتدعــو الحكومــات المعنيــة إلــى تقديــم المعلومــات والــرد عليهــا أمــام المؤتمــر. وتســتخلص 
اللجنــة بوجــه عــام االســتنتاجات التــي توصــي بــأن تتخــذ الحكومــات خطــوات محــددة لمعالجــة مشــكلة 

مــا أو أن تدعــو منظمــة العمــل الدوليــة إلــى تقديــم المســاعدة الفنيــة.

إجــراءات خاصــة بشــأن الحريــة النقابيــة: بعــد اعتمــاد االتفاقيــة رقــم 87 واالتفاقيــة رقــم 98، أعربــت  �
منظمــة العمــل الدوليــة عــن قلقهــا إزاء حمايــة الحــق فــي التنظيــم فــي البلــدان التــي لــم تصــدق علــى هــذه 
االتفاقيــات. وفــي عــام 1951، خلــص مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة إلــى ضــرورة اتخــاذ إجــراء 
ــتقل  ــس مس ــادة رئي ــة، بقي ــذه اللجن ــوم ه ــة )CFA(. وتق ــة النقابي ــة الحري ــأ لجن ــرس، وأنش ــرافي مك إش
ــة مــن تســعة أعضــاء وتســعة نــواب مــن مجموعــات الحكومــة والعمــال وأصحــاب العمــل فــي  ومكون
مجلــس اإلدارة، بدراســة الشــكاوى المتعلقــة باالنتهــاكات الخاصــة بالحريــة النقابيــة، ســواء صــدق البلــد 

المعنــي أو لــم يصــدق علــى االتفاقيــات ذات الصلــة.

ــة.  ــة أو الدولي ــال الوطني ــات العم ــل أو منظم ــاب العم ــات أصح ــل منظم ــن قب ــكوى م ــم ش ــن تقدي ويمك
وبعــد قرارهــا بتلقــي قضيــة مــا، تطلــب لجنــة الحريــة النقابيــة مــن الحكومــة المعنيــة تقديــم مالحظاتهــا 
لكــي يتســنى لهــذه اللجنــة أن تنظــر فــي المســألة علــي أســاس المعرفــة الكاملــة بالوقائــع. وإذا وجــدت أن 
هنــاك انتهــاكا لمعاييــر أو مبــادئ الحريــة النقابيــة، فإنهــا تصــدر تقريــرا وتقــدم توصيــات بشــأن كيفيــة 
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معالجــة هــذه الحالــة. وبعــد ذلــك يطلــب مــن الحكومــات أن تقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ توصيــات اللجنــة. 
وإذا صدقــت الدولــة العضــو علــى االتفاقيــة المعنيــة، يجــوز للجنــة أن تحيــل جوانــب القضيــة إلــى لجنــة 

الخبــراء المعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات للقيــام بالمتابعــة.

الدعم الفني
تقــدم منظمــة العمــل الدوليــة الدعــم للــدول األعضــاء مــن خــالل الخدمــات االستشــارية وبرامــج التعــاون الفنــي 

والبحــوث وتبــادل المعــارف والتدريــب.

ــي منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل لمســاعدتهم  � ــم الخدمــات االستشــارية للحكومــات وممثل ــم تقدي يت
ــة،  ــز المفاوضــة الجماعي ــات لتعزي ــات والمؤسس ــن والسياس ــق القواني ــل أو تطبي ــم أو تعدي ــى تصمي عل
بمــا يتفــق مــع معاييــر العمــل الدوليــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن تقديــم المشــورة الفنيــة بشــأن صياغــة 
خطــط عمــل وطنيــة، أو وضــع أطــر قانونيــة ومؤسســية للمفاوضــة الجماعيــة، أو وضــع واعتمــاد تدابيــر 
ــذه  ــدم ه ــا. وتق ــين فعاليته ــة وتحس ــة الجماعي ــر المفاوض ــم أث ــة و / أو تقيي ــة الجماعي ــز المفاوض لتعزي

الخدمــات مــن قبــل األخصائييــن الفنييــن فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

وتنفــذ منظمــة العمــل الدوليــة أيضــا، بدعــم مــن المؤسســات المانحــة، برامــج تعــاون فنــي أكبــر فــي كثيــر 
مــن البلــدان بهــدف تحقيــق الحريــة النقابيــة واالعتــراف الفعــال بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة. وقــد 

تناولــت هــذه المشــاريع مجــاال أو أكثــر مــن المجــاالت التاليــة:

إصالح قوانين العمل؛  

إجراء حوار اجتماعي ثالثي وطني؛  

تعزيز قدرات إدارة العمل؛  

المناصرة ونشر المعلومات؛  

منع المنازعات وتسويتها؛   

سياسات وآليات المفاوضة الجماعية.  

يســاعد تطويــر البحــوث والمعرفــة علــى تعميــق الفهــم المتعلــق باالتجاهــات العالميــة والممارســات الجيدة  �
ــار  ــأن آث ــة بش ــر المعرف ــك تطوي ــمل ذل ــة. ويش ــة الجماعي ــة المفاوض ــين فعالي ــة لتحس ــرق الممكن والط

المفاوضــة الجماعيــة علــى مختلــف النتائــج االجتماعيــة واالقتصاديــة.

ــز  � ــة ومرك ــل الدولي ــة العم ــل منظم ــن قب ــه م ــم تقديم ــب يت التدري
التدريــب التابــع لهــا. وهــو يهــدف إلــى تعزيــز قــدرات الحكومــات 
ومنظمــات أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة علــى تنفيــذ التدابير 
ــة )مثــل خدمــات تســوية  ــز المفاوضــة الجماعي ــى تعزي ــة إل الرامي
المنازعــات(، أو تطويــر مهــارات التفــاوض. ويقــدم مكتــب أنشــطة 

أصحــاب العمــل ومكتــب أنشــطة العمــال التابعــان لمنظمــة العمــل الدوليــة بوجــه خــاص التدريــب لتعزيــز 
مهــارات ومعــارف وقــدرات منظمــات أصحــاب العمــل ونقابــات العمــال علــى التوالــي.

مرجع رئيسي
 لمعرفة المزيد عن مركز التدريب 
 www.itcilo.org :الدولي أنظر
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 تعزيز المفاوضة الجماعية: 
دور السلطات العامة

ــن  ــر م ــن أو أكث ــات وبي ــل ومنظم ــاب العم ــن أصح ــاوض بي ــة للتف ــة طوعي ــي عملي ــة ه ــة الجماعي المفاوض
النقابــات العماليــة. اذا، مــا هــو دور الســلطات العامــة؟ وكمــا رأينــا فــي الفصــل الثانــي، تريــد اتفاقيــات منظمــة 
العمــل الدوليــة بشــأن المفاوضــة الجماعيــة مــن الحكومــات أن تتخــذ تدابيــر لتعزيــز المفاوضــة الجماعيــة، مــع 

احتــرام الطابــع الطوعــي للمفاوضــات الجماعيــة واســتقالل األطــراف.

عنــد وضــع اســتراتيجية أو سياســة لتعزيــز المفاوضــة الجماعيــة، يمكــن للحكومــات أن تنظــر فــي دور 
ــة(: ــول الالحق ــي الفص ــا ف ــاول كل منه ــم تن ــي يت ــة )والت ــام التالي ــي أداء المه ــة ف ــلطات العام الس

تعزيــز التطويــر واالســتخدام الكامليــن إلجــراءات وآليــات المفاوضــة الجماعيــة )للمزيــد مــن التفاصيــل، . 1
انظــر الفصــل الرابــع(؛

تشجيع المفاوضات البناءة والمجدية والمستنيرة )للمزيد من التفاصيل، انظر الفصل الخامس(؛. 2

منع وتسوية المنازعات العمالية )للمزيد من التفاصيل، انظر الفصل السادس(؛. 3

إعمال االتفاقات الجماعية )للمزيد من التفاصيل، انظر الفصل السابع(؛ . 4

تعزيــز قــدرة أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة علــى التفــاوض بفعاليــة )للمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر . 5
الفصــل الثامــن(.

ــة.  ــى معالج ــاج إل ــي تحت ــات الت ــة والتحدي ــا ذات الصل ــياق والقضاي ــم الس ــم فه ــن المه ــالق، م ــة انط وكنقط
ــح  ــد وتوضي ــة لتحدي ــج المختلف ــدرس النُُه ــال هــذا. وهــو ي ــة وضــع جــدول األعم ــش هــذا الفصــل عملي ويناق
ــة. ــول الممكن ــد الحل ــا وتحدي ــم القضاي ــي تقيي ــن ف ــة إشــراك الشــركاء االجتماعيي ــى أهمي ــا، ويشــدد عل القضاي

ومــن المهــم الوضــوح بشــأن طبيعــة ونطــاق عمليــة وضــع جــدول األعمــال. قــد تكــون هنــاك مداخــل وأســباب 
مختلفــة فــي الواقــع العملــي تدعــو إلــى إيــالء االهتمــام للمفاوضــة الجماعيــة، مثــل:

قرار بإنشاء إطار للمفاوضة الجماعية حيثما ال يوجد إطارا بعد؛ �

الحاجة إلى جعل إطار العالقات الصناعية متماشيا مع معايير العمل الدولية؛ �

قرار بتعزيز وتنشيط اآلليات القائمة للمفاوضة الجماعية من أجل تحسين أدائها؛  �

الحاجــة إلــى معالجــة قضيــة معينــة، مثــل تزايــد المنازعــات العماليــة، أو تزايــد التفــاوت فــي األجــور،  �
والحاجــة إلــى تحســين مســتويات حمايــة العمــال الممنوحــة للعمــال المهاجريــن.
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فهم السياق والقضايا
ــم ســليم للســياق  ــى فه ــة إل ــز المفاوضــة الجماعي ــم أن يســتند وضــع اســتراتيجيات وسياســات لتعزي مــن المه
ــن  ــة م ــع األدل ــم جم ــن المه ــة، فم ــة الجماعي ــز المفاوض ــو تعزي ــدف ه ــا أن اله ــة. وبم ــا ذات الصل والقضاي
"الخطــوط األماميــة" - أي مــن الموظفيــن العمومييــن الذيــن يســعون إلــى تعزيــز المفاوضــة الجماعيــة، 
والعمــال الراغبيــن فــي االنضمــام إلــى نقابــة عماليــة، والنقابــات العماليــة المشــاركة فــي المفاوضــة الجماعيــة 
أو الراغبيــن فــي االنخــراط فيهــا، ومنظمــات أصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال. ويمكــن أن تكــون رؤاهــم 
حاســمة لفهــم أيــن تكمــن المشــاكل، ومــا هــي القضايــا، ولمــاذا لــم تنجــح السياســات واالســتراتيجيات الســابقة، 

ــة القائمــة بشــكل فعــال. ــة المفاوضــة الجماعي ولمــاذا ال تعمــل آلي

ــالت ومجموعــات  ــل الدراســات االســتقصائية والمقاب ــن األســاليب مث ــن اســتخدام مجموعــة متنوعــة م ويمك
التركيــز. وقــد تكــون هــذه األســاليب مناســبة بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالقطاعــات التــي لديهــا نســبة عاليــة 
مــن العمــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف ضعيفــة )انظــر�اإلطــار�3-1(. ويمكــن لعمليــة جمــع البيانــات مباشــرة 
مــن الشــركاء االجتماعييــن أن تكــون لهــا نفــس أهميــة النتائــج. فهــي تســاعد الشــركاء االجتماعييــن علــى تحديــد 

القضايــا مــن منظورهــم، وتعطــي قــوة دافعــة لوضــع اســتراتيجية أو سياســة.

ــة  ــوث القائم ــج البح ــن نتائ ــتفادة م ــي االس ــا ف ــون أيض ــركاء االجتماعي ــة والش ــلطات العام ــب الس ــد ترغ وق
واإلحصــاءات المتاحــة )مثــل تغطيــة المفاوضــة الجماعيــة(، وتقاريــر التقييــم والمعرفــة التــي لــدى الخبــراء 
فــي المجــال. وقــد يكــون مــن المفيــد أيضــا دراســة ممارســات المقارنــة الدوليــة مــن أجــل اســتلهام السياســات 
واالبتــكارات المؤسســية فــي البلــدان األخــرى. وبطبيعــة الحــال، فــإن التدابيــر الراميــة إلــى تشــجيع وتعزيــز 
التطويــر الكامــل للمفاوضــة الجماعيــة ينبغــي أن تتكيــف مــع الظــروف الوطنيــة. ومــا ينجــح فــي بلــد مــا قــد ال 
ينجــح بالضــرورة فــي بلــد آخــر. وهــي أيضــا فرصــة للنظــر إلــى الصــورة الكبيــرة، ورســم خريطــة لســياق 
السياســات العامــة وفهــم الروابــط مــع مؤسســات ســوق العمــل األخــرى، مثــل الحــد األدنــى القانونــي لألجــور، 

وفاعليتهــا.

وفيما يلي بعض الطرق األكثر شيوعا المستخدمة لفهم السياق وتحديد القضايا والحلول الممكنة:

عمليــة�تشــخيصية لتحســين احتــرام حقــوق المفاوضــة التنظيميــة  �
وخبــرات  تصــورات  تستكشــف  وهــذه  وإعمالهــا.  والجماعيــة 
واهتمامــات الحكومــة والعمــال والنقابــات العماليــة وأصحــاب 
ــي  ــوق. وه ــذه الحق ــة ه ــق بممارس ــا يتعل ــم فيم ــل ومنظماته العم
ــة  ــي الحكوم ــع ممثل ــز م ــى مناقشــات مجموعــات التركي تســتند إل

والشــركاء االجتماعييــن، وإجــراء مقابــالت مــع العمــال فــي القطــاع المســتهدف. ويقــدم التقريــر 
التشــخيصي نظــرة ثاقبــة بشــأن العقبــات التــي تحــول دون ممارســة هــذه الحقــوق، ويحــدد االقتراحــات 
ــتخدامه  ــن اس ــة. ويمك ــة العملي ــن الناحي ــة م ــر فعالي ــو أكث ــى نح ــوق عل ــذه الحق ــق ه ــى تحقي ــة إل الرامي
لتســهيل وضــع خطــة عمــل وطنيــة لتعزيــز احتــرام الحريــة النقابيــة وحقــوق المفاوضــة الجماعيــة )انظــر�

اإلطــار�1-3(.

مورد�رئيسي
العملية التشخيصية بشأن الحرية النقابية 

والمفاوضة الجماعية 
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تحليــل�للفجــوات المتعلقــة بمعاييــر العمــل الدوليــة وتطبيقهــا فــي القانــون والممارســة. ويمكــن أن يســاعد  �
ذلــك علــى تيســير وضــع خريطــة طريــق للتصديــق علــى اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة 

وتطبيقهــا. 

ــط  � ــع خ ــريعي ويض ــار التش ــاول اإلط ــي يتن ــري�أو�قطاع ــر�قط تقري
أســاس لمؤشــرات ســوق العمــل الرئيســية؛ وهيــكل وعضويــة منظمــات 
أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة؛ وعــدد االتفاقــات الجماعيــة؛ 
وتغطيــة االتفاقــات الجماعيــة؛ واالتجاهــات فــي منازعــات العمــل 
الجماعيــة. وقــد يشــمل ذلــك إجــراء مقابــالت مــع الحكومــة والشــركاء 

ــة. ــا مختلف ــأن قضاي ــن بش االجتماعيي

ــارات السياســات  � ــق فهــم أفضــل لمجموعــة خي ــة، مــن أجــل تحقي ــة�المقارن دراســة�للممارســات�الدولي
العامــة، والعوامــل التــي تســاهم فــي فعاليتهــا فــي ســياق وطنــي معيــن، والــدروس المســتفادة وإمكانيــات 
ــة  ــر المرجعي ــي وضــع المعايي ــة، والمســاعدة ف ــول الممكن ــد الحل ــك تحدي ــن أن يدعــم ذل ــف. ويمك التكي

ــكار المؤسســي. وتيســير االبت

تقييــم�أثــر�السياســات�و�/�أو�التفاعــات، مثــل تأثيــر التغييــرات فــي اإلطــار القانونــي للمفاوضــة  �
ــة. ــة الجماعي ــور والمفاوض ــي لألج ــى القانون ــد األدن ــن الح ــل بي ــل، أو التفاع ــروف العم ــى ظ ــة عل الجماعي

اإلطار�3-1     فهم�السياق�من�أجل�اإلعمال�الفعال�للحرية�النقابية�والحق�في�المفاوضة�الجماعية�في�قطاع�العمل�المنزلي�البوليفي

يمثــل العمــال المنزليــون نحــو 9 فــي المائــة مــن القــوة العاملــة النســائية فــي بوليفيــا. ويرتفــع هــذا الرقــم إلــى 15 فــي 
ــال  ــا يعــزز ضعــف العم ــة، مم ــن الشــعوب األصلي ــم م ــا بأنه ــم تقريب ــّرف نصفه ــة. ويع ــي المناطــق الحضري ــة ف المائ
المنزلييــن إزاء تعرضهــم للتمييــز وعــدم المســاواة فــي المعاملــة. وقــد شــكل العمــال المنزليــون نقابــة )االتحــاد الوطنــي 
للعامــالت المنزليــات بأجــر فــي بوليفيــا FENATRAHOB(، وبــدأ أصحــاب العمــل فــي التنظيــم مــن خــالل رابطــة 
ربــات البيــوت البوليفيــة. ومــن أجــل معالجــة القضايــا الخاصــة فــي هــذا القطــاع، وضعــت الحكومــة والنقابــات العماليــة 

ومنظمــات أصحــاب العمــل عقــدا نموذجيــا لهــذا القطــاع مــن خــالل عمليــة حــوار اجتماعــي ثالثــي.

ــة  ــل الدولي ــة العم ــوم منظم ــون أن تق ــركاء االجتماعي ــة والش ــت الحكوم ــر 2014، طلب ــي / نوفمب ــرين الثان ــي تش وف
بتقييــم هــذا القطــاع. وكان الغــرض مــن التقييــم هــو الوصــول إلــى فهــم أفضــل بشــأن العقبــات والفــرص والممارســات 
والتصــورات المتعلقــة بالحريــة النقابيــة وحقــوق المفاوضــة الجماعيــة فــي قطــاع العمــل المنزلــي. وخــالل هــذه العمليــة، 
أجريــت مقابــالت مــع 744 عامــال منزليــا وأجريــت مناقشــات جماعيــة مــع 89 مــن أصحــاب عمــل العمــال المنزلييــن 
ــي  ــاد الوطن ــوت واالتح ــات البي ــة رب ــع رابط ــزة م ــة مرك ــات جماعي ــدت مناقش ــا عق ــة. كم ــن أعضــاء الحكوم و18 م

ــا. للعامــالت المنزليــات بأجــر فــي بوليفي

ــي  ــال ف ــل والعم ــاب العم ــة ألصح ــات الممثل ــود المنظم ــة لوج ــة قوي ــا رغب ــم جمعه ــي ت ــات الت ــل البيان ــر تحلي وأظه
ــدة  ــى آليــات محاي هــذا القطــاع. كمــا كشــفت عــن ثغــرات فــي اإلطــار القانونــي والمؤسســي، بمــا فــي ذلــك الحاجــة إل
لتســوية المنازعــات تتكيــف مــع خصوصيــات القطــاع. ونتيجــة لعمليــة إجــراء التقييــم، حــدد االتحــاد الوطنــي للعامــالت 
المنزليــات بأجــر فــي بوليفيــا ورابطــة ربــات البيــوت الحاجــة إلــى بنــاء القــدرات فــي مجــال مهــارات الحــوار االجتماعــي 
ــا  ــة تضعه ــم القاعــدة األساســية لخطــة عمــل وطني ــج التقيي ــر عــن نتائ ــاوض. وسيشــكل تقري ــادة والتف والتواصــل والقي

الهيئــات المكونــة الثالثيــة.

أمثلة�قطرية
دراسات وتحليل سياق وتأثير المفاوضة 

الجماعية.
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إشراك الشركاء االجتماعيين
ــال  ــدول األعم ــع ج ــة وض ــي عملي ــال ف ــات العم ــل ونقاب ــاب العم ــات أصح ــطة لمنظم ــاركة النش ــد المش تع
ــا  ــة بمهامه ــة الجماعي ــع المفاوض ــة، وأن تضطل ــذة مالئم ــر المتخ ــون التدابي ــان أن تك ــة لضم ــل طريق أفض
ــتخدم  ــم يس ــة إذا ل ــة الجماعي ــز المفاوض ــي تعزي ــة ف ــة ناجح ــلطات العام ــون الس ــن تك ــال. ول ــو فع ــى نح عل
الشــركاء االجتماعيــون المؤسســات المصممــة لدعــم المفاوضــة الجماعيــة. وهــذا يعنــي الســعي للحصــول علــى 
آراء ومشــورة الشــركاء االجتماعييــن فــي تحديــد القضايــا ووضــع جــدول األعمــال. ويحتــاج أن يكــون لــدى 
الشــركاء االجتماعييــن، قــدر اإلمــكان، فهــم مشــترك لضــرورة اتخــاذ تدبيــر معيــن، ألنهــم فــي نهايــة المطــاف 

ــة. ــي المفاوضــة الجماعي ــي ستشــارك ف ــة الت هــم المســتفيدون والجهــات الفاعل

وهنــاك طــرق مختلفــة إلشــراك الشــركاء االجتماعييــن فــي تحديــد القضايا وتوضيحهــا، ووضع االســتراتيجيات 
والسياســات لتعزيــز المفاوضــة الجماعيــة. وفيمــا يلــي أمثلــة علــى األشــكال المختلفة التــي يمكــن أن تتخذها:

المجالــس  � هــذه  تقــدم  واالجتماعيــة:  االقتصاديــة� المجالــس�
المشــورة للســلطات العامــة بشــأن القضايــا والسياســات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة الرئيســية. وبســبب القضايــا العديــدة التــي يتــم تناولهــا، 
ــائل  ــة بمس ــان خاص ــريعية أو لج ــات تش ــى هيئ ــد إل ــن أن يعه يمك
محــددة مثــل سياســات وبرامــج العمــل والعمالــة. ويقــدم اإلطــار�2-3 
مثــاال للحــوار االجتماعــي الثالثــي بشــأن إطــار عالقــات العمــل بعــد 

ــي عــام 1994. ــا ف ــوب أفريقي ــي جن الفصــل العنصــري ف

ــدد  � ــن ع ــة م ــات الدائم ــان أو المنتدي ــذه اللج ــف ه ــل: تتأل ــة�والعم ــارية�للعمال ــة�االستش ــان�الثاثي اللج
متســاو مــن ممثلــي النقابــات العماليــة ومنظمــات أصحــاب العمــل والحكومــات. وهــي تقــدم المشــورة إلــى 
الســلطات العامــة بشــأن قضايــا العمالــة والعمــل والضمــان االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك المســائل المتعلقــة 

بالمفاوضــة الجماعيــة. ويرأســها وزيــر العمالــة والعمــل أو رئيــس مســتقل.

فــرق�العمــل�الخاصــة: بعــد التمثيــل مــن قبــل الشــركاء االجتماعييــن حــول القضايــا ذات االهتمــام، أو  �
المشــاورات الثالثيــة، يجــوز للســلطات العامــة إنشــاء فرقــة عمــل مؤقتــة مؤلفــة مــن خبــراء العالقــات 
ــا  ــرا م ــات. وكثي ــة التوصي ــة وصياغ ــة الجماعي ــة بالمفاوض ــائل المتعلق ــي المس ــر ف ــة، للنظ الصناعي
يــرأس فريــق عمــل مــن هــذا القبيــل خبيــر مســتقل. ويجــوز اختيــار أعضائهــا مــن المرشــحين الذيــن 
ــة أو خاصــة  ــتماع عام ــات اس ــل جلس ــة العم ــد فرق ــا تعق ــادة م ــون. وع ــم الشــركاء االجتماعي يقترحه
يدعــى فيهــا ممثلــو أصحــاب العمــل لتقديــم آرائهــم. وقــد يكــون تقريــر فرقــة العمــل موضــوع حــوار 

ــي. اجتماعــي ثالث

ــة  � ــى لجن ــة عل ــراءات البرلماني ــص اإلج ــا تن ــا م ــة:�غالب ــارة�أو�الدائم ــة�المخت ــة�البرلماني اللجن
مختــارة أو دائمــة مــن المســؤولين المنتخبيــن للتحقيــق فــي القضايــا ذات االهتمــام العــام واإلبــالغ 
ــة  ــة القائم ــات المفاوضــة الجماعي ــي آلي ــة القصــور ف ــع وراء هــذه العملي ــد يكــون الداف ــا. وق عنه
أو االنتهــاكات الجســيمة للحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة أو المنازعــات العماليــة المتكــررة. 
ــم  ــل وغيره ــراء العم ــن وخب ــركاء االجتماعيي ــة للش ــتماع علني ــات اس ــادة جلس ــة ع ــد اللجن وتعق
ــمية  ــة رس ــا مؤسس ــد فيه ــي ال توج ــاالت الت ــي الح ــم. ف ــم ومقترحاته ــم آرائه ــن لتقدي ــن المعنيي م

مورد�رئيسي
الحوار الثالثي االجتماعي. دليل منظمة 

العمل الدولية لتحسين الحوكمة. 
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ــة ألصحــاب  ــات الممثل ــة المنظم ــا تدعــو الســلطات العام ــرا م ــي، كثي للحــوار االجتماعــي الثالث
ــة  ــة مخصصــة أو لجن ــن لتشــكيل لجن ــن المكلفي ــة والمســؤولين الحكوميي ــات العمالي العمــل والنقاب

ــة. توجيهي

اإلطار�3-2    إشراك�الشركاء�االجتماعيين:�إطار�عاقات�العمل�الجديد�في�جنوب�أفريقيا

فــي أعقــاب أول انتخابــات ديمقراطيــة فــي عــام 1994، أطلقــت الحكومــة الجديــدة سلســلة مــن اإلصالحــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة واإلصالحــات فــي مجــال السياســات العامــة، وأنشــأت هيئــة ثالثيــة وطنيــة جديــدة هــي: المجلــس الوطنــي 
للتنميــة االقتصاديــة والعمــل )NEDLAC(. ويتألــف المجلــس مــن أربعــة عناصــر تمثــل الحكومــة والنقابــات العماليــة 

ومنظمــات أصحــاب العمــل والمجتمعــات الممثلــة وطنيــا.

وفــي آب / أغســطس 1994، عينــت الحكومــة فريــق عمــل قانونــي وزاري معنــي بوضــع مشــروع قانــون جديــد لعالقــات 
العمــل مــن شــأنه أن ينشــئ ألول مــرة إطــارا شــامال لعالقــات العمــل يتفــق مــع الدســتور واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة 

ذات الصلــة. وقــد تشــكل فريــق العمــل مــن محاميــن عمالييــن بارزيــن تعاونهــم منظمــة العمــل الدوليــة.

ــه الحكومــة فــي عــام 1990 والمعــروف باســم  ــذي اعتمدت ــة المنظمــة والعمــال ال وينــص اتفــاق بيــن األعمــال التجاري
ــا  ــيكون موضوع ــل س ــأن العم ــد بش ــريع جدي ــى أن أي تش ــل(" عل ــة العم ــوت Laboria Minute )دقيق ــا مين "البوري
ــدء  ــون لب ــى البرلمــان. وأعــد فريــق العمــل مشــروع قان ــل تقديمــه إل ــن قب ــن الشــركاء االجتماعيي للتشــاور والتوافــق بي
ــم تقديمــه  ــد. ت ــة المناقشــة العامــة والتفــاوض مــن قبــل الشــركاء االجتماعييــن بشــأن إطــار عالقــات العمــل الجدي عملي
فــي المجلــس الوطنــي. وقــد تــم تقديــم نحــو 280 طلبــا بشــأن مشــروع القانــون مــن جانــب األفــراد والنقابــات العماليــة 
ومنظمــات أصحــاب العمــل واإلدارات الحكوميــة ومجلــس التفــاوض بشــأن الخدمــة العامــة ومجلــس عالقــات العمــل فــي 

مجــال التعليــم.

وكان هنــاك عــدد مــن نقــاط الخــالف. تعلقــت القضايــا الرئيســية بإطــار المفاوضــة الجماعيــة. وشــمل مشــروع القانــون 
واجبــا تشــريعيا للمفاوضــة، وأحكامــا للمفاوضــة اإلجباريــة المقننــة علــى نطــاق الصناعــة مــن خــالل مجالــس التفــاوض 
ــل  ــات التمثي ــألة عتب ــول مس ــدة ح ــا بش ــان أيض ــف الطرف ــك. واختل ــل ذل ــاب العم ــات أصح ــد منظم ــم تؤي ــة. ول الوطني
للحقــوق التنظيميــة. وفــي حيــن أيــدت بعــض االتحــادات النقابيــة عتبــات تتــراوح بيــن ٪30 و٪50، فضلــت األعمــال 

التجاريــة المنظمــة فكــرة "الصفــة التمثيليــة الكافيــة".

وســرعان مــا تــم التوصــل إلــى طريــق مســدود. وتيســيرا للمفاوضــات، وضعــت الحكومــة مجموعــة مــن المقترحــات 
لكســر الجمــود، وأوجــدت ثالثــة فــرق عمــل للتعامــل مــع القضايــا المعلقــة مــن عمليــة التفــاوض. وشــكل وزيــر العمــل 
لجنــة مــن المديريــن لإلشــراف علــى فــرق العمــل الثالثــة. وكان مــن المفتــرض إحالــة المســائل التــي لــم تحــل إلــى اللجنــة.

وتــم التوصــل أخيــرا إلــى اتفــاق بشــأن عتبــة "الصفــة التمثيليــة الكافيــة " للحصــول علــى حقــوق تنظيميــة، وعلــى توفيــر 
مجالــس المفاوضــة القانونيــة ذات شــروط تمثيليــة أقــل، وجــدول أعمــال أكثــر محدوديــة للمفاوضــة. وظــل طلــب تســجيل 
وإنشــاء مجلــس للمفاوضــة طلبــا طوعيــا، ولــم يتــم إدخــال أي واجــب قانونــي للمفاوضــة. وقــد أقــر البرلمــان فــي أيلــول / 
ســبتمبر 1996 قانــون عالقــات العمــل الجديــد لعــام 1995 وبــدأ نفــاذه فــي وقــت الحــق مــن ذلــك العــام. وأدت مشــاركة 

الشــركاء االجتماعييــن إلــى تعزيــز شــرعية النظــام األساســي وتمهيــد الطريــق أمــام تنفيــذه.
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 G.; Bosch C. 2011. Labour Relations Law: A Comprehensive Guide, 5th Edition )Cape Town, LexisNexis(;
 Fenwick, C.; Kalula, E.; Landau, I. 2007. Labour law: A Southern African perspective, Discussion Paper
 Series No. 180 )Geneva, International Institute for Labour Studies of the ILO(; Government of South Africa.
 1995. Explanatory memorandum to the draft negotiating document in the form of a labour relations bill,
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وقد تنطوي العملية التشاورية على االعتبارات التالية:

ينبغي إتاحة فترة زمنية كافية ومعقولة إلجراء المشاورات. �

يجــوز لممثلــي الحكومــات البــدء فــي العمليــة مــن خــالل توضيــح أســباب إجــراء المشــاورات ونطاقهــا  �
واإلطــار الزمنــي المتوقــع والمنهجيــة المقترحــة.

لكــي تكــون المشــاورات فعالــة، يجــب أن تتجــاوز مجــرد تبــادل المعلومــات، ويجــب أن تشــارك الســلطات  �
ــاف  ــات واستكش ــادل المعلوم ــة وتب ــع األدل ــا وجم ــد القضاي ــي تحدي ــون ف ــركاء االجتماعي ــة والش العام

الخيــارات وتطويــر الحلــول المفضلــة.

ــم  � ــم ومصالحه ــن وحججه ــى شــواغل الشــركاء االجتماعيي ــوا إل ــة أن ينصت ــي الحكوم ــى ممثل يجــب عل
ومقترحاتهــم. "اإلنصــات النشــط" يعنــي طــرح األســئلة ومحاولــة فهــم المصالــح الكامنــة وراء المواقــف 

مــن أجــل بنــاء توافــق فــي اآلراء والتوصــل إلــى اتفــاق جزئــي أو كامــل.

قــد ترغــب الســلطات العامــة فــي االحتفــاظ بأكبــر عــدد ممكــن مــن الخيــارات علــى الطاولــة، وتجنــب  �
المطالبــة بحــل واحــد. ومــن المرجــح أن يولــد ذلــك انعــدام الثقــة ويثيــر حالــة مــن الجمــود. وثمــة نهــج 
أكثــر انفتاحــا وأكثــر جــدوى يتمثــل فــي أن يقــدم الشــركاء االجتماعيــون تحليالتهــم الخاصــة ويقدمــون 
الخيــارات ويوافقــون علــى المبــادئ والمعاييــر التــي يمكــن أن توجــه تقييــم التدابيــر التــي يتعيــن اعتمادهــا.

إن االتفــاق بيــن الســلطات العامــة والشــركاء االجتماعييــن بشــأن التدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا لتعزيــز  �
المفاوضــة الجماعيــة هــو دائمــا الخيــار األفضــل. وقــد ال يكــون مــن الممكــن دائمــا التوصــل إلــى توافــق 
كامــل فــي اآلراء، ومــع ذلــك، لنوعيــة عمليــة التشــاور قيمــة جوهريــة وال ينبغــي تجاهلهــا، فهــي تبنــي 

االحتــرام المتبــادل بيــن الســلطات العامــة والشــركاء االجتماعييــن.

ــة،  ــارات السياســات المختلف ــا الرئيســية ووضــع االســتراتيجيات أو خي ــد القضاي ــة وتحدي وبمجــرد جمــع األدل
تتمثــل المهمــة التاليــة فــي تحديــد األولويــات. وهنــا أيضــا، يعــد إشــراك الشــركاء االجتماعييــن أمــر أساســي 
لتحديــد وبنــاء توافــق فــي اآلراء بشــأن الطريقــة األكثــر واقعيــة للمضــي قدمــا. وعلــى هــذا األســاس، يمكــن 
وضــع اســتراتيجية أو خطــة عمــل وتحديــد األهــداف الكليــة للسياســة العامــة، وينبغــي أن يشــمل ذلــك تخصيــص 

المســؤوليات المحــددة وأن يتضمــن جــدوال زمنيــا يضــم المراحــل الرئيســية.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للسياســات العامــة األخــرى، تتجســد سياســة 
ترمــي إلــى تعزيــز المفاوضــة الجماعيــة فــي نظــام مــن القوانيــن واللوائح 
والمؤسســات والبرامــج والخدمــات. وتوجــه الفصــول المتبقيــة الســلطات 
العامــة نحــو العناصــر المحــددة لسياســة ترمــي إلــى تعزيــز المفاوضــة 
الجماعيــة وتقــدر تمامــا الحاجــة إلــى إشــراك الشــركاء االجتماعييــن فــي 

تصميمهــا.

أمثلة�قطرية
السياسات العامة التي تعزز المفاوضة 

الجماعية.
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اإلجراءات واآلليات لتســهيل المفاوضة 
الجماعية

حتــى تكــون المفاوضــة الجماعيــة فعالــة، ســيتعين علــى الشــركاء االجتماعييــن والســلطات العامــة معالجــة عــدد 
مــن المســائل اإلجرائيــة. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تيســير التفــاوض اإلرادي وتعزيــز المفاوضــة الجماعيــة. 
ــات مخصصــة أو  ــد تكــون الترتيب ــه، ق ــان فــي المفاوضــة علي ــذي يرغــب الطرف ــى المســتوى ال واعتمــادا عل
تحــدث فــي ظــروف مؤسســية أكثــر رســمية. وتشــكل هــذه اإلجــراءات التيســيرية والترتيبــات المؤسســية إطــار 

المفاوضــة الجماعيــة.

ــن  ــر واالســتخدام الكاملي ــز التطوي ــة - و"تشــجيع وتعزي ــز المفاوضــة الجماعي ــى تعزي ــدان التــي تســعى إل البل
إلجــراءات التفــاوض اإلرادي بيــن أصحــاب العمــل أو منظماتهــم ومنظمــات العمــال" )اتفاقيــة حــق التنظيــم 

والمفاوضــة الجماعيــة، 1949 )رقــم 98، المــادة 4( - قــد تواجــه عــددا مــن األســئلة:

من له الحق في المفاوضة الجماعية؟ �

من هم أطراف المفاوضة الجماعية؟ �

کيف سيتم االعتراف باألطراف ألغراض المفاوضة الجماعية؟ �

على أي مستوى ستجري المفاوضة الجماعية؟ �

ما هي مواضيع المفاوضة الجماعية؟ �

وتسترشــد اإلجابــات علــى هــذه األســئلة بالمبــادئ التــي وضعهــا علــى مر الســنين نظام اإلشــراف التابــع لمنظمة 
العمــل الدوليــة. كمــا تتشــكل أيضــا مــن خــال الســياق المؤسســي الوطنــي. وفــي حيــن تســعى الســلطات العامــة 
ــة للمفاوضــات أن  ــح المفصل ــا للوائ ــن فيه ــاك ظــروف يمك ــون هن ــد تك ــة، ق ــز المفاوضــة الجماعي ــى تعزي إل
تنتهــك اســتقالية األطــراف. وكمــا أكــد الفصــل الســابق، ينبغــي أن يكــون تطويــر إطــار المفاوضــة الجماعيــة 

موضــع مشــاورات مــع الشــركاء االجتماعييــن، وحيثمــا أمكــن، موضــع االتفــاق بينهــم.

ــة  ــد المفاوضــة الجماعي ــون تقالي ــث تك ــوة، وحي ــون بالق ــركاء االجتماعي ــا الش ــع فيه ــي يتمت ــدان الت ــي البل وف
ــي ألصحــاب  ــن االتحــاد الوطن ــاق بي ــاج التف ــة نت ــد تكــون قواعــد وإجــراءات المفاوضــة الجماعي راســخة، ق
ــية  ــد األساس ــاع القواع ــن إرج ــرك يمك ــي الدانم ــال، ف ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــات العمالي ــاد النقاب ــل واتح العم
التــي تنظــم النظــام اإلرادي للمفاوضــة الجماعيــة إلــى اتفــاق أيلــول / ســبتمبر مــن العــام 1899 المبــرم بيــن 
أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة والــذي يحــدد المبــادئ الرئيســية التــي تحكــم هــذا النظــام، ومحكمــة العمــل، 

ــة. ــود الفردي ــة، والعق ــات الجماعي واالتفاق

وفــي حيــن أنــه مــن األفضــل وضــع قواعــد وإجــراءات المفاوضــة الجماعيــة مــن خــال اتفــاق بيــن الشــركاء 
ــت أو  ــؤدي تفت ــد ي ــدان، ق ــي بعــض البل ــا. ف ــك صعب ــد تجعــل ذل ــة ق ــر إن الظــروف الوطني ــن، غي االجتماعيي
ضعــف الشــركاء االجتماعييــن إلــى تقويــض جهودهــم الراميــة إلــى وضــع قواعــد وإجــراءات متفــق عليهــا، 
ــلطات  ــترغب الس ــروف، س ــذه الظ ــي ه ــة. وف ــات طوعي ــراء مفاوض ــه إج ــن خال ــن م ــار يمك ــر إط وتوفي
العامــة فــي اتخــاذ تدابيــر إلنشــاء إطــار قانونــي ومؤسســي لدعــم المفاوضــة الجماعيــة بالتشــاور مــع الشــركاء 

ــن. االجتماعيي
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اإلطار 4-1     إجراءات وآليات المفاوضة الجماعية

"أيــا كان نــوع اآلليــات المســتخدمة، فــإن هدفهــا األول ينبغــي أن يتمثــل فــي التشــجيع، بــكل الســبل الممكنــة، للمفاوضــات 
الجماعيــة الحــرة والطوعيــة بيــن الطرفيــن، بمــا يتيــح لهــم أكبــر قــدر مــن االســتقالية، مــع وضــع إطــار قانونــي وهيكلــة 

إداريــة يمكــن أن يلجئــوا إليهمــا علــى أســاس إرادي وباتفــاق متبــادل، لتســهيل إبــرام اتفــاق جماعــي ".

المصــدر: منظمــة العمــل الدوليــة: الحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعيــة، الدراســة االســتقصائية العامــة للتقاريــر بشــأن 
اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحــق التنظيــم، 1948 )رقــم 87(، واتفاقيــة حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، 1949)رقــم 98(، 

التقريــر الثالــث )الجــزء 4 بــاء(، مؤتمــر العمــل الدولــي، الــدورة 81، جنيــف، 1994، الفقــرة 247.

العمال الذين يشملهم إطار المفاوضة الجماعية 
ــي  ــى الت ــألة األول ــإن المس ــة، ف ــم إطــار المفاوضــة الجماعي ــد تصمي عن
ــا  ــة. وكم ــم المفاوضــة الجماعي ــال يحــق له ــن العم ــن م ــق بم تنشــأ تتعل
رأينــا فــي الفصــل الثانــي، تنــص معاييــر ومبــادئ منظمــة العمــل الدوليــة 
علــى االعتــراف بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة فــي جميــع القطاعــات 
الخاصــة والعامــة. والفئــات الوحيــدة مــن العمــال التــي يمكــن اســتبعادها 
مــن هــذا المبــدأ العــام هــي الشــرطة والقــوات المســلحة. ويمكــن للقوانيــن 

ــى  ــة عل ــل الدولي ــة العم ــر منظم ــا معايي ــي توفره ــات الت ــاق الضمان ــدى انطب ــدد م ــة أن تح ــح الوطني واللوائ
الشــرطة والقــوات المســلحة.

ــة  ــي الخدم ــع موظف ــاول وض ــم 98 "ال تتن ــة رق ــن أن االتفاقي ــي حي وف
العامــة العامليــن فــي إدارة الدولــة" )المــادة 6(، فــإن الصكــوك الاحقــة 
تمــد تدريجيــا الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة ليشــمل موظفــي الخدمــة 
العامــة. )االتفاقيتــان رقــم 151 ورقــم 154(. ويشــمل ذلــك طرائــق 
خاصــة - يمكــن أن تحددهــا القوانيــن الوطنيــة أو اللوائــح أو الممارســات 
الوطنيــة - لممارســة حقــوق المفاوضــة الجماعيــة فــي الخدمــات العامــة 
)االتفاقيــة رقــم 154(. وهــذا يمكــن البلــدان مــن مراعــاة الســمات المميزة 

للقطــاع العــام ومختلــف النظــم الوطنيــة ونظــم الميزانيــة.

ــي بالحــق فــي المفاوضــة  ــق باالعتــراف الفعل ــة تتعل ــاك مســألة ثاني وهن
الجماعيــة. فــي العقــود األخيــرة، أدت التغييــرات فــي تنظيــم العمــل أحيانا 
إلــى عــدم وضــوح التمييــز بيــن المســتخدم والمقــاول المســتقل. وقــد يجــد 
ــأ  ــم بالخط ــم تصنيفه ــة، ويت ــتخدام مقنع ــة اس ــي عاق ــهم ف ــال أنفس العم
علــى أنهــم مقاولــون لحســابهم الخــاص، وبالتالــي يحرمــون مــن حقوقهــم 

التفاوضيــة الجماعيــة واالســتحقاقات الخاصــة باالتفاقــات الجماعيــة.

ــأن  ــادات بش ــم 198( إرش ــتخدام، 2006 )رق ــات االس ــأن عاق ــة بش ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــر توصي وتوف
ــان  ــل ضم ــن أج ــة م ــن ذات الصل ــاق القواني ــف نط ــح وتكيي ــتعراض وتوضي ــة الس ــة وطني ــة سياس صياغ

معايير العمل الدولية
اتفاقية بشأن حماية حق التنظيم 

وإجراءات تحديد شروط االستخدام في 
الخدمة العامة، 1978 )رقم 151( 

مرجع رئيسي
الدراسة االستقصائية العامة بشأن 

عاقات العمل والمفاوضة الجماعية في 
الخدمة العامة، 2013

معايير العمل الدولية
 اتفاقية بشأن المفاوضة الجماعية، 

1981 )رقم 154( 

معايير العمل الدولية
 التوصية بشأن عاقة االستخدام، 

2006 )رقم 198( 
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ــان  ــة لضم ــذه السياســة مهم ــة اســتخدام. وه ــي ســياق عاق ــا ف ــؤدون عم ــن ي ــال الذي ــة للعم ــة الفعال الحماي
قــدرة العمــال علــى ممارســة الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة والتمتــع بضمانــات الحمايــة المتاحــة لهــم فــي 

ــارية. ــة الس ــات الجماعي االتفاق

أطراف المفاوضة الجماعية
تســتند المفاوضــة الجماعيــة إلــى الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق العمــال وأصحــاب العمــل فــي إنشــاء المنظمــات 
التــي يختارونهــا واالنضمــام إليهــا. ولكــن مــن هــم أطــراف المفاوضــة الجماعيــة؟ قــد يبــدو مــن الوهلــة األولــى 
أن تحديــد األطــراف المتفاوضــة أمــرا واضحــا. أليســوا أصحــاب العمــل ومنظمــات أصحــاب العمــل مــن جهــة، 

والنقابــات العماليــة مــن جهــة أخــرى؟

عندمــا يتعلــق األمــر بالمفاوضــة الجماعيــة، يمكــن لصاحــب العمــل أو مجموعــة مــن أصحــاب العمــل التفــاوض 
بشــكل مباشــر، أو تعييــن المديريــن أو الخبــراء للتفــاوض نيابــة عنهــم. ومقابــل ذلــك، قــد يقــرر أصحــاب العمــل 
ــار  ــرف إط ــب أن يعت ــم. ويج ــزز مصالحه ــم وتع ــل لتمثله ــاب العم ــة ألصح ــى منظم ــام إل ــاء أو االنضم إنش
المفاوضــة الجماعيــة بحــق أصحــاب العمــل فــي الدخــول فــي مفاوضــات جماعيــة باألصالــة عــن أنفســهم، أو 

أن يكونــوا ممثليــن عــن طريــق منظمــة ألصحــاب العمــل.

وفــي حالــة العمــال، فــإن الوضــع مختلــف بعض الشــيء. تنــص معاييــر ومبادئ 
منظمــة العمــل الدوليــة علــى أن المفاوضــة الجماعية حــق لمنظمات العمــال )أي 
النقابــات العماليــة واالتحــادات واالتحــادات العامــة مــن المســتوى األول(. ولكــي 
ــا  ــاع عنه ــال والدف ــح العم ــز مصال ــى تعزي ــادرة عل ــة ق ــات العمالي ــون النقاب تك
عــن طريــق المفاوضــة الجماعيــة، يجــب أن تكــون مســتقلة، ويجــب أال تكــون 
"خاضعــة لســيطرة أصحــاب العمــل أو منظمــات أصحــاب العمــل" )المــادة 2 
ــم أنشــطتها دون  ــى تنظي ــادرة عل ــون ق ــم 98(، ويجــب أن تك ــة رق ــن االتفاقي م

تدخــل مــن جانــب الســلطات العامــة )المــادة 3 مــن االتفاقيــة رقــم 87(.

ــال  ــن العم ــون ع ــون وممثل ــون نقابي ــا ممثل ــد فيه ــي يوج ــاالت الت ــي الح وف
فــي المنشــأة نفســها، ينبغــي اتخــاذ تدابيــر لضمــان عــدم وجــود تنــازع بيــن 
دور النقابــة، علــى ســبيل المثــال، للتفــاوض وإبــرام اتفاقــات جماعيــة، ودور 
العمــال الممثلــون )اتفاقيــة ممثلــي العمــال، 1971 )رقــم 135((. وفــي حالــة 
عــدم وجــود منظمــات العمــال )أي النقابــات العماليــة( يجــوز "لممثلــي العمال 
ــح  ــن واللوائ ــا للقواني ــك وفق ــن حســب األصــول والمصــرح لهــم بذل المنتخبي
الوطنيــة" إبــرام اتفاقــات جماعيــة )توصيــة بشــأن االتفاقــات الجماعيــة، 

ــم 91((. 1951 )رق

ويترتــب علــى ذلــك آثــار هامــة علــى واضعــي السياســات. قــد ترغــب 
الســلطات العامــة الراميــة إلــى تعزيــز المفاوضــة الجماعيــة فــي االعتــراف 
ــة  ــري للنقابــات العمالي ــاص حص ــا اختص ــة الجماعيــة باعتباره بالمفاوض

مرجع رئيسي
موجز لمبادئ وقرارات لجنة الحرية 

 النقابية التابعة لمجلس ادارة منظمة 
العمل الدولية، 2006 

معايير العمل الدولية
التوصية بشأن االتفاقات الجماعية، 

1951 )رقم 91(

معايير العمل الدولية
 اتفاقيــة ممثلي العمال، 1971 

)رقم 135( 
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وأصحــاب العمــل ومنظمــات أصحــاب العمــل. وتشــمل العديــد مــن الــدول األعضــاء مثــل هــذه األحــكام فــي 
تشــريعاتها المتعلقــة بالعمــل. علــى ســبيل المثــال، يوضــح قانــون العمــل فــي المغــرب األطــراف فــي تعريــف 
المفاوضــة الجماعيــة )انظــر اإلطــار 4-2(. ويتعيــن عليهــم أيضــا أن يتخــذوا التدابيــر الازمــة لضمــان عــدم 
اســتخدام وجــود ممثلــي العمــال، كمــا قــد ينــص عليــه القانــون فــي حالــة لجــان الســامة والصحــة، لتقويــض 

ــة. ــز المفاوضــة الجماعي ــة تعزي ــة أو عملي ــات العمالي ــف النقاب موق

اإلطار 4-2     تعريف المفاوضة الجماعية في المغرب

ــات  ــا للنقاب ــر تمثي ــات األكث ــا أو النقاب ــر تمثي ــة األكث ــات العمالي ــي النقاب ــن ممثل ــة هــي الحــوار بي المفاوضــة الجماعي
ــة أخــرى، بهــدف: ــي منظمــات أصحــاب العمــل مــن جه ــر مــن أصحــاب العمــل أو ممثل ــة مــن جهــة، وواحــدا أو أكث العمالي

تحديد وتحسين ظروف العمل واالستخدام؛ 9

تنظيم العاقات بين أصحاب العمل والعاملين بأجر؛ 9

ــر  9 ــة األكث ــات العمالي ــر مــن النقاب ــة، وواحــد أو أكث ــن أصحــاب العمــل أو منظماتهــم مــن ناحي ــات بي ــم العاق تنظي
ــة أخــرى. )المــادة 92( ــا للعمــال بأجــر مــن ناحي تمثي

 المصــدر: القانــون رقــم 99-65 بشــأن قانــون العمــل )الصــادر عــن الظهيــر رقــم 1-03-194 المــؤرخ 14 رجــب )11 أيلــول / 
سبتمبر 2003(.

االعتراف باألطراف التمثيلية ألغراض 
المفاوضة الجماعية

يعتبــر االعتــراف بمنظمــات ممثلــة ألصحــاب العمــل والعمــال عنصــرا أساســيا فــي تعزيــز المفاوضــة الجماعية. 
ويتــم التمييــز هنــا بيــن حــق النقابــات العماليــة ومنظمــات أصحــاب العمــل فــي تمثيــل أعضائهــا على ســبيل المثال 
فــي التعامــل مــع المظالــم - واالعتــراف بهــا كممثــل للمفاوضــة. ويحــدث االعتــراف عندمــا تعتــرف األطــراف 

بمنظمــة مــا وتقبلهــا وتعتــرف بهــا كممثــل ألغــراض المفاوضــة الجماعيــة.

علــى  الحصــول  إلــى  الجماعيــة  المفاوضــة  أطــراف  تســعى  وقــد 
ــراف  ــون االعت ــا يك ــة. عندم ــة أو القانوني ــائل الطوعي ــراف بالوس االعت
ــد  ــاق االعتــراف. وق ــى اتف ــان عل ــع الطرف ــاد أن يوق ــا، مــن المعت طوعي
يكــون ذلــك وســيلة مهمــة ألصحــاب العمــل )أو منظمــات أصحــاب 

ــادل كممثليــن للمفاوضــة، وتحديــد اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا  العمــل( والنقابــات العماليــة لاعتــراف المتب
ــة.  ــة الجماعي ــال المفاوض ــن خ ــا م ــي معالجته ــي ينبغ ــائل الت والمس

ــد  ــى أســاس طوعــي بحــت. فق ــي المفاوضــة عل ــراف بممثل ــن الصعــب االعت ــل م ــد تجع ــر أن الظــروف ق غي
يتــردد أصحــاب العمــل أو يرفضــون االعتــراف بالنقابــات الممثلــة أو التفــاوض معهــا. وفــي الحــاالت التــي يوجــد 

أمثلة قطرية
اتفاقات االعتراف
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فيهــا انتشــار للنقابــات العماليــة، قــد تكــون هنــاك خافــات بشــأن مــن ينبغــي أن يمثــل العمــال. وقــد تتعــارض 
النقابــات المتنافســة مــع بعضهــا البعــض فــي المفاوضــات. ولتفــادي هــذه الحــاالت وتوفير إطــار يعــزز المفاوضة 
الجماعيــة، مــن الشــائع أن تضــع البلــدان إجــراءات قانونيــة متعلقــة باالعتــراف. كمــا أن وجــود قوانيــن ولوائــح 

تحــدد شــروط وإجــراءات االعتــراف يمكــن أن يســهم أيضــا فــي زيــادة االعتــراف الطوعــي بيــن الطرفيــن.

اإلطار 4-3     االعتراف ألغراض المفاوضة الجماعية

"ثانيا. أساليب تشجيع المفاوضة الجماعية

3 - ينبغي، عند االقتضاء، اتخاذ تدابير مكيفة مع الظروف الوطنية من أجل:

) أ( االعتراف بالمنظمات الممثلة ألصحاب العمل والعمال ألغراض المفاوضة الجماعية؛

 ) ب( اســتناد تحديــد المنظمــات التــي تعطــي حــق المفاوضــة الجماعيــة، فــي البلــدان التــي تطبــق فيهــا الســلطات المختصــة 
إجــراءات اعتــراف بهــذا الحــق، إلــى معاييــر موضوعيــة ومحــددة مســبقا تتعلــق بالصفــة التمثيليــة للمنظمــات، وتوضــع 

بالتشــاور مــع المنظمــات الممثلــة ألصحــاب العمــل والعمــال ".

المصدر: توصية بشأن المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 163(، الفقرة 3.

تــود الســلطات العامــة التــي تســعى إلــى وضــع إجــراءات قانونية للحصــول على 
االعتــراف أن تقــوم بذلــك بالتشــاور مــع المنظمــات الممثلــة ألصحــاب العمــل 
والعمــال. وسيســاعد ذلــك علــى ضمــان أن تحظــى اإلجــراءات بثقــة األطــراف. 
ومــن أجــل تقليــل الجــدل إلــى أدنــى حــد، مــن المرغــوب فيــه أيضــا أن يتــم تحديد 
الطابــع التمثيلــي مــن قبــل هيئــة قــادرة علــى ضمــان االســتقال والموضوعيــة. 

وينبغــي أن تكــون المعاييــر التــي تطبــق لتحديد الوضع التمثيلــي للمنظمات ألغــراض المفاوضــة الجماعية موضوعية 
ومحــددة ســلفا وواضحــة، بغيــة تجنــب شــبهة التحيــز. فبعــض البلــدان تعطــي حقوقــا حصريــة فــي المفاوضــة لنقابة أو 
مجموعــة مــن النقابــات تمثــل غالبيــة العمــال. وفــي بلــدان أخــرى، تســمح أطــر المفاوضــة الجماعيــة لنقابــات متعــددة 

بالحصــول علــى االعتــراف والتفــاوض بشــأن االتفاقــات الجماعية.

ووفقــا لهيئــات اإلشــراف التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، حيثمــا ينــص 
التشــريع علــى إجــراء لاعتــراف بالنقابــات وكيــا حصريــا للمفاوضــة الــذي 
يمثــل جميــع العمــال )وليــس فقــط أعضائهــا(، ينبغــي إدراج بعــض الضمانات، 

وهــي تشــمل مــا يلــي:

ينبغي أن يتم االعتماد من قبل هيئة مستقلة؛ ) أ( 

ينبغي اختيار المنظمات الممثلة بأغلبية أصوات العاملين في الوحدة المعنية؛ ) ب( 

) ج(  ينبغــي إدراج نــص بشــأن المنظمــة التــي تفشــل فــي تأميــن عــدد كبيــر بمــا فيــه الكفايــة مــن األصــوات 
لطلــب انتخابــات جديــدة بعــد فتــرة محــددة؛ 

ــد  ــدة بع ــات جدي ــب إجــراء انتخاب ــدة بطل ــة المعتم ــر المنظم ــة غي ــام منظم ينبغــي إدراج نــص بشــأن قي  ) د( 
ــة. ــرة معقول ــاء فت انقض

األحكام القانونية الموضوعية
اتفاقات االعتراف

مرجع رئيسي
دراسة استقصائية عامة بشأن االتفاقيات 

األساسية المتعلقة بالحقوق في العمل، 
2012
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وفــي النظــم التــي يمنــح فيهــا التشــريع حقوقــا تفاوضيــة حصريــة ألكثــر النقابــات العماليــة تمثيــا، ينبغــي أن 
يظــل لنقابــات األقليــة الحــق فــي تمثيــل أعضائهــا فــي المســائل التــي ال تشــكل مفاوضــة جماعيــة، مثــل معالجــة 
ــبة  ــة النس ــا أي نقاب ــل فيه ــي ال تمث ــاالت الت ــي الح ــل. وف ــكان العم ــي م ــان ف ــأن اللج ــاور بش ــم أو التش المظال
ــة  ــة الجماعي ــوق المفاوض ــح حق ــي من ــة، ينبغ ــة الحصري ــوق المفاوض ــى حق ــول عل ــة للحص ــة الازم المئوي

لجميــع النقابــات العماليــة، والتــي تتفــاوض نيابــة عــن أعضائهــا. 

وبمــا أن االعتــراف هــو حجــر الزاويــة فــي المفاوضــة الجماعيــة، فمــن 
ــركاء  ــجيع الش ــا لتش ــا خاص ــة اهتمام ــي الســلطات العام ــم أن تول المه
هــذه  ألغــراض  البعــض  ببعضهــم  االعتــراف  علــى  االجتماعييــن 
ــم إجــراءات  ــي تصمي ــارات ف ــد تســاعد عــدد مــن االعتب المفاوضــة. وق

االعتــراف:

يستحســن تحديــد النطــاق الــذي يــراد الحصــول علــى االعتــراف بــه مــن خــال تحديــد وحــدة المفاوضــة  �
وترســيم حــدود اإلقليــم أو الصناعــة أو القطــاع أو المهنــة أو المنشــأة أو وحــدة العمــل. ومــن أجــل ضمــان 
ــح نطــاق وحــدة المفاوضــة للجماعــات  ــة، ينبغــي أن يتي ــي بحقــوق المفاوضــة الجماعي ــراف الفعل االعت

ذات الصلــة مــن العمــال الدفــاع عــن مصالحهــم المشــتركة.

يجب أن تكون إجراءات االعتراف سريعة وفعالة، وال تؤدي إلى تأخيرات ال داعي لها. �

ــوق  � ــتوى يع ــد مس ــا عن ــم تحديده ــم أال يت ــن المه ــة، م ــة التمثيلي ــد الصف ــات تحدي ــي عتب ــر ف ــد النظ عن
التطويــر الكامــل للمفاوضــة الجماعيــة.

ينبغي اتخاذ تدابير لتسوية المنازعات المتعلقة باالعتراف، على سبيل المثال بإجراء اقتراع. �

ــة ألطــراف  � ــة التمثيلي ــد تطــرأ بمــرور الوقــت فــي الصف ــة لمراعــاة التغيــرات التــي ق ينبغــي وضــع آلي
ــاوض. التف

مستوى التفاوض
يعــد المســتوى الــذي ســتجري فيــه المفاوضــات اعتبــار بالــغ األهميــة. ويحتــاج إطــار المفاوضــة الجماعيــة إلــى 
تمكيــن أصحــاب العمــل ومنظماتهــم والنقابــات العماليــة )واتحاداتهــم واتحاداتهــم العامــة( مــن إبــرام اتفاقــات 

جماعيــة عنــد مســتوى التفــاوض الــذي يختارونــه.

ويمكن إجراء المفاوضة الجماعية على المستويات التالية:

مستوى مكان العمل أو المنشأة أو المصنع؛ �

مستوى ا لمنشأة؛ �

مستوى الصناعة أو القطاع أو فرع النشاط؛ �

المستوى البلدي أو اإلقليمي؛ �

أمثلة قطرية
مدونات الممارسة والمبادئ التوجيهية 

لاعتراف
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المستوى المهني أو المشترك بين المهن؛ �

المستوى الوطني؛  �

مزيج من هذه المستويات. �

اإلطار 4-4     مستويات المفاوضة

"4. )1( ينبغــي، عنــد االقتضــاء، اتخــاذ تدابيــر مكيفــة مــع الظــروف الوطنيــة، لكــي تكــون المفاوضــة الجماعيــة ممكنــة 
علــى كافــة المســتويات، بمــا فيهــا مســتوى المؤسســة، أو المنشــأة، أو فــرع النشــاط، أو الصناعــة، أو المســتويين اإلقليمــي 

أو الوطنــي.

ــي  ــعى األطــراف ف ــددة، أن تس ــتويات متع ــى مس ــة عل ــا المفاوضــة الجماعي ــي تجــري فيه ــدان الت ــي البل ــي ف )2( ينبغ
ــتويات ". ــذه المس ــن ه ــا بي ــة وجــود تنســيق فيم ــى كفال المفاوضــات إل

المصدر: التوصية بشأن المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 163(، الفقرة 4.

ــة  ــة مختلف ــة وقطاعي ــات جغرافي ــة اتفاق ــات الجماعي ــف االتفاق ــا، أن تكــون لمختل ــد م ــي بل ــم يمكــن، ف ومــن ث
ــاد  ــى اقتص ــاط أو حت ــرع نش ــة أو ف ــآت أو صناع ــن المنش ــة م ــأة أو مجموع ــل أو منش ــكان عم ــاول م - تتن
بأكملــه. ويتمثــل أحــد التحديــات الرئيســية فــي كيفيــة ضمــان التنســيق الكافــي بيــن هــذه المســتويات. واعتمــادا 
علــى تغطيــة المفاوضــة الجماعيــة، يمكــن أن تكــون درجــة التنســيق عامــا هامــا محــددا لفعاليــة المفاوضــة 
الجماعيــة. ويمكــن ألطــراف المفاوضــة الجماعيــة وضــع شــكا مــن أشــكال التنســيق فــي اتفاقاتهــم الجماعيــة، 

ــدا فــي عامــي 2011 و2013. ــة العامــة المبرمــة فــي فنلن ــة علــى ذلــك االتفاقــات اإلطاري ومــن األمثل

وفــي حيــن أنــه يمكــن إجــراء المفاوضــة الجماعيــة علــى أي مســتوى، تنشــأ أنمــاط أو نظــم متميــزة. يمكــن أن 
تجــري المفاوضــة الجماعيــة مــع صاحــب عمــل واحــد علــى مســتوى المنشــأة أو المؤسســة أو المصنــع، أو فــي 
حالــة تعــدد أصحــاب العمــل علــى مســتوى الصناعــة أو المســتوى اإلقليمــي أو المركــزي المشــترك بيــن المهــن. 
ويعتمــد النظــام الــذي ينشــأ علــى تفضيــات الشــركاء االجتماعييــن، ويتوقــف علــى ســياق العاقــات المؤسســية 
والصناعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، المفاوضــة بيــن أصحــاب العمــل المتعدديــن علــى مســتوى الصناعــة تترافــق 

مــع وجــود منظمــات قويــة ألصحــاب العمــل علــى مســتوى الصناعــة.

ويحــدد الجــدول 4-1 الخصائــص الرئيســية للمفاوضــة الجماعيــة ضمــن أطــر المفاوضــة مــع صاحــب عمــل 
واحــد أو مــع أصحــاب عمــل متعدديــن. وهــذان اإلطــاران ليســا بالضــرورة 
ــات  ــل االتفاق ــا تَُكم ــرا م ــا البعــض. وكثي ــن عــن بعضهم ــتقلين ومميزي مس
ــود  ــة. والمقص ــتوى الصناع ــى مس ــات عل ــآت االتفاق ــتوى المنش ــى مس عل
ــى إجــراء مشــاورات  ــي السياســات عل ــة هــو مســاعدة واضع ــن المقارن م
ــب  ــة األنس ــة الجماعي ــكل المفاوض ــأن هي ــن بش ــركاء االجتماعيي ــع الش م

ــة. ــم الوطني لظروفه

موارد معرفية:
أوراق عمل بشأن العاقات الصناعية 

والمفاوضة الجماعية
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الجدول 4-1   أطر المفاوضة مع صاحب عمل واحد أو أصحاب عمل متعددين

أصحاب عمل متعددينصاحب عمل واحد

مجموعة من المنشآت على المستوى اإلقليمي أو مستوى الصناعةالمستوى
الفرع أو الصناعة أو المستوى الوطني

العدد المعتاد لألطراف

ممثلي أصحاب العمل

ممثلي العمال

صاحب عمل واحد 9

في معظم الحاالت وكيل تفاوضي حصري،  9
سواء كان نقابة عمالية واحدة أو تحالف 

نقابات يمثل غالبية العمال

واحد أو أكثر من أصحاب العمل أو منظمات أصحاب  9
العمل

أكثر النقابات العمالية تمثيا على مستوى الصناعة أو  9
المستوى الوطني

العدد المعتاد لالتفاقات لكل 
صناعة

واحد أو أكثر 9العديد 9

التغطية المعتادة

للعاملين

حسب حجم المنشأة

معتدلة أو منخفضة 9

مرتفعة في المنشآت الكبيرة  9

منخفضة في المنشآت الصغيرة 9

مرتفعة 9

تغطي كل من المنشآت الصغيرة والكبيرة 9

 اآلثار المترتبة على 
توزيع األجور

توحيد معدالت األجور وضغط هياكل  9
األجور المؤسسية

في ظل وجود درجة عالية من التنسيق، رفع أرضية  9
األجور وتوحيد معدالت األجور في جميع أنحاء 

الصناعة، مع تأثير تحقيق المساواة في الدخل

 اآلثار المترتبة على 
كفاءة المنشآت

تعكس االتفاقات أداء المنشآت والبيئة  9
التنافسية التي تعمل فيها

تنطبق االتفاقات على الصناعة بأكملها، وتقلل التفاوت  9
)في األجور( بين المنشآت، وتقدم حافز للمنشآت األكثر 

كفاءة على االبتكار

الموضوعات ومستوى 
التفاصيل

تنظم مجموعة من المواضيع بطريقة  9
تفصيلية، مصممة خصيصا الحتياجات 

المنشأة

يمكن معالجة القضايا التي تؤثر على صناعة كاملة،  9
مثل التأمين االجتماعي

تحدد عادة أرضية األجور والشروط األساسية  9
لاستخدام. تتيح تطبيق زيادات عامة على مستوى 

الصناعة

تسمح بمعالجة قضايا محددة بطريقة مفصلة على  9
مستوى المنشأة

اعتمادا على النظام، ينطبق االتفاق الجماعي  9تطبيق األحكام
على األطراف التي تفاوضت بشأنه 

واألطراف التي يمثلونها. ويجوز ألصحاب 
العمل أن يقرروا تطبيق شروط تم التفاوض 

بشأنها على جميع العمال، بصرف النظر 
عن عضويتهم في نقابة عمالية

في بعض النظم، مثل تلك التي تتمتع بوكاء  9
تفاوض حصريين، قد ينطبق االتفاق 

الجماعي على جميع العاملين في وحدة أو 
منشأة المفاوضة في حالة أن النقابة )أو اتحاد 

النقابات( تمثل غالبية العمال

تنطبق على األطراف الموقعة، أي جميع أصحاب العمل  9
و / أو أصحاب العمل الذين تمثلهم منظمة أصحاب 

العمل وجميع أعضاء النقابة العمالية

يجوز لسلطة عامة تمديد صاحية اتفاق جماعي لغير  9
األطراف، بشرط استيفاء شروط معينة )على سبيل 
المثال، في ضوء طلب واحد أو أكثر من األطراف 

الموقعة؛ إذا اعتبرت األطراف لها صفة تمثيلية كافية؛ 
قدرة غير األطراف على تقديم الماحظات(

يجوز لاتفاقات على مستوى المنشأة تنفيذ أحكام محددة  9
في االتفاقات المبرمة على مستويات أعلى



المفاوضة الجماعية ● دليل للسياسات36

أصحاب عمل متعددينصاحب عمل واحد

قد ال تشمل عاملين من غير األطراف، مثل  9الشمولية
العمال الذين تستخدمهم وكاالت االستخدام 

المؤقت )العاملين في نفس موقع العمل(

اعتمادا على إطار المفاوضة الجماعية، قد  9
ينطبق اتفاق جماعي بمجرد إبرامه )أو قد 

ال ينطبق( على جميع المستخدمين في وحدة 
المفاوضة، بما في ذلك غير النقابيين

درجة عالية من الشمولية حيث قد يشارك عدد كبير من  9
أصحاب العمل 

يطبق التمديد المستند إلى السياسات االستحقاقات  9
في االتفاقات الجماعية على الفئات الضعيفة، مثل 

المهاجرين أو العاملين في أشكال العمالة غير القياسية

مدة ثابتة، أو 9مدة ثابتة 9المدة المعتادة لالتفاق

مفتوحة، غالبا مع شرط إعادة فتح التفاوض لغرض  9
المراجعة الدورية لألجور وغيرها من القضايا

أصحاب العمل  9يتم الدعوة لها عادة من قبل

النقابات العمالية الممثلة لألغلبية في منشأة  9
واحدة ولكنها غير منظمة بشكل جيد على 

نطاق الصناعة

النقابات العمالية 9

أصحاب العمل الراغبون في منع المنافسة غير العادلة  9
في األجور و / أو خفض التكاليف اإلدارية المتعلقة 
 بالمفاوضة على مستوى المنشأة مع النقابات المتعددة

كهــدف للسياســة العامــة، قــد ترغــب الســلطات العامــة، وبالتشــاور مــع الشــركاء االجتماعييــن، فــي تشــجيع 
وضــع أطــر للمفاوضــة الشــاملة، وذلــك عــن طريــق مــا يلــي:

تشجيع األطراف على تطبيق اتفاق مبرم في منشأة ما على جميع العمال. �

تســهيل إقامــة منتديــات صناعيــة مشــتركة تجمــع بيــن أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة للمشــاركة فــي  �
الحــوار االجتماعــي بشــأن القضايــا والتحديــات التــي تواجــه الصناعــة.

ــات  � ــكام اتفاق ــأن أح ــاوض بش ــع للتف ــي تجتم ــة الت ــتركة المخصص ــاوض المش ــان التف ــم للج ــم الدع تقدي
ــم. ــكل دائ ــا هي ــس لديه ــن لي ــا، ولك ــروع أو مراجعته الف

وضــع ترتيبــات لتســجيل مجالــس المفاوضــة المشــتركة بيــن األطــراف  �
المتعــددة، بنــاًء علــى طلــب األطــراف الممثلــة التــي تســعى إلــى التفاوض 
علــى مســتوى القطــاع أو الصناعــة أو الفرع )و / أو المنطقــة الجغرافية(.

اتخــاذ الترتيبــات الازمــة لكــي تشــكل الســلطات العامــة هــذه الهيئــات  �
بنــاًء علــى طلــب منظمــات أصحــاب العمــل الممثلــة أو النقابــات 

ــن. ــاع معي ــي قط ــة ف ــة الممثل العمالي

كفالــة التمديــد القائــم علــى السياســات التفــاق جماعــي علــى مســتوى الصناعــة لجميــع أصحــاب العمــل  �
والعمــال فــي الصناعــة أو فــرع الصناعــة. ويتــم تغطيــة هــذا الموضــوع فــي الفصــل الســابع بقــدر أكبــر 

مــن العمــق.

وفــي الوقــت الــذي تشــجع فيــه الســلطات العامــة علــى وضــع أطــر للمفاوضــة الشــاملة، يتعيــن عليهــا االمتنــاع 
عــن فــرض مســتوى المفاوضــة الجماعيــة علــى األطــراف المتفاوضــة. وينبغــي أن تكــون المفاوضــة الجماعيــة 
ممكنــة علــى أي مســتوى كان، بمــا فــي ذلــك المفاوضــة علــى مســتوى المؤسســة، أو المنشــأة، أو فــرع النشــاط، 

األحكام القانونية الموضوعية:
مجالس األجور والمجالس التفاوضية 

والمجالس المشتركة
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أو الصناعــة، أو المســتويين اإلقليمــي أو الوطنــي. والشــركاء االجتماعيــون هــم األقــدر علــي البــت فــي أنســب 
ــي  ــات عل ــة يســتكمل باتفاق ــات اإلطاري ــط مــن االتفاق ــاد نظــام مختل ــك اعتم ــي ذل ــا ف مســتوى للمفاوضــة، بم

مســتوي المنشــأة )انظــر الدراســة االســتقصائية العامــة، 2012، الفقــرة 222(.

مواضيع وقضايا المفاوضة الجماعية
كمــا هــو مبيــن فــي الفصــل األول، تشــمل موضوعــات المفاوضــة الجماعيــة ظــروف العمــل )مثــل األجــور 
والبــدالت واالســتحقاقات وســاعات العمــل وســاعات العمــل اإلضافــي وفتــرات الراحــة(؛ وشــروط االســتخدام 
)مثــل الترقيــة والنقــل والفصــل(؛ وتنظيــم العاقــات بيــن أصحــاب العمــل أو منظماتهــم ونقابــة عماليــة واحــدة 
أو أكثــر )مثــل التســهيات المتاحــة لممثلــي النقابــات، وإجــراءات تســوية المنازعــات، وأحــكام التشــاور 

ــادل المعلومــات(. والتعــاون وتب

ويحتــاج إطــار المفاوضــة الجماعيــة إلــى منــح األطــراف المتفاوضــة حريــة كاملــة فــي تقريــر المواضيــع التــي 
ترغــب فــي إدراجهــا فــي جــدول أعمالهــا التفاوضــي. وتعتبــر الهيئــات اإلشــرافية فــي منظمــة العمــل الدوليــة 
ــل  ــادئ العم ــر ومب ــع معايي ــى م ــا تتناف ــداول بأنه ــة للت ــائل القابل ــد نطــاق المس ــذة لتقيي ــر المتخ ــا التدابي عموم
ــاك بعــض االســتثناءات، مثــل حظــر بعــض المواضيــع  ــة. وهن ــة بشــأن الحــق فــي المفاوضــة الجماعي الدولي
ألســباب تتعلــق بالنظــام العــام، والتــي يمكــن أن تشــمل أحكامــا تمييزيــة، أو أحكامــا خاصــة باألمــن النقابــي، أو 

األحــكام التــي تتعــارض مــع الحــد األدنــى مــن الحمايــة فــي التشــريع.

وفيمــا يتعلــق بالمفاوضــة الجماعيــة فــي القطــاع العــام، فــإن األحــكام التشــريعية التــي تضــع الميزانيــة العامــة 
ــل  ــة العم ــات منظم ــع اتفاقي ــق م ــة باألجــور، تتف ــا للمفاوضــات المتعلق ــا ودني ــدودا علي ــاملة، أو تضــع ح الش
الدوليــة شــريطة أن تتــرك دورا هامــا للمفاوضــة الجماعيــة. وتتناقــض األحــكام التــي تفــرض زيــادات نســبية 

محــددة وتســتبعد أي إمكانيــة للمفاوضــة مــع الحــق فــي إجــراء مفاوضــات جماعيــة حــرة وطوعيــة.

ــع التــي تتناولهــا المفاوضــة  وفــي الواقــع العملــي، فــإن نطــاق المواضي
الجماعيــة قــد اتســعت تدريجيــا لتتيــح مجــاال لتــوازن المصالــح المختلفــة 
فــي الحــزم المبتكــرة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك التفــاوض بشــأن ترتيبــات 
مرنــة لســاعات العمــل تفــي بمصالــح العمــال مــن أجــل تحقيــق قــدر أكبــر 
مــن التــوازن بيــن العمــل واألســرة، ومصالــح أصحــاب العمــل المتعلقــة 

ــاء  ــاج. وأثن ــع احتياجــات اإلنت ــل م ــاعات العم ــة س ــن أجــل مواءم ــبوعية م ــاعات األس ــي الس ــات ف باالختاف
ــاظ  ــدان للحف ــة أداة هامــة فــي بعــض البل ــة فــي عــام 2009، أصبحــت المفاوضــة الجماعي األزمــة االقتصادي
ــج  ــذه النتائ ــم ه ــم دع ــد ت ــأنها. وق ــاوض بش ــم التف ــل ت ــم العم ــات لتقاس ــن خــال ترتيب ــل م ــرص العم ــى ف عل

المتفــاوض بشــأنها مــن خــال تدابيــر عامــة مثــل اإلعانــات.

واســتخدمت المفاوضــة الجماعيــة أيضــا للنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين مــن خــال أحــكام تتعلــق بحمايــة 
األمومــة واإلجــازة األســرية واإلجــازة الخاصــة بضحايــا العنــف المنزلــي وجــداول العمــل المرنــة والمســاواة 
فــي األجــر وتكافــؤ الفــرص فــي العمــل والتدريــب والترقيــة. واســتخدمت المفاوضــة الجماعيــة أيضــا لضمــان 
الحمايــة الفعالــة والمتكافئــة للمنخرطيــن فــي أشــكال العمالــة غيــر القياســية. وفــي بعــض الحــاالت، اســتخدمت 

أمثلة قطرية
االتفاقات الجماعية



المفاوضة الجماعية ● دليل للسياسات38

المفاوضــة الجماعيــة للتفــاوض بشــأن التحســينات فــي تنظيــم العمــل أو جــودة المنتجــات أو تقديــم الخدمــات، 
ممــا ســاهم فــي تعزيــز القــدرة التنافســية وفــي ذات الوقــت ضمــان اســتفادة العمــال مــن المكاســب. ويمكــن 
أن تتــراوح الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال المفاوضــة داخــل بلــد مــا قضايــا أساســية إلــى قضايــا 
ــي  ــا ف ــوب أفريقي ــة مــن جن ــات الجماعي ــوى النموذجــي لاتفاق ــال المحت ــا يتضــح مــن مث ــا، كم ــر تفصي أكث

الجــدول 2-4.

الجدول 4-2   اتفاقات المفاوضة الجماعية في جنوب أفريقيا

وحدة المفاوضة
 اتفاقــات المفاوضة الجماعية 

الصغيرة للمنشآت 
المنشــآت الكبيرة والمجالس التفاوضية

التعريفات
الديباجة 9الديباجة 9

نطاق االتفاق 9نطاق االتفاق 9

من المرجح أن تكون اتفاقات متعددة السنوات 9من المرجح أن تكون اتفاقات لسنة واحدة 9مدة االتفاق

األجور

زيادة األجور المعبر عنها كنسبة مئوية.  9
عموما نهج شامل 

زيادة األجور المعبر عنها كنسبة مئوية. وبصفة عامة  9
النهج شامل، على الرغم من وجود حاالت من الزيادات 

المتدرجة المطبقة على فئات عريضة )الدرجات الدنيا 
والمتوسطة والعليا( وفقا لجداول األجور المتفاوض بشأنها

الزيادات في األجور أقل ارتباطا بالتضخم 9
غالبا ما ترتبط زيادات األجور بمؤشر أسعار  9

المستهلك عن طريق صيغة قد تتضمن عامل تحسين 
بنسبة 1 إلى 2 في المائة

األجر األساسي شائع نسبيا 9
تشمل العديد من االتفاقات أجر أساسي للدرجات  9

المختلفة. االتجاه نحو إلغاء درجات معينة، ورفع 
األجور األساسية وسد الثغرات

ظروف االستخدام األخرى
"الوضع الراهن" يشير إلى شروط العمل  9

األخرى، دون ذكر ما هو الوضع الراهن

البنود المتعلقة بخفض ساعات العمل أكثر انتشارا بعد  9
عام 2009

إجازة األمومة واألبوة 9

السامة والصحة المهنيتين 9

اإلجازة المرضية 9

الشروط المتعلقة بوساطة العمالة )وكالة االستخدام  9
المؤقت(، والعمال العرضيين، والعاملين بعقود 

والعمال المؤقتين

إجازة المسؤولية األسرية 9

إجازة ألغراض إنسانية 9

صندوق االدخار 9

المساعدات الطبية 9

عالقات العمل

إجازة ممثلي النقابات 9

تسوية كاملة ونهائية 9

بند السام 9

 Hayter, S.; Pons-Vignon, N. Forthcoming. Indus trial relations and inclusive development in South Africa: A dream :المصــدر
.deferred?, )Geneva, ILO(
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ماحظات



الفصل الخامس
 تشجيع المفاوضات 

 البناءة والمجدية 
والمستنيرة

يقــدم هــذا الفصــل لمحــة عامــة عــن النُُهج التــي اتخذتها الســلطات 
العامــة لتشــجيع المفاوضات البناءة والمســتنيرة.

42 المفاوضة�بنية�حسنة�

43 كيف�يمكن�للسلطات�العامة�تشجيع�المفاوضات�البناءة؟�
43 ترسيخ�حسن�النية�ضمن�نظام�العالقات�الصناعية�
44 اشتراطات�محددة�بشأن�سلوك�األطراف�المتفاوضة�

46 كيف�يمكن�للسلطات�العامة�تشجيع�المفاوضات�المجدية�والمستنيرة؟�
47 إتاحة�المعلومات�ذات�الصلة�والموثوقة�
50 تشجيع�األطراف�المتفاوضة�على�تبادل�المعلومات�
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المفاوضة بنية حسنة
ــة جــدا. وتنطــوي  ــدأ األطــراف مــن مواقــف مختلف ــا تب ــاوض. وعــادة م ــة تف ــة هــي عملي المفاوضــة الجماعي
العمليــة عــادة علــى تبريــر المطالــب والمواقــف المتخــذة، وتبــادل المعلومــات، والنقــاش، والمفاضلــة مــن أجــل 
التوصــل إلــى اتفــاق جماعــي. ولكــي تكــون المفاوضــة الجماعيــة فعالــة، مــن المهــم إجــراء المفاوضــات بنيــة 
ــا فــي الســلوك  ــة عملي ــدأ حســن الني ــي )انظــر اإلطــار�2-1(، ينعكــس مب ــا فــي الفصــل الثان حســنة. كمــا رأين

التالــي:

االعتراف بالمنظمات الممثلة ألغراض المفاوضة الجماعية؛ �

المشاركة في مفاوضات حقيقية وبناءة؛ �

السعي للتوصل إلى اتفاق؛ �

تجنب التأخير غير المبرر في المفاوضات؛ �

احترام االلتزامات التي تم التعهد بها وتنفيذ االتفاقات الجماعية بمجرد إبرامها. �

إن التفــاوض بحســن نيــة يبنــي الثقــة بيــن الطرفيــن، وهــو فــي صميــم العالقــات الصناعيــة الســليمة والمتناغمــة. 
وهــذا ال يعنــي أن األطــراف المتفاوضــة تتفــق دائمــا أو يمكنهــا دائمــا أن تســتوعب مصالــح الطــرف اآلخــر. 
ــاوض مــع بعضهمــا  ــان للتف ــي يبذلهــا الطرف ــاءة الت ــة فــي الجهــود المســتمرة والبن ولكــن، ينعكــس حســن الني
البعــض، وفــي التزامهمــا بتنفيــذ االتفــاق الجماعــي الــذي يتــم إبرامــه. تؤكــد كل جولــة مــن المفاوضــات التــي 
تجــرى بحســن نيــة شــرعية األطــراف المعنيــة لتمثيــل أعضائهــا، واحتــرام االلتزامــات التــي قطعتهــا، وااللتزام 
باتفــاق جماعــي. فاألطــراف التــي تحتــرم بعضهــا البعــض كممثليــن شــرعيين تكــون أكثــر ميــال إلــى تبريــر 
ــل  ــاف الكام ــات، واالستكش ــم المقترح ــاكل، وتقدي ــل المش ــي ح ــاركة ف ــات، والمش ــادل المعلوم ــا، وتب مطالبه

لمجموعــة الحلــول لقضاياهــا المشــتركة أو المتباينــة.

ــل  ــة عم ــة حــول كيفي ــكارا مختلف ــى أف ــا لألطــراف المتفاوضــة أن تتبن ــن فيه ــاك حــاالت يمك ــك، هن ــع ذل وم
المفاوضــة الجماعيــة، وبــدال مــن الدخــول فــي مفاوضــات بنــاءة، فقــد تصــر علــى "القبــول الكامــل أو الرفــض 
ــم  ــم قي ــون لديه ــة، أو يك ــة مختلف ــات مهني ــن خلفي ــون م ــي الممثل ــد يأت ــردي، ق ــى المســتوى الف ــل". وعل الكام
ومعتقــدات وأيديولوجيــات مختلفــة، أو لديهــم شــخصيات وخبــرات ومهــارات تفاوضيــة مختلفــة. وقــد ال 
يمتلكــون نفــس المعلومــات أو الفهــم المشــترك للقضايــا المطروحــة. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى مفاوضــات شــديدة 
ــجيع  ــي تش ــه ف ــام تؤدي ــة دور ه ــلطات العام ــل. وللس ــات العم ــاخ عالق ــي من ــور ف ــدوث تده ــة وح الخصوم

ــاءة ومســتنيرة. ــي مفاوضــات بن ــة ف ــى الدخــول بحســن ني األطــراف عل
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 كيف يمكن للســلطات العامة تشجيع 
البناءة؟ المفاوضات 

تعكــس المفاوضــة بحســن نيــة الرغبــة فــي الدخــول فــي مفاوضــات بنــاءة وبــذل كل جهــد ممكــن للتوصــل إلــى 
اتفــاق عــن طريــق التفــاوض. وكمــا هــو الحــال بالنســبة للتدابيــر األخــرى المتخــذة لتعزيــز عمليــة المفاوضــة 
الجماعيــة، فــإن النهــج الــذي تعتمــده الســلطة العامــة لتشــجيع المفاوضــات البنــاءة مــن المرجــح أن يســفر عــن 

النتيجــة المرجــوة عندمــا يكــون ناتــج عــن التشــاور مــع الشــركاء االجتماعييــن.

كمــا أن اعتمــاد هــذه التدابيــر يتطلــب احتــرام الطابــع الطوعــي للمفاوضــة الجماعيــة. وهــذا يعنــي أنــه فــي 
ــد  ــق تحدي ــك عــن طري ــي ذل ــا ف ــاءة، بم ــى إجــراء مفاوضــات بن ــد تشــجع عل ــة ق ــن أن الســلطات العام حي
ــة أو عــدم  ــي الموافق ــة بســلوك األطــراف المتفاوضــة، ينبغــي أن تظــل األطــراف حــرة ف الشــروط المتعلق
الموافقــة علــى المقترحــات والمقترحــات المضــادة المقدمــة أثنــاء عمليــة التفــاوض. وينبغــي أال يتــم إرغامهــا 
ــر أو  ــرف اآلخ ــن الط ــدم م ــراح مق ــى اقت ــة عل ــازالت أو الموافق ــم تن ــى تقدي ــوال عل ــن األح ــال م ــأي ح ب

التوصــل إلــى اتفــاق.

ــا مــن منظــور  ــة تشــكل تحدي ــي المفاوضــة الجماعي ــى التوجــه الســلوكي لألطــراف ف ــر عل ــة التأثي إن محاول
ــن: ــن عامي ــد نهجي ــة يمكــن تحدي ــي الممارســة العملي السياســة العامــة. وف

ترسيخ حسن النية في نظام العالقات الصناعية؛ �

اشتراطات محددة بشأن بسلوك األطراف المتفاوضة. �

ترسيخ حسن النية في نظام العالقات الصناعية
 فــي بعــض البلــدان، تشــكل المفاوضــة الجماعيــة جــزءا مــن إطــار مؤسســي أوســع يتيــح فرصــا عديــدة للحــوار 
االجتماعــي بيــن المنظمــات تمثيليــة. ويشــمل ذلــك المؤسســات الثالثيــة الوطنيــة المعنيــة بالسياســات االقتصادية 
ــي  ــة ف ــان العامل ــة، واللج ــا، والمفاوضــة الجماعي ــور الدني ــد األج ــة لتحدي ــات الثالثي ــة، والمؤسس واالجتماعي
ــا  ــرأي، تحــدد األطــراف مصالحه ــادل لل ــع كل تب ــل. م ــن العم ــي أماك ــاون ف ــزز التع ــي تع ــل الت ــن العم أماك
المشــتركة والمتباينــة، وتبنــي الثقــة وتطــور االحتــرام لشــرعية الطــرف اآلخــر فــي تمثيــل أعضائــه. وتصبــح 
مبــادئ حســن النيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن نظــام العالقــات الصناعيــة وتنعكــس فــي المعاييــر االجتماعيــة وأشــكال 

الســلوك المقبولــة.

وهــذا النهــج شــائع فــي أوروبــا الغربيــة، وال ســيما فــي البلــدان ذات التقاليــد الراســخة فــي التمثيــل الجماعــي 
الــذي يتمتــع فيــه الشــركاء االجتماعيــون بدرجــة عاليــة مــن االســتقالل الذاتــي. وعــادة مــا تتدخــل الســلطات 
العامــة فقــط فــي تنظيــم ووضــع معاييــر قانونيــة )مثــل الحــد األدنــى لألجــور والشــروط األساســية لالســتخدام( 
فــي الظــروف التــي ال يكــون فيهــا الطرفــان قادريــن علــى ذلــك مــن خــالل اتفــاق جماعــي. ففــي الســويد، علــى 
ســبيل المثــال، يرتبــط الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة ارتباطــا وثيقــا بــكل مــن الحــق فــي التنظيــم وحقــوق 
مــكان العمــل الخاصــة بالحصــول علــى المعلومــات والتشــاور. وينــص قانــون المشــاركة فــي مــكان العمــل 
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فــي الســويد علــى منــح النقابــات العماليــة صالحيــات واســعة النطــاق فــي مــكان العمــل، بمــا فــي ذلــك الحــق 
فــي التفــاوض بشــأن أي مســألة تخــص صاحــب العمــل وعضــو النقابــة. علــى ســبيل المثــال، علــى صاحــب 
ــكان  ــي م ــرة ف ــرات كبي ــراء تغيي ــأن إج ــي بش ــرار نهائ ــاذ ق ــل اتخ ــة قب ــة المعني ــع النقاب ــاوض م ــل التف العم
العمــل. وهنــاك درجــة عاليــة مــن الثقــة بيــن الشــركاء االجتماعييــن وقبــول دور النقابــات )الــذي ينعكــس فــي 
مســتويات العضويــة العاليــة فــي النقابــات(. وتمتــد المعاييــر القائمــة والمواقــف البنــاءة الناشــئة عــن التعــاون 
فــي مــكان العمــل إلــى المفاوضــات الجماعيــة. وعلــى هــذا النحــو، تجــري المفاوضــة الجماعيــة عمومــا بــروح 

مــن التعــاون.

ويعــد نظــام بلجيــكا للمفاوضــة الجماعيــة علــى المســتوى الوطنــي مثــال علــى الكيفيــة التــي يمكــن بهــا للفــرص 
المتكــررة للحــوار االجتماعــي أن تهيــئ الظــروف للتفــاوض بحســن نيــة. يشــارك مجلســان وطنيــان ثنائيــان 
ــة بشــأن  ــع الحكوم ــي حــوار اجتماعــي م ــس االقتصــادي المركــزي ف ــل والمجل ــي للعم ــس الوطن ــا المجل هم
القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة. ويحــدد اتفــاق إطــارى وطنــى المعاييــر الرئيســية لألجــور وظــروف العمــل. 
ــة  ــات الجماعي ــى المســتوى الصناعــي، وتغطــي قطاعــات محــددة واالتفاق ــة عل وتجــري المفاوضــات الالحق
علــى مســتوى الشــركات. توفــر مجالــس العمــل قنــوات لتمثيــل الموظفيــن فــي مــكان العمــل. يجتمعــون مــرة 
واحــدة فــي الشــهر علــى األقــل مــع صاحــب العمــل فــي مقــر الشــركة. يتــم إبــالغ أعضــاء مجالــس العمــل مــن 
قبــل صاحــب العمــل حــول الوضــع المالــي للشــركة وإنتاجيتهــا، والتطــورات المســتقبلية المتعلقــة بالتوظيــف، 
ــالت  ــة إدخــال تعدي ــي حال ــس العمــل ف ــوم صاحــب العمــل أيضــا باستشــارة مجال واألهــداف المســتقبلية. ويق
جوهريــة علــى تنظيــم العمــل، مثــل إعــادة الهيكلــة أو إغــالق مصنــع أو االندمــاج أو إدخــال نوبــة عمــل ليليــة، 
ــى  ــل الجماعــي والحــوار االجتماعــي عل ــرص المتكــررة للتمثي ــب. وتضــع الف ــر التدري ــق بتدابي ــا يتعل أو فيم

الصعيــد الوطنــي وعلــى مســتوى الصناعــة والمنشــأة أســس المفاوضــات البنــاءة.

ويمثــل هــذان المثــاالن بلــدان ذات عالقــات صناعيــة متطــورة نســبيا. وفــي البلــدان التــي قــد تكــون العالقــات 
الصناعيــة فيهــا أقــل تطــورا، يتجــه التركيــز نحــو تعزيــز مهــارات التفــاوض لــدى األطــراف. وتقــوم الهيئــات 
العامــة إمــا بدعــم أو تقديــم التدريــب علــى مهــارات التفــاوض القائــم علــى المصالــح )انظــر الفصــل الثامــن(. ثــم 
تتــاح لألطــراف فرصــا متكــررة لممارســة التفــاوض القائــم علــى المصالــح وحــل المشــكالت خــارج جــوالت 
المفاوضــة الجماعيــة، مثــل فــي لجــان أماكــن العمــل، مــن خــالل الدخــول فــي حــوار اجتماعــي بشــأن القضايــا 
التــي تواجــه الصناعــة والحــوار االجتماعــي الثالثــي. وعندمــا تُجــرى مناقشــات رســمية وغيــر رســمية يتــم 
فيهــا استكشــاف مصالــح واهتمامــات كال الطرفيــن باســتفاضة كاملــة، فمــن األرجــح أن يتمكنــا مــن بنــاء الثقــة 

المتبادلــة فيمــا بينهمــا بمــرور الوقــت.

اشتراطات محددة بشأن سلوك األطراف المتفاوضة
 فــي بعــض البلــدان األخــرى، يحــدد التشــريع وغيــره مــن أشــكال الدعــم التنظيمــي، مثــل مدونــات الممارســات 
الجيــدة، علــى اشــتراطات محــددة للســلوك المتوقــع فــي المفاوضــات مــن أصحــاب العمــل ومنظماتهــم والنقابات 
العماليــة. وهــي ال تقتضــي مــن األطــراف تقديــم تنــازالت أو الموافقــة علــى مقترحــات يقدمهــا الطــرف اآلخــر 
أو التوصــل إلــى اتفــاق. بــل إن التركيــز ينصــب علــى ســلوك األطــراف أثنــاء المفاوضــات حيــث يتوقــع مــن 

الطرفيــن مــا يلــي:
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الحضور والمشاركة في االجتماعات في أوقات معقولة؛ �

التداول بحسن نية؛ �

إيالء اعتبار صادق للمقترحات التي يقدمها ممثلو الطرف اآلخر في المفاوضة؛ �

الرد في الوقت المناسب على المقترحات بشأن االتفاق الذي يقدمه ممثلو الطرف اآلخر في المفاوضة؛  �

 بذل كل جهد معقول إلبرام اتفاق جماعي. �

وقــد تخضــع األطــراف لواجــب عــام بإجــراء مفاوضــات جماعيــة بحســن نيــة، كمــا هــو الحــال فــي جمهوريــة 
تنزانيــا المتحــدة. وفــي نيوزيلنــدا، فــإن واجــب حســن النيــة يدعــم عمليــة المفاوضــة الجماعيــة برمتهــا. وفــي 
كنــدا، يتضمــن كل مــن قانــون العمــل االتحــادي وبعــض تشــريعات العمــل علــى مســتوى المقاطعــات واجبــا 

عامــا للمفاوضــة بحســن نيــة وبــذل كل جهــد معقــول إلبــرام اتفــاق.

وفــي بعــض البلــدان، قــد تخضــع األطــراف أيضــا الشــتراطات فرعيــة 
لحســن النيــة والمنصــوص عليهــا فــي التشــريع المعمــول بــه. علــى 
ســبيل المثــال، بموجــب قانــون العمــل العــادل فــي أســتراليا تشــمل هــذه 
االشــتراطات أن يقــوم ممثلــي المفاوضــة مــن أصحــاب العمــل والعاملين: 
بالحضــور والمشــاركة فــي االجتماعــات فــي أوقــات معقولــة؛ اإلفصــاح 
ــة  ــات حساس ــن معلوم ــم تك ــة )إن ل ــات ذات الصل ــع المعلوم ــن جمي ع

ــار الصــادق  ــا أو ســرية(؛ االســتجابة لمقترحــات بعضهــم البعــض فــي الوقــت المناســب؛ إيــالء االعتب تجاري
لهــذه المقترحــات وإعطــاء أســباب الســتجاباتهم؛ االعتــراف والتفــاوض مــع بعضهمــا البعــض؛ واالمتنــاع عــن 
الســلوك المتقلــب أو غيــر المنصــف الــذي يقــوض الحريــة النقابيــة أو المفاوضــة الجماعيــة. وفــي نيوزيلنــدا، 
تــرد االشــتراطات الفرعيــة فــي قانــون حســن النيــة فــي المفاوضــة الجماعيــة. ويحــدد القانــون مجموعــة مــن 
اإلجــراءات والممارســات الراميــة إلــى تشــجيع المفاوضــات البنــاءة، بمــا فــي ذلــك: االعتــراف بالصفــة التمثيلية 
لألطــراف؛ االجتمــاع والتــداول فــي الوقــت المناســب؛ الحفــاظ علــى روح الحــوار البنــاء عــن طريــق تبــادل 

المعلومــات؛ االســتجابة للمقترحــات؛ وتقديــم مســوغات المواقــف واآلراء.

ــر  ــة ممارســة عمــل غي ــادئ المفاوضــة بحســن ني ــة لمب ــر أشــكال الســلوك المخالف ــدان، تعتب ــي بعــض البل وف
ــال، تشــمل  ــدا مث ــي كن ــة. فف ــن خــالل الســوابق القضائي ــم م ــي التشــريع أو المحاك ــا ف ــن تعريفه ــة. ويمك عادل
أنــواع الســلوك المحظــورة باعتبارهــا ممارســات عمــل غيــر عادلــة: إجــراء تغييــرات مــن جانــب واحــد علــى 
ــطحية )أي  ــة الس ــاوض؛ المفاوض ــاء التف ــر أثن ــكل كبي ــأة بش ــة المنش ــادة هيكل ــة أو إع ــل القائم ــروف العم ظ
اللجــوء إلــى خطــوات التفــاوض دون أي نيــة حقيقيــة للتوصــل إلــى اتفــاق(؛ بعــض أشــكال التعامــل المباشــر 
ــة  ــاوض. وتحــدد مدون ــا إلجــراء التف ــة م ــراف بنقاب ــم االعت ــث ت ــي وحــدة المفاوضــة حي ــع المســتخدمين ف م
الممارســات الجيــدة فــي ليســوتو أمثلــة للســلوك الــذي يمكــن مــن خاللــه االســتدالل علــى ســوء النيــة - علــى 
ســبيل المثــال، تقديــم مطالــب غيــر معقولــة للغايــة، والســلوك الــذي ينطــوى علــى إهانــة أو تعســف أو إســاءة 

ــة. ــات الصناعي ــف ســبل االنتصــاف لهــذه الممارســات تبعــا لنظــام العالق ــي المفاوضــات. وتختل ف

األحكام�القانونية�الموضوعية:
المفاوضة بحسن نية
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ولــدى النظــر فــي االشــتراطات المحــددة، ينبغــي للســلطات العامــة أن تضــع فــي اعتبارهــا أنــه فــي حيــن يمكــن 
لإلطــار التشــريعي أن يشــجع أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة علــى الدخــول فــي مفاوضــات بنــاءة، فــإن 

التــزام األطــراف بالتفــاوض بحســن نيــة هــو مــا يضمــن فــي نهايــة المطــاف تنميــة عالقــات عمــل متناغمــة.

كيــف يمكن للســلطات العامة تشــجيع المفاوضات 
والمستنيرة؟ المجدية 

لكــي تكــون المفاوضــات الجماعيــة مجديــة، تحتــاج األطــراف إلــى الحصــول علــى المعلومــات. وهــذا يهيــئ 
ــزز  ــا يع ــو م ــتنيرة، وه ــة مس ــها بطريق ــا اآلراء وتناقش ــي ظله ــدم ف ــراف أن تق ــن لألط ــي يمك ــروف الت الظ
المواقــف اإليجابيــة علــى طاولــة التفــاوض. وبمــا أن المفاوضــة الجماعيــة هــي عمليــة تتعلــق بصنــع القــرار، 
فــإن األطــراف تحتــاج إلــى معلومــات مــن أجــل اتخــاذ الخيــارات المناســبة. ويرســل تبــادل المعلومــات إشــارة 

قويــة بــأن الطــرف يعتــرف بشــرعية الطــرف اآلخــر كممثــل للمفاوضــة، ويعمــل بحســن نيــة.

اإلطار�5-�����1الوصول�إلى�المعلومات�إلجراء�مفاوضات�مجدية

"-7 )1( ينبغــي، عنــد الضــرورة، اتخــاذ تدابيــر مكيّفــة مــع الظــروف الوطنيــة لكــي تتمكــن األطــراف مــن الوصــول إلــى 
المعلومــات الالزمــة إلجــراء مفاوضــات مجدية.

)2( لهذا الغرض:

)أ( ينبغــي ألصحــاب العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص أن يقدمــوا، بنــاء علــى طلــب منظمــات العمــال، المعلومــات 
الالزمــة عــن الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي لوحــدة المفاوضــة وللمؤسســة عمومــا، حتــى يمكــن إجــراء مفاوضــات 
مجديــة، وإذا كان مــن المحتمــل أن يضــر الكشــف عــن بعــض هــذه المعلومــات بالمنشــأة، يجــوز تقديمهــا شــريطة التعهــد 
ــي  ــن األطــراف ف ــا بي ــي يجــب تقديمه ــات الت ــى المعلوم ــاق عل ــوز االتف ــوب؛ ويج ــد المطل ــى الح ــرية إل ــا س باعتباره

المفاوضــة الجماعيــة

)ب( ينبغــي للســلطات العامــة أن تقــدم المعلومــات الالزمــة عــن الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي اإلجمالــي للبلــد ولفــرع 
النشــاط المعنــي، بالقــدر الــذي ال ينطــوي فيــه نشــر هــذه المعلومــات علــى إضــرار بالمصلحــة الوطنيــة.

المصدر: توصية المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 163( الفقرة 7.
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وتتمثــل إحــدى القضايــا الرئيســية فــي المفاوضــة الجماعيــة فــي التفــاوض بشــأن األجــور، أو علــى نحــو أدق، 
األجــور واالســتحقاقات. علــى مســتوى المنشــآت، يمكــن للمفاوضــة الجماعيــة أن تكــون أداة للعمــال للمشــاركة 
فــي نجــاح المنشــآت والحصــول علــى حصــة عادلــة مــن المكاســب المتحققــة مــن الزيــادة فــي اإلنتاجيــة. وعلــى 
مســتوى االقتصــاد الكلــي، يمكــن للمفاوضــة الجماعيــة المنســقة أن تعــزز الصلــة بيــن األجــور ونمــو اإلنتاجيــة، 
والعمــل علــى توافــق ذلــك مــع أهــداف االقتصــاد الكلــي األخــرى )مثــل التضخــم والبطالــة ومــا إلــى ذلــك(. 
ومــع ذلــك، ال يمكــن تحقيــق هــذه االســتحقاقات إال عندمــا يكــون لــدى األطــراف المتفاوضــة المعلومــات التــي 

تحتاجهــا لتطويــر مقترحاتهــا.

ويمكن للسلطات العامة أن تشجع إجراء مفاوضات مجدية ومستنيرة من خالل:

إتاحة المعلومات ذات الصلة والموثوق بها؛ �

تشجيع األطراف المتفاوضة على تبادل المعلومات. �

إتاحة المعلومات ذات الصلة والموثوقة
تضطلــع الســلطات العامــة بــدور هــام فــي إتاحــة المعلومــات ذات 
ــاعد األطــراف المتفاوضــة  ــذا يس ــا. وه ــا عموم ــوق به ــة والموث الصل
ــال،  ــى ســبيل المث ــز مقترحاتهــا ووضعهــا فــي ســياقها. فعل ــى تحفي عل
يمكــن لمعلومــات االقتصــاد الكلــي األساســية أن تســاعد األطــراف 
فــي  الحســبان  فــي  اإلنتاجيــة  التطــورات  أخــذ  علــى  المتفاوضــة 
ــزة،  ــة والمرك ــاكل المفاوضــة المركزي ــي هي ــا، وال ســيما ف مفاوضاته

ــك(. ويمكــن للمعلومــات  ــى ذل ــا إل ــل التضخــم والتشــغيل وم ــى االقتصــاد )مث ــا عل ــر اتفاقاته ــي أث للنظــر ف
المتعلقــة باالتجاهــات القطاعيــة التــي تقدمهــا الهيئــات غيــر القانونيــة مثــل مجالــس اإلنتاجيــة ومعاهــد البحوث 
 و / أو الجمعيــات الصناعيــة أن يتــم فــي ضوئهــا المفاوضــات علــى مســتويات الصناعــة والفــروع والمنشــآت.

ــم  ــي دع ــن أن تســاعد ف ــن ويمك ــدة للطرفي ــون مفي ــد تك ــي ق ــات الت ــواع المعلوم  ويوضــح الجــدول�5-1 أن
ــة. ــتنيرة والمجدي ــات المس المفاوض

أمثلة�قطرية
مدونات الممارسة والمبادئ التوجيهية 

لالعتراف
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الجدول�5-1   أمثلة�على�المعلومات�الكلية�والقطاعية

الغرضالمؤشراتالمفهوم

النمو في الناتج المحلي اإلجمالي 9المؤشرات�االقتصادية�العامة

التكوين القطاعي للنمو 9

االستثمار 9

التجارة: الصادرات والواردات 9

التضخم 9

حصة األجور من الناتج المحلي اإلجمالي  9
)اإلجمالي / القطاع(

االستهالك 9

توزيع الدخل 9

عتبة الفقر ومعدالتها 9

فهم البيئة االقتصادية الكلية:

النمو االقتصادي )اإلجمالي وللفرد( 9

المنافسة الدولية 9

هيكل االقتصاد 9

تكلفة المعيشة 9

العالقة بين األجور ونمو اإلنتاجية 9

عدم المساواة 9

الفقر ونسب اإلعالة 9

 خصائص�سوق�العمل�
)حسب�نوع�الجنس(

العمالة 9

وضع العمالة 9

البطالة 9

ملخص التدابير حسب مستوى التحصيل  9
العلمي

االتجاهات في األجور وتعويضات العمل 9

توزيع األجور 9

إنتاجية العمل 9

ساعات العمل 9

تقييم أداء سوق العمل:

نمو الوظائف أو انكماشها 9

التحصيل العلمي وتوقعات فرص العمل 9

التطورات في إنتاجية العمل 9

النمو في متوسط األجور 9

التفاوت في األجور 9

الفجوة في األجور بين الجنسين 9

جودة العمالة 9

العمالة واإلنتاج حسب الصناعة 9خصائص�الصناعة

عدد وحجم الشركات 9

االستثمار 9

تكاليف وحدة العمل وإنتاجية العمل  9
واألرقام المقارنة لمنطقة أو مجموعة من 

البلدان

فهم أداء الصناعة:

نظرة على الديناميات التي تشكل هذه الصناعة 9

حصة الصناعة من إجمالي الناتج والنمو 9

الوضع التنافسي للصناعة مقارنة بالدول األخرى 9

وقــد يكــون هنــاك نقــص فــي توافــق اآلراء بشــأن بعــض المؤشــرات، وال ســيما فيمــا يتعلــق بإنتاجيــة العمــل. 
فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن توليــد حصــة كبيــرة مــن الناتــج فــي صناعــة مــا أو قطــاع مــا مــن خــالل التعاقــد مــن 
الباطــن مــع العامليــن مــن منازلهــم أو مــن قبــل العمــال فــي العمالــة غيــر المنظمــة، ممــا يثيــر تســاؤالت حــول 
مــدى موثوقيــة المؤشــرات. وتعــد مصداقيــة المعلومــات والمؤسســة التــي تنشــرها عامــال حاســما فــي تحديــد 

درجــة اســتخدام الشــركاء المتفاوضيــن لهــا إلجــراء مفاوضــات مســتنيرة ومجديــة.
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الخطــوة األولــى هــي ضمــان جــودة البيانــات التــي تــم جمعهــا. والخطــوة التاليــة هــي إقامــة توافــق آراء ثالثــي 
ــذي  ــل: مــن ال ــد تنشــأ مجموعــة مــن األســئلة مث ــه. ق ــغ عن ــن وتبل بشــأن المؤسســة التــي ســتقيس مؤشــر معي
ســيصدر البيانــات عــن اإلنتاجيــة؟ كيــف ســيتم قيــاس إنتاجيــة العمــل؟ هــل ينبغــي اســتخدام مجمــوع العمالــة 
ــذي  ــان ال ــة فــي الياب ــاال للمركــز الثالثــي لإلنتاجي ــدم اإلطــار�5-2 مث ــام، أم مجمــوع ســاعات العمــل؟ ويق كمق
يصــدر مؤشــر إنتاجيــة العمــل. ولــدى الشــركاء االجتماعيــون درجــة عاليــة مــن الثقــة بالمؤسســة والمعلومــات 

المنشــورة. ويوفــر مؤشــر إنتاجيــة العمالــة أساســا متينــا للمفاوضــات المســتنيرة والمجديــة.

اإلطار�5-����2مركز�اإلنتاجية�الياباني

أنشــأت الحكومــة مركــز اإلنتاجيــة اليابانــي )JPC( فــي عــام 1955. وهــو منظمــة غيــر ربحيــة ولــه مجلــس إدارة يضــم 
أعضــاء مــن العمــل المنظــم والمنشــآت الخاصــة والخبــراء األكاديمييــن.

ويسترشد مركز اإلنتاجية الياباني بثالثة مبادئ:

توســيع�نطــاق�التشــغيل:�ينبغــي أن يــؤدي تحســين اإلنتاجيــة علــى المــدى الطويــل إلــى زيــادة فــرص العمــل. غيــر   .1
أن الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، مــن وجهــة نظــر االقتصــاد الوطنــي، ضروريــة لصياغــة سياســات 

ســليمة لمنــع البطالــة، مــن خــالل نقــل الوظائــف أو غيرهــا مــن التدابيــر.

ــي بحــث ومناقشــة أســاليب محــددة لتحســين  ــل واإلدارة ف ــاون العم ــن�العمــل�واإلدارة:�يجــب أن يتع ــاون�بي التع  .2
اإلنتاجيــة بالنظــر إلــى ظــروف المؤسســة الخاصــة.

التوزيــع�العــادل�لثمــار�اإلنتاجيــة:�يجــب توزيــع ثمــار اإلنتاجيــة بشــكل عــادل بيــن العمــال واإلدارة والمســتهلكين،   .3
بمــا يتماشــى مــع حالــة االقتصــاد الوطنــي.

ويتمثــل أحــد الجوانــب الرئيســية لعمــل مركــز اإلنتاجيــة اليابانــي فــي توفيــر إحصــاءات خاصــة بإنتاجيــة العمــل )مؤشــر 
إنتاجيــة العمــل( للصناعــات الرئيســية. وتثــق النقابــات العماليــة وأصحــاب العمــل فــي اإلحصــاءات التــي تنشــرها بشــأن 
ــن  ــات كأســاس للتشــاور بي ــة. وتســتخدم هــذه البيان ــا لالتجاهــات القطاعي ــدم انعكاســا دقيق ــة العمــل باعتبارهــا تق إنتاجي

اإلدارة والعمالــة. كمــا تســتخدم أيضــا كنقطــة مرجعيــة مــن قبــل النقابــات العماليــة واإلدارة فــي المفاوضــات.

كمــا يقــدم المركــز تدريبــا لقــادة النقابــات وينظــم جــوالت دراســية مشــتركة لــإلدارة والعمالــة للمنشــآت النموذجيــة التــي 
تتمتــع بعالقــات تعــاون بيــن اإلدارة والعمالــة تعــزز اإلنتاجيــة.

 Source: Kato, T. Forthcoming. Productivity, Wages and Unions in Japan )Geneva, ILO(; Japan Productivity :المصدر
 Center website: http://www.jpc-net.jp/eng/index.html

ــن  ــة م ــة الحالي ــى الجول ــا عل ــات وآثاره ــذه االتجاه ــأن ه ــة بش ــير المناقش ــي تيس ــة ف ــوة الثالث ــل الخط وتتمث
المفاوضــات، فــي إطــار ثالثــي أو ثنائــي )اعتمــادا علــى ســياق العالقــات الصناعيــة(. ويقــدم اإلطــار�5-3 مثــاال 

علــى هــذا التيســير فــي أوروغــواي فــي ســياق مجالــس األجــور.
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اإلطار�5-����3مجالس�األجور�في�اوروجواي�

يوجد حوار اجتماعي على ثالثة مستويات في اوروجواي:

مجلس�ثالثي�رفيع�المستوى يتألف من ممثلين عن النقابات العمالية )6( ومنظمات أصحاب العمل )6( والحكومة )9(.  9
وهو يناقش االتجاهات االقتصادية العامة، والمبادئ التوجيهية لألجور المتعلقة بالمفاوضات الجماعية بشأن األجور في 

مجالس األجور، والتعديالت على الحد األدنى الوطني لألجور )الذي تحدده الحكومة الحقا(.

وتنظم مجالس�األجور حسب القطاع في 24 فرعا من األنشطة )أعيد إدخالها في عام 2005 بموجب المرسوم  9
2005/105( مع تكوين ثالثي )سبعة أعضاء من كل من النقابات ومنظمات أصحاب العمل وممثلي الحكومة(. ويمكن 

لها إنشاء قطاعات فرعية تحت كل فرع من فروع النشاط؛ يوجد أكثر من 200. وهي تتفاوض على الحد األدنى 
لألجور حسب الفئة، إلى جانب الزيادات في األجور وغيرها من ظروف العمل )يتم الموضوعان االخيران على أساس 
ثنائي(. وتمد وزارة العمل أحكام األجور لتغطية جميع المنشآت في القطاع )أو القطاع الفرعي(، مع إمكانية أن تختار 

المنشآت التي تواجه صعوبات عدم التطبيق من خالل إدراج بند لحاالت الطوارئ.

المفاوضة�الجماعية�على�مستوى�المنشأة�بين صاحب العمل ونقابة واحدة أو أكثر. ويمكنها أن تحسن المعايير التي تم  9
تحديدها على مستويات أعلى.

ــس� ــى المجل ــل إل ــوق العم ــادي وس ــن األداء االقتص ــات ع ــة، معلوم ــة مفاوض ــل كل جول ــاد، قب ــدم وزارة االقتص وتق
الثالثــي�الرفيــع�المســتوى. ويشــمل ذلــك معلومــات عــن الســياق الدولــي، ومؤشــرات اقتصاديــة مختــارة للبلــدان 
المجــاورة، والتطــورات االقتصاديــة والقطاعيــة العامــة فــي اوروجــواي )مثــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي والعمالــة ومــا 

ــة باألجــور. ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــدم مقترحــات بشــأن المب ــا تق ــك(. كم ــى ذل إل

وتقــدم المبــادئ التوجيهيــة لألجــور إطــارا للمفاوضــة الجماعيــة بيــن النقابــات ومنظمــات أصحــاب العمــل فــي مجالــس�
األجــور القطاعيــة. فهــي طوعيــة بحتــة وال شــيء يمنــع مجالــس األجــور مــن التوصــل إلــى اتفــاق خــارج إطــار المبــادئ 
التوجيهيــة. وكانــت المبــادئ التوجيهيــة والتدابيــر المســتخدمة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالمكــون القطاعــي الخــاص بتعديــل 
األجــور، موضــع نقــاش مــن جانــب الشــركاء االجتماعييــن. وقــد اســتمرت فــي التطــور، إلــى جانــب الوضــع االقتصــادي 

المتغيــر ونضــج عالقــات العمــل.

 Mazzuchi, G. 2009. “Labour Relations in Uruguay”, in DIALOGUE Working Paper No. 6 المصــدر: 
 )Geneva, ILO(; Mazzuchi, G.; Rodríguez, J. M.; González, E. 2015. “Negociación colectiva, salarios y

.productividad. El caso uruguayo”, in INWORK Working Paper No. 60 )Geneva, ILO(

تشجيع األطراف المتفاوضة على تبادل المعلومات
يمكــن للســلطات العامــة أيضــا أن تشــجع الشــركاء المتفاوضيــن علــى تبــادل المعلومــات أثنــاء المفاوضــات. 
ويمكــن أن يســاعد توفيــر بعــض المعلومــات الماليــة وغيرهــا مــن المعلومــات )فــي ظــل الظــروف المالئمــة 
ــادل المعلومــات فرصــة لألطــراف  ــح تب ــد ســياق المفاوضــات. ويتي ــى تحدي ــة المعلومــات الســرية( عل لحماي

ــادل مجــدي للمقترحــات والمقترحــات المضــادة واتخــاذ قــرارات مســتنيرة. المتفاوضــة للمشــاركة فــي تب

ــف  ــتحقاقات، والتوظي ــور، واالس ــداول األج ــة بج ــآت المتعلق ــتوى المنش ــى مس ــية عل ــات األساس ــن للبيان ويمك
واألقدميــة أن تســاعد النقابــات العماليــة علــى تقييــم التكلفــة المتعلقــة بمطالبهــا. وهــذا يضعهــا فــي وضــع يســمح لها 
بالنظــر فــي تأثيــر مطالبهــا علــى المنشــأة. ويمكــن لهــذه المعلومــات أيضــا أن تمكــن ممثلــي النقابــات مــن التفــاوض 
علــى حصــة عادلــة مــن المكاســب التــي يحصــل عليهــا العمــال، عندمــا تكــون المؤسســات أو الصناعــات تــؤدي 
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أداء جيــد. ومــن المهــم أيضــا بالنســبة للنقابــات أن تتبــادل المعلومــات عــن الزيــادات فــي تكاليــف المعيشــة، بمــا 
فــي ذلــك الســكن والمواصــالت والمرافــق األساســية وأســعار األغذيــة، ممــا يســاعد علــى وضــع مقترحاتهــا فــي 
ســياقها. وتــرد فــي الجــدول�5-2 أمثلــة علــى نــوع المعلومــات التــي قــد تســهل المفاوضــات علــى مســتوى المنشــأة.

الجدول�5-���2أمثلة�على�المعلومات�على�مستوى�المنشأة

الغرضالمؤشراتالمفهوم

الملكية 9هيكل�األعمال

التنظيم 9

تحديد الخصائص األساسية للمنشأة:

هيكل الملكية )مساهمين، قطاع خاص، الخ( 9

 فهم عملية صنع القرار في المنشأة ومستوياتها  9
)مركزية أو المركزية(

 خصائص�المنشأة�
و�/�أو�الموقع

اإلنتاج  9

القوى العاملة 9

عدد العمال −

الحالة )عقود مؤقتة أو عادية( −

عدد ساعات العمل  9

معلومات عن اإلنتاج:

تقييم األمن الوظيفي 9

تقييم التطورات في إنتاجية العمل 9

دوران المبيعات 9المعلومات�المالية

القوائم المالية 9

معرفة الحقائق ذات الصلة من أجل المفاوضة المجدية:

فهم الوضع المالي للمنشأة 9

فهم الموقف التنافسي للمنشأة 9

إثبات مطالبات األطراف بشأن القدرة أو عدم القدرة  9
على دفع الزيادات في األجور

شروط�وظروف�االستخدام�
)حسب�الجنس(

تصنيف الوظائف 9

األجور 9

ساعات العمل )والعمل اإلضافي( 9

اشتراكات الضمان االجتماعي 9

االشتراطات 9

تطوير المعرفة:

هيكل األجور الداخلي 9

تكلفة فاتورة األجور اإلجمالية 9

ترتيبات ساعات العمل 9

التمييز بين الجنسين والفجوات في األجور 9

فــي حيــن أن تبــادل المعرفــة قــد يبــدو وكأنــه فكــرة جيــدة - وكثيــر مــن األطــراف المتفاوضــة تتبــادل المعلومات 
ــادل  ــد يــرى أصحــاب العمــل أن تب بانتظــام مــع بعضهــا البعــض - يمكــن أن تكــون مســألة مثيــرة للجــدل. فق
المعلومــات الســرية تجاريــا يمثــل خطــرا كبيــرا ويشــكل تهديــدا لصالحياتهــم اإلداريــة. وقــد تعتبــر النقابــات 

العماليــة هــذا األمــر عائقــا وتــرى أن هــذه المعلومــات ضروريــة للمفاوضــات.
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ــددت  ــة، ح ــتنيرة والمجدي ــات المس ــجيع المفاوض ــك وتش ــى ذل ــب عل وللتغل
بعــض البلــدان شــروط تبــادل المعلومــات فــي التشــريعات أو األنظمــة 
ــل  ــات العم ــة وعالق ــون العمال ــن قان ــال، يتضم ــبيل المث ــى س ــة. فعل الداعم
ــات  ــا يقتضــي اإلفصــاح عــن المعلوم ــا المتحــدة حكم ــة تنزاني ــي جمهوري ف
ألغــراض الســماح للنقابــة بالمشــاركة بفعاليــة فــي المفاوضــة الجماعيــة 
وعمليــة تســوية المنازعــات فيمــا يتعلــق بهــذا الشــرط. ويشــكل أيضــا شــرط 

توفيــر المعلومــات ذات الصلــة بالتفــاوض بشــأن االتفاقــات ســمة مــن ســمات قوانيــن المفاوضــة الجماعيــة فــي 
ــن. ــا واألرجنتي كمبودي

وســواء كانــت األطــراف تتبــادل المعلومــات بشــكل طوعــي فــي المفاوضــات، أو تخضــع لشــروط تشــريعية، 
يمكــن للســلطات العامــة أن تسترشــد باالعتبــارات التاليــة:

ــاور:  � ــات�والتش ــة�بالمعلوم ــرى�المتعلق ــات�األخ ــع�الترتيب ــل�م التكام
يمكــن للترتيبــات األخــرى الخاصــة بالمعلومــات والتشــاور، مثــل 
مجالــس العمــل أو لجــان أماكــن العمــل، أن تكمــل المفاوضــة الجماعيــة 

ــتنيرة. ــة والمس ــات المجدي ــم المفاوض وتدع

ــا تظــل  � ــد مــن أن المعلومــات المفصــح عنه ــي المفاوضــات التأك ــب مــن األطــراف ف ــد يطل الســرية: ق
ســرية. علــى ســبيل المثــال، قــد يطلــب مــن ممثلــي النقابــات التوقيــع علــى اتفاقــات تُلــزم بعــدم الكشــف 

عــن المعلومــات.

ــن  � ــون م ــد يك ــات، ق ــة المعلوم ــرية وموثوقي ــان س ــة وضم ــات المالي ــم المعلوم ــل فه ــن أج ــرة:�م الخب
ــم  ــتقلة يت ــة مس ــراف ثالث ــراك أط ــن إش ــة. ويمك ــة المفاوض ــالل عملي ــراء خ ــراك الخب ــروري إش الض
االتفــاق عليهــا بصــورة متبادلــة لبحــث البيانــات الماليــة و"التحقــق" مــن الوضــع المالــي للمنشــأة، وذلــك 
لتجنــب نشــوب نــزاع محتمــل. تــدرج بعــض الهيئــات العامــة ذلــك كجــزء مــن خدماتهــا الطوعيــة لمنــع 

ــات. المنازع

المنازعــات: يلــزم وضــع إجــراءات لتســوية المنازعــات التــي تنشــأ حــول تبــادل المعلومــات، بمــا فــي  �
ذلــك الحــاالت التــي يرفــض فيهــا أحــد األطــراف تقاســم المعلومــات ذات الصلــة، أو ينتهــك الســرية، أو 

يقــدم بيانــات كاذبــة بغــرض االحتيــال خــالل المفاوضــات.

أمثلة�قطرية
المبادئ التوجيهية بشأن تبادل المعلومات

األحكام�القانونية�الموضوعية:
تبادل المعلومات ذات الصلة ألغراض 

المفاوضة الجماعية
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معايير العمل الدولية
توصية التوفيق والتحكيم الطوعي، 

1951 )رقم 92( 

دور الســلطات العامــة في منازعات 
المفاوضــة الجماعية

ــا  ــة. وغالب ــح مختلف ــة التفــاوض بمواقــف ومصال ــة حتمــا إلــى طاول ــات العمالي يصــل أصحــاب العمــل والنقاب
مــا يتــم حــل هــذه االختافــات مــن خــال الحــوار والتفــاوض. ومــع ذلــك، ســتكون هنــاك أوقــات قــد يجــدان 
فيهــا صعوبــة فــي التوفيــق بيــن موقــف كل منهمــا. وحتــى بعــد إبــرام اتفــاق جماعــي، قــد تنشــأ نزاعــات حــول 

تطبيقــه وتفســيره.

وتشــكل النزاعــات العماليــة مصــدر قلــق لألطــراف المتنازعــة - وهــي مصــدر قلــق للسياســات العامــة. ويمكــن 
ــع  ــى المجتم ــى االقتصــاد وعل ــل وعل ــى أصحــاب العم ــال وعل ــى العم ــار ســلبية عل ــون للمنازعــات آث أن تك
ــات  ــم الخدم ــات وتقدي ــوية المنازع ــراءات لتس ــع إج ــي وض ــه ف ــام تؤدي ــة دور ه ــلطات العام ــع. وللس األوس

ــة  ــى طاول ــودة إل ــزاع والع ــى حــل الن ــن أن تســاعد األطــراف عل ــي يمك الت
المفاوضــات. واالتفــاق المتفــاوض عليــه، مهمــا كان غيــر مــرض، هــو دائمــا 
أفضــل مــن الحــل المفــروض. وبمجــرد إبــرام اتفــاق، يمكــن للســلطات العامــة 
أن تســاعد أيضــا فــي حــل المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق أو تفســير تلــك 
ــز  ــا بتعزي ــل ارتباطــا وثيق ــال لنزاعــات العم ــط الحــل الفع ــات. ويرتب االتفاق

ــة. المفاوضــة الجماعي

ــات  ــر آلي ــى تطوي ــة الحكومــات عل ــر العمــل الدولي وتشــجع عــدد مــن معايي
عامــة لمنــع المنازعــات العماليــة وتســويتها. ويركــز الصــك األساســي، وهــو 
توصيــة التوفيــق والتحكيــم الطوعــي، 1951 )رقــم 92( بشــكل أساســي 
ــي  ــن طرف ــريعة. ويجــوز ألي م ــرة وس ــة ح ــراءات توفيقي ــى وضــع إج عل
ــل، أن تحــرك  ــات العم ــة بعاق ــة المكلف ــلطة العام ــل الس ــن قب ــزاع، أو م الن
ــرره  ــبما تق ــة لإلجــراءات حس ــة زمني ــبقا مهل ــدد مس ــذه اإلجــراءات. وتح ه

ــح األخــرى. ــن أو اللوائ القواني

ــة -  ــة بشــأن المفاوضــة الجماعي ــل الدولي ــة العم ــان لمنظم ــل اتفاقيت وتكم
ــة  ــم 151( واتفاقي ــات العمــل )الخدمــة العامــة(، 1978 )رق ــة عاق اتفاقي
ــم 92،  ــة رق ــل التوصي ــم 154( - تكم ــة، 1981 )رق المفاوضــة الجماعي
ــات  ــوية المنازع ــة بتس ــراءات المتعلق ــات واإلج ــى أن الهيئ ــان عل وتنص
العماليــة يجــب أن تكــون "مصممــة بحيــث تســاعد علــى تعزيــز المفاوضــة 
 ،)5 المــادة  الفقــرة )2( ]هـــ[ مــن   ،154 )االتفاقيــة رقــم   الجماعيــة" 
ــم 151،  ــة رق ــة ")االتفاقي ــراف المعني ــة األط ــل ثق ــة تكف ــام بطريق و"تق

المــادة 8(.

مورد رئيسي:
نظم نزاعات العمل:

مبادئ توجيهية لتحسين األداء

معايير العمل الدولية
اتفاقية عاقات العمل )الخدمة العامة(، 

1978 )رقم 151( 

معايير العمل الدولية
 اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981 

)رقم 154( 
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اإلطار 6-1     تسوية المنازعات العمالية

"ثانيا -  أساليب تشجيع المفاوضة الجماعية

8- ينبغــي، عنــد الضــرورة، اتخــاذ تدابيــر مكيفــة مــع الظــروف الوطنيــة تــؤدي إجــراءات تســوية منازعــات العمــل إلــى 
األطــراف علــى أن تجــد بنفســها حلــوال للنــزاع، ســواء كان النــزاع قــد بــرز أثنــاء التفــاوض بشــأن االتفاقــات، أو فــي 

معــرض تفســير أو تطبيــق االتفاقــات، أو كان نزاعــا تنطبــق عليــه توصيــة فحــص الشــكاوي، 1967 ".

المصدر: توصية المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 163 ( الفقرة 8.

وعــادة مــا تميــز إجــراءات تســوية منازعــات العمــل بيــن نوعيــن مــن المنازعــات: منازعــات المصالــح التــي تنشــأ 
أثنــاء المفاوضــة الجماعيــة؛ والمنازعــات الحقوقيــة التــي تنشــأ بشــأن تطبيــق أو تفســير اتفــاق جماعــي. يتنــاول هــذا 
الفصــل كا النوعيــن مــن المنازعــات، ولكنــه يركــز بشــكل أكبــر علــى منازعــات المصالــح، وتحديــدا مــا يمكــن 

للســلطات العامــة القيــام بــه:

لمنع المنازعات؛ �

لتسوية المنازعات من خال: �

Í الوساطة والتوفيق؛

Í التحكيم الطوعي؛

عندما يؤدي النزاع إلى اإلضراب. �

منع المنازعات
ــة المفاوضــات حتمــا بمصالــح مختلفــة. وتتيــح  ــة إلــى طاول يأتــي أصحــاب العمــل ومنظماتهــم والنقابــات العمالي
خدمــات منــع المنازعــات للطرفيــن تحديــد خافاتهمــا وتســويتها. ويشــمل منــع المنازعــات إجــراء حــوار وقائــي، 

بحيــث يمكــن معالجــة المنازعــات بشــكل ســريع وعــادل وســلمي وبطريقــة منظمــة.

وحتــى فــي ســياق المــوارد الماليــة والبشــرية المحــدودة، فــإن اعتمــاد تدابيــر وقائيــة يعتبــر اســتثمارا جيــدا عنــد النظر 
فــي التكلفــة المحتملــة لمنازعــات العمــل المتكــررة ليــس فقــط ألصحــاب العمــل والعمال، بــل أيضا للمجتمــع ككل.

الخطــوة األولــى التــي يمكــن للســلطات العامــة اتخاذهــا لمنــع المنازعــات الجماعيــة هــي دعــم إنشــاء إطــار واضح، 
كمــا نوقــش فــي الفصــل الرابع.

وتبعــا للحالــة المحــددة والمــوارد المتاحــة، يمكــن للســلطات العامــة أيضــا أن تتخــذ التدابيــر الوقائيــة التاليــة لتشــجيع 
عاقــات العمــل التعاونيــة مــن خال:

 تقديــم معلومــات عــن إطــار وإجــراءات المفاوضــة ألصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة المقدمــة علــى  �
المفاوضات الجماعية ألول مرة. ويمكن أن يتم ذلك من قبل وزارة العمل أو وكالة معنية بعاقات العمل.
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التشــجيع علــى اعتمــاد مدونــة ممارســات لتوجيــه الشــركاء االجتماعييــن بشــأن االعتــراف والمفاوضــة  �
ــة أو شــبه  ــات القضائي ــى أن الهيئ ــل عل ــص تشــريعات العم ــن الحــاالت، تن ــر م ــي كثي ــة. وف بحســن ني

ــة لهــذه المدونــات فــي مداوالتهــا. القضائيــة يجــب أن تراعــي األحــكام ذات الصل

ــم  � ــة، أو دع ــات العمالي ــل والنقاب ــاب العم ــة ألصح ــة الجماعي ــات المفاوض ــى تقني ــب عل ــم التدري تقدي
ــق. ــكل أعم ــب بش ــن التدري ــل الثام ــاول الفص ــاوض. ويتن ــارات التف ــر مه ــم لتطوي جهوده

ــب  � ــي تجل ــتركة الت ــة واإلدارة المش ــان العمال ــل لج ــل مث ــكان العم ــي م ــات والتشــاور ف تشــجيع المعلوم
األطــراف إلــى التواصــل المنتظــم لمناقشــة وحــل القضايــا. وال تحــل هذه اللجــان محل المفاوضــة الجماعية، 

ولكــن يمكنهــا أن تكمــل المفاوضــة الجماعيــة مــن خــال إتاحــة الفــرص للحــوار البنــاء وتعزيــزه.

تقديــم خدمــات مــا قبــل التوفيــق إلــى األطــراف المتفاوضــة مــن أجــل بنــاء عاقــات إيجابيــة، أو إصــاح  �
تلــك التــي تفككــت كنتيجــة لإلضــراب. ويمكــن لميســر أيضــا أن يســاعد األطــراف علــى التفــاوض بشــأن 

اتفاقهمــا األول.

تسوية المنازعات
يمكــن للســلطات العامــة مســاعدة أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة علــى وضــع إجــراءات لتســوية 
المنازعــات، وتزويدهــم بخدمــات تســوية المنازعــات. ومــن المهــم أن تكــون هــذه اإلجــراءات مســتقلة ونزيهــة 
ــن.  ــن الطرفي ــة بي ــي أن تشــجع المفاوضــات الطوعي ــة. وينبغ ــة األطــراف المعني ــل ثق ــة تكف وأن تنشــأ بطريق
وتعتمــد بلــدان كثيــرة علــى الوســاطة و / أو التحكيــم الطوعــي لحــل النزاعــات المتعلقــة بالمفاوضــة الجماعيــة.

التوفيق والوساطة
للســلطات العامــة دور هــام تؤديــه فــي توفيــر إجــراءات وخدمــات مجانيــة وســريعة وطوعيــة مــن أجــل التوفيــق 

والوســاطة فــي منازعــات المفاوضــة الجماعية.

يتناول هذا القسم ما يلي:

ما هو التوفيق والوساطة؟ �

الترتيبات التنظيمية للتوفيق والوساطة. �

ما هو التوفيق والوساطة؟

ــل  ــذا الدلي ــك، وألغــراض ه ــع ذل ــاطة". وم ــق" و"الوس ــن "التوفي ــز بي ــة، يمي ــات القضائي ــي بعــض الوالي ف
ــي: ــا يل ــاطة م ــق / الوس ــة التوفي ــي حال ــه. تعن ــوم نفس ــى المفه ــة عل ــاوب للدالل ــن بالتن ــتخدم المصطلحي يُس

ــك  � ــد ذل ــن الطــرف اآلخــر بع ــب م ــث يطل ــزاع، حي ــن أطــراف الن ــن طــرف م ــادرة م ــدأ طوعــا بمب تب
ــة؛ ــى العملي ــام إل االنضم
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امتداد لعملية المفاوضة / التفاوض حيث تبدأ عندما تنهار المفاوضات؛ �

يضطلع بها طرف ثالث مستقل ونزيه ليس له سلطة اتخاذ قرار أو حكم؛ �

يضطلــع بهــا شــخص مهمتــه تيســير عمليــة التفــاوض، بغيــة مســاعدة الطرفيــن علــى إيجــاد مجموعــة  �
واســعة مــن الخيــارات للنظــر فيهــا والتوصــل إلــى حــل مقبــول للطرفيــن؛

دون تكلفة للطرفين المتنازعين )بخاف تكلفة الوقت لحضور اجتماعات التوفيق والتحضير للمناقشات(؛ �

خاصة وسرية؛ �

البدء بصورة سريعة وغير رسمية ومرنة؛ �

غيــر عدائيــة وتدعــم الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى العاقــة الجاريــة بيــن صاحــب العمــل والعمال وتحســينها،  �
أمكن؛  إن 

عملية تكون فيها األطراف في نهاية المطاف )وليس الموفق( هي التي تقرر النتيجة.  �

ــاق جماعــي بشــروطهم الخاصــة، وال  ــرام اتف ــى إب ــون والوســطاء األطــراف المتفاوضــة عل ويســاعد الموفق
ــات العمــال. ــى أصحــاب العمــل أو نقاب يفرضــون حــا عل

دور الموفقين والوسطاء يشمل التالي:

عقد االجتماعات وتنظيمها وتيسيرها بمختلف أشكالها؛ �

توضيح المسائل المطروحة؛ �

التأثير على التفاعات بين المفاوضين؛ �

اقتراح النُُهج والتحركات على األطراف. �

استكشاف الحلول المحتملة.  �

صياغة االقتراحات أو الفرضيات أو التوصيات. �

الترتيبات التنظيمية لتوفير خدمات التوفيق / الوساطة

عادة ما تتبع الترتيبات التنظيمية للتوفيق في منازعات المفاوضة الجماعية أحد األنماط التالية:

تتولــى الــوزارة المســؤولة عــن عاقــات العمــل توظيــف الموفقيــن علــى أســاس التفــرغ الكامــل، وتحــدد  �
موقعهــم حســب حجــم البلــد، ســواء فــي مكتــب مركــزي أو تكلفهــم بالعمــل فــي مكاتــب إقليميــة أو محليــة.

ــى  � ــات إل ــي المنازع ــق ف ــاطة والتوفي ــن الوس ــؤولية ع ــوض المس تف
واحــدة أو أكثــر مــن الهيئــات العامــة المســتقلة )انظــر اإلطــار 2-6(. 
وفــي بعــض البلــدان، توفر مؤسســة واحدة خدمــات التوفيق والوســاطة 
للمنازعــات المتعلقــة بالمصالــح الجماعيــة والنزاعــات المتعلقة بحقوق 
األفــراد؛ وفــي حــاالت أخــرى، تعالــج نزاعــات المصالــح الجماعيــة 
مــن قبــل هيئــة معينــة، ومنازعــات الحقــوق مــن جانــب هيئــة أخــرى.

موارد معرفية
الهيئات العامة المستقلة التي تقدم خدمات 

حل المنازعات
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ــام بالتوفيــق علــى أســاس  � يعيــن أطــراف ثالثــة مــن قبــل الســلطات العامــة أو مؤسســات المفاوضــة للقي
كل حالــة علــى حــدة )أي غيــر عامليــن فــي إدارة العمــل(. وتضــع بعــض البلــدان قائمــة بأطــراف ثالثــة 

مســتقلة ومؤهلــة تكلــف بالتوفيــق أو التوســط فــي نــزاع علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.

اإلطار 6-2    أمثلة األجهزة العامة المستقلة التي تقدم خدمات التوفيق

في عدة بلدان، تقدم أجهزة عامة مستقلة خدمات التوفيق / الوساطة. ومن األمثلة المعروفة:

9 http://www.asimet.cl/( ــردي ــق الف ــة والتوفي ــل الجماعي ــات العم ــيلي لنزاع ــي تش ــاطة ف ــز الوس ــدم مرك  يق
mediacion_laboral.htm( خدمــات الوســاطة لتســوية المنازعــات العماليــة الجماعيــة والفرديــة.

ــي مــكان العمــل  9 ــات ف ــي أســتراليا )www.fwa.gov.au(، وهــي محكمــة للعاق ــادل ف أنشــئت منظمــة العمــل الع
ــون العمــل العــادل لعــام 2009. ــر خدمــات الوســاطة وغيرهــا مــن الخدمــات، بموجــب قان توف

الخدمــة االتحاديــة للوســاطة والتوفيــق )www.fmcs.gov( التــي أنشــئت فــي الواليــات المتحــدة فــي عــام 1947  9
للتعامــل مــع النزاعــات المتعلقــة بالمفاوضــة الجماعيــة.

9 .)www.acas.org.uk( الهيئة االستشارية للتوفيق والتحكيم في المملكة المتحدة

لجنــة جنــوب أفريقيــا للتوفيــق والوســاطة والتحكيــم )www.ccma.za(، وتقــدم خدمــات التوفيــق والتحكيــم  9
للمنازعــات الفرديــة والجماعيــة حــول الحقــوق أو المصالــح.

لجنة الوساطة والتحكيم في تنزانيا، وتقدم خدمات الوساطة والتحكيم في اإلجراءات المتعلقة بنزاعات العمل. 9

التحكيم
ــم مــن  ــرار تحكي ــا ق ــة، يصــدر فيه ــة قضائي ــم هــو عملي ــإن التحكي ــق والوســاطة، ف ــى النقيــض مــن التوفي عل
ــى  ــم عل ــزاع قائ ــم لحــل ن ــات التحكي ــن اســتخدام خدم ــة، يمك ــياق المفاوضــة الجماعي ــي س ــث. وف طــرف ثال

ــة. ــات الجماعي ــير االتفاق ــق وتفس ــأن تطبي ــزاع بش ــة أو ن ــح الجماعي المصال

ــم  ــارت المحك ــي اخت ــراف الت ــة األط ــا طواعي ــأ إليه ــي تلج ــم الت ــراءات التحكي ــن إج ــز بي ــم التميي ــن المه وم
ووافقــت علــى االلتــزام بالقــرار ) التحكيــم الطوعــي( - وفــرض التحكيــم مــن قبــل الحكومــة فــي غيــاب اتفــاق 
الطرفيــن بشــأن النــزاع الــذي يكــون فيــه الحكــم النهائــي ملــزم للطرفيــن ) التحكيــم اإلجبــاري(. وفيمــا يتعلــق 
ــى  ــان عل ــن يوافق ــا - بمعنــى أن كا الطرفي ــم طوعي ــة، ينبغــي أن يكــون التحكي ــح الجماعي بمنازعــات المصال

عــرض النــزاع علــى التحكيــم – ويتــم اســتخدامه فقــط عنــد اســتنفاذ إجــراءات التوفيــق والوســاطة.
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التحكيم الطوعي

يتســم التحكيــم المتفــق عليــه والمقبــول مــن قبــل طرفــي النــزاع دائمــا بالمشــروعية. ويمكــن تعريــف إجــراءات 
التحكيــم الطوعــي فــي األحــكام القانونيــة، أو فــي اتفــاق جماعــي، أو فــي اتفــاق لمــرة واحــدة بيــن الطرفيــن.

وفــي التحكيــم الطوعــي، تتوصــل األطــراف إلــى اتفــاق إلحالــة النــزاع إلــى التحكيــم، أو تتفــق علــى أن يكــون 
الحكــم الصــادر عــن المحكــم نهائيــا وملزمــا، أو أن تتفــق علــى أن يكــون الحكــم استشــاري وغيــر ملــزم. ويقــدم 

اإلطــار 6-3 مثــاال علــى اســتخدام األحــكام غيــر الملزمــة فــي نظــام تســوية المنازعــات فــي كمبوديــا.

اإلطار 6-3    مجلس التحكيم الكمبودي

بــدأت النقابــات العماليــة فــي كمبوديــا فــي التنظيــم فــي منتصــف التســعينات مــن القــرن العشــرين، أوال في صناعــة المابس 
ــرعة،  ــات بس ــت النقاب ــغ. ونم ــف والتب ــة والتغلي ــئ والتعبئ ــارات والموان ــرة والمط ــادق الكبي ــي الفن ــق ف ــت الح ــي وق وف
واتســمت عاقــات العمــل بدرجــة عاليــة مــن عــدم الثقــة. وبالتالــي اقتصــرت المفاوضــة الجماعيــة علــى الفنــادق الكبيــرة.

ــم فــي أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، بعــد فتــرة مــن التشــاور المكثــف  وقــد أنشــئ مجلــس للتحكي
ــس  ــر مجل ــم. ويعتب ــذي حــدد إجــراءات التحكي ــراكاس" أو اإلعــان( ال ــم )"ب ــن بشــأن التنظي ــع الشــركاء االجتماعيي م
ــى  ــون بالتوصــل إل ــف بموجــب القان ــو مكل ــد، وه ــي البل ــدة لتســوية المنازعــات ف ــة الوحي ــة القانوني ــو الهيئ ــم ه التحكي
قــرارات مســتقلة بشــأن النزاعــات العماليــة الجماعيــة حــول الحقــوق والمصالــح. ويتألــف مــن 30 محكمــا يعينهــم وزيــر 
العمــل لمــدة ســنة واحــدة، ويعــاد تعيينهــم ســنويا إال فــي حــاالت ســوء الســلوك الجســيم. ويحــدد األطــراف الثاثــة قائمــة 
المحكميــن. ويتــم تعييــن عشــرة محكميــن مــن قبــل أصحــاب العمــل، وعشــرة مــن قبــل النقابــات العماليــة، وعشــرة مــن 

قبــل وزارة العمــل والتدريــب المهنــي.

وفــي حالــة نشــوب نــزاع، تجــري وزارة العمــل والتدريــب المهنــي التوفيــق خــال فتــرة 15 يومــا. ويتــم إحالــة النزاعــات 
الجماعيــة التــي لــم يتــم تســويتها إلــى مجلــس التحكيــم. ثــم يتــم تشــكيل لجنــة مكونــة مــن ثاثــة أعضــاء: يقــوم طــرف 
أصحــاب العمــل باختيــار عضــو مــن قائمــة المحكميــن التابعــة ألصحــاب العمــل، وطــرف النقابــة مــن قائمــة النقابــات، 
ويختــار المحكميــن المختاريــن رئيــس محايــد مــن قائمــة وزارة العمــل والتدريــب المهنــي. وتقــدم هيئــة المحكميــن حكمــا 

كتابيــا غيــر ملــزم فــي غضــون 15 يومــا.

وفــي الفتــرة مــا بيــن 2003 و2010، اســتمع مجلــس التحكيــم إلــى 900 قضيــة انبثقــت عنهــا ســوابق قضائيــة أو ســوابق 
قانونيــه للعمــل. وقــد كانــت معظــم قــرارات التحكيــم باإلجمــاع عــدا 20 رأيــاً معارضــاً فقــط. وكثيــرا مــا تكــون األحــكام 
غيــر الملزمــة أساســا إلجــراء مزيــد مــن المناقشــات بيــن أصحــاب العمــل والنقابــات مــن أجــل الحــل النهائــي للمنازعــات. 
وأســفرت هــذه األحــكام عــن تســويه 69 فــي المائــة مــن المنازعــات. وليــس لــدي لجنــه التدقيــق أيــة قضايــا متراكمــة، 

ويعتبرهــا المســتخدمون والمراقبــون الخارجيــون أكثــر هيئــات صنــع القــرار كفــاءة وشــفافية واحترامــاً فــي البلــد.

 van Nord, H.; Hwang, H. S.; Bugeja, K. 2011. Cambodia’s Arbitration Council: Ins titution building :المصــدر
in a developing country, Dialogue Working Paper No. 24 )Geneva, ILO(

التحكيم اإلجباري

ال يتطلــب التحكيــم اإللزامــي موافقــة كا الطرفيــن. ويســتفيد التشــريع فــي بعــض البلــدان مــن هــذا النــوع مــن 
التحكيــم لحــل المنازعــات المتعلقــة بتطبيــق وتفســير االتفاقــات الجماعيــة )أي المنازعــات المتعلقــة بالحقــوق(. 
وفــي نزاعــات المصالــح، يعتبــر فــرض التحكيــم مــن جانــب الســلطات بنــاء علــى طلــب أحــد األطــراف مخالفــا 
لمبــدأ التفــاوض الطوعــي بشــأن االتفاقــات الجماعيــة. ويقــدم اإلطــار 6-4 آراء نظــام اإلشــراف فــي منظمــة 

العمــل الدوليــة.
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اإلطار 6-4    التحكيم اإلجباري

وقــد ذكــرت لجنــة خبــراء منظمــة العمــل الدوليــة المعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات مــرارا وتكــرارا أن فــرض 
الســلطات للتحكيــم اإلجبــاري فــي منازعــات المصالــح يتناقــض مــع مبــدأ التفــاوض الطوعــي بشــأن االتفاقــات الجماعيــة 

علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي االتفاقيــة رقــم 98، وبالتالــي مــع اســتقالية األطــراف.

وتــرى لجنــة الخبــراء أن اللجــوء إلــى التحكيــم اإلجبــاري لوضــع حــد لنــزاع المصالــح الجماعيــة ال يقبــل إال فــي ظــروف 
ــة هي: معين

الخدمــات األساســية بالمعنــى الدقيــق للمصطلــح التــي يــؤدى انقطاعهــا إلــى تعريــض حيــاة أو الســامة الشــخصية  )أ( 
ــات  ــاء، وخدم ــات الكهرب ــك المستشــفيات، وخدم ــم للخطــر. ويشــمل ذل ــع الســكان أو جــزء منه أو صحــة جمي
إمــدادات الميــاه، والخدمــة الهاتفيــة ومراقبــة الحركــة الجويــة، والشــرطة والخدمــات المســلحة، وخدمــات 
الســجون، وخدمــات مكافحــة الحرائــق، فضــا عــن توفيــر الغــذاء للتاميــذ الذيــن فــي ســن الدراســة وتنظيــف 
ــح  ــد تصب ــد مــا. ق ــى الظــروف الســائدة فــي بل ــى حــد كبيــر عل المــدارس. ومــا يعتبــر خدمــة أساســية يعتمــد إل

ــات(. ــة جمــع النفاي ــي حال ــال ف ــى ســبيل المث ــة بســبب مــدة اإلضــراب )عل الخدمــة ضروري

ــي إدارة  ــن ف ــن العاملي ــن العموميي ــمل الموظفي ــي تش ــة الت ــة العام ــي الخدم ــح ف ــة بالمصال ــات المتعلق المنازع )ب( 
الدولــة. ويقتصــر ذلــك علــى الموظفيــن العمومييــن الذيــن يمارســون الســلطة باســم الدولــة، بمــن فيهــم الموظفــون 

ــارك. ــو الســجون والجم ــون وموظف ــرون القضائي ــة والقضــاة والمدي ــوزارات الحكومي ــي ال ــون ف العامل

فــي حالــة حــدوث أزمــة وطنيــة ومحليــة حــادة )بمــا فــي ذلــك الحــرب والكــوارث الطبيعيــة والحــرب األهليــة  )ج( 
ــة  ــط لتلبي ــازم فق ــدر ال ــب، وبالق ــت المناس ــي الوق ــدودا ف ــون مح ــي أن يك ــك ينبغ ــر أن ذل ــاس(. غي واإلف

ــة. ــات الحال متطلب

كمــا حــدث اســتثناء فــي حالــة األحــكام التــي تســمح لمنظمــات العمــال بالبــدء فــي التحكيــم اإللزامــي إلبرام اتفــاق جماعــي أول. 
وتبيــن التجربــة أن االتفاقــات الجماعيــة األولــى غالبــا مــا تكــون واحــدة مــن أصعــب الخطــوات فــي إقامــة عاقــة المفاوضــة. 

وتعتبــر أحــكام التحكيــم الخاصــة باالتفاقــات األولــى جــزءا مــن اآلليــات واإلجــراءات التــي تيســر المفاوضــة الجماعيــة.

 ILO: Giving globalization a human face, General Survey on the fundamental Conventions المصــدر: 
 concerning rights at work in light of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008,
.Report III )Part 1B(, International Labour Conference, 101s t Session, Geneva, 2012, paras. 247 and 250

عندما تفشل المفاوضات
ــي تبذلهــا األطــراف  ــاءة والمســتمرة الت ــى الرغــم مــن الجهــود البن ــات تفشــل فيهــا المفاوضــات، عل ــاك أوق هن
للتوصــل إلــى اتفــاق عــن طريــق التفــاوض، واللجــوء إلــى التوفيــق. فــي هــذه المرحلــة، قــد تقــرر نقابــة عماليــة 
إمــا قبــول العــرض النهائــي لصاحــب العمــل أو اتخــاذ تدابيــر للضغــط علــى صاحــب العمــل لتقديم عــرض أفضل 
)علــى ســبيل المثــال ارتــداء جميــع العامليــن أزرار تعبــر عــن المطالــب، أو اإلضــراب المقنــن أو الجزئــي، أو 
الحمــات والمظاهــرات، أو اإلضــراب(. وبصفــة عامــة، فــإن اإلضــراب هــو المــاذ األخيــر بســبب العواقــب 

الخطيــرة التــي تترتــب علــى ذلــك بالنســبة ألصحــاب العمــل والعمــال وعائاتهــم واالقتصــاد والجمهــور.

علــى الســلطات العامــة دورا هامــا فــي تحديــد أشــكال اإلضــراب التــي تتمتــع بالحمايــة، واحتــرام مبــادئ الحريــة 
النقابيــة والحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة. وتوفــر األطــر القانونيــة فــي العديــد مــن البلــدان الحــق فــي اإلضــراب. 
واعتمــادا علــى النظــام القانونــي، يمكــن تنظيــم هــذه الممارســة بمســتويات متفاوتــة مــن التفصيل، ســواء فــي القانون 

أو مــن خــال القــرارات القضائيــة أو مــن قبــل األطــراف نفســها. وفيمــا يلــي بعــض التدابيــر المطبقــة عمليــا:
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ــدان التزامــا  � ــد مــن البل ــاوض، تضــع العدي ــق التف ــى نتيجــة عــن طري ــى تســهيل التوصــل إل حرصــا عل
ــق. ــل اســتنفاذ التوفي ــة، وعــدم الدعــوة لإلضــراب قب ــي النزاعــات الجماعي ــق ف ــى التوفي باللجــوء مســبقا إل

يشــترط عــدد مــن البلــدان تقديــم إخطــار مســبق بإجــراء اإلضــراب إلــى الســلطات اإلداريــة أو صاحــب  �
العمــل. وقــد يصاحــب ذلــك فتــرة "تهدئــة" تتــراوح مــا بيــن 14 و21 يومــا قبــل القيــام باإلضــراب. وهــذا 

يتيــح لألطــراف فرصــة أخيــرة لتســوية النــزاع والنظــر فــي العواقــب الوخيمــة لإلضــراب.

قــد تكــون ممارســة الحــق فــي اإلضــراب مشــروطة بموافقــة نســبة معينــة مــن العمــال، وعــادة مــا يتــم  �
ذلــك مــن خــال االقتــراع الســري. غيــر أن هــذا الشــرط غيــر موجــود فــي جميــع الواليــات القضائيــة 

الخاصــة بالقانــون العــام.

ــي اإلضــراب.  � ــون بالحــق ف ــن ال يتمتع ــال الذي ــم، للعم ــل التحكي ــة، مث ــات التعويضي ــم الضمان ــم تقدي يت
القيــود علــى اإلضــراب محــدودة ويمكــن أن تتعلــق بفئــات معينــة مــن الموظفيــن العمومييــن )فــي القــوات 
المســلحة والشــرطة علــى وجــه خــاص(، والعمــال فــي الخدمــات األساســية، أو )لفتــرة محــدودة( بعــض 

حــاالت األزمــات الوطنيــة.

ــن العمــال وأصحــاب  ــدة بي ــرات متزاي ــة بتوت تتســم النزاعــات الجماعي
ــم  ــن المرجــح أيضــا أن تتفاق ــة، م ــات العام ــة الخدم ــي حال ــم. وف عمله
ــة  ــي. باإلضاف ــع المحل ــن والمجتم ــن العموميي ــن الموظفي ــرات بي التوت
تتخــذ  بالحمايــة،  يتمتــع  كنشــاط  اإلضــراب  ممارســة  تنظيــم  إلــى 
الســلطات العامــة فــي العديــد مــن البلــدان أيضــا تدابيــر لضمــان احتــرام 

الحريــة النقابيــة أثنــاء النزاعــات الجماعيــة، وخاصــة مــن قبــل المســؤولين عــن الحفــاظ علــى النظــام العــام، 
مثــل الشــرطة وأفــراد األمــن. وتشــمل هــذه المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالســلوك وتدريــب الشــرطة علــى 

ــة. ــة النقابي الحري

ــات  ــر العاق ــق مســدود، فمــن المحتمــل أن تتأث ــى طري ــاق جماعــي أو إل ــى اتف وســواء أفضــى اإلضــراب إل
تأثيــرا شــديدا فــي أعقابهــا. وقــد تكــون الثقــة قــد تفككــت وقــد تكــون التكلفــة بالنســبة لــكل مــن العمــال وأصحــاب 
العمــل كبيــرة. الســؤال المطــروح علــى الســلطات العامــة هــو مــاذا يمكــن القيــام بــه إلصــاح العاقــات التالفــة؟ 
ــة  ــات الصناعي ــتعادة العاق ــن الميســرين الس ــة م ــات أطــراف ثالث ــتعانة بخدم ــم االس ــدان، يت ــض البل ــي بع ف

الســليمة بعــد نــزاع مطــول وصعــب.

أمثلة قطرية
تدريب الشرطة
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تطبيق االتفاقات الجماعية
بمجــرد أن تبــرم األطــراف اتفاقــا جماعيــا بنجــاح، قــد تنشــأ تســاؤالت بشــأن تطبيقــه. وقــد تختلــف الشــروط 
ــم  ــدى األطــراف فه ــون ل ــد يك ــاق الجماعــي. وق ــي االتف ــواردة ف ــك ال ــود االســتخدام عــن تل ــي عق ــواردة ف ال
ــم ســيظل  ــاق الجماعــي القائ ــد تنشــأ أســئلة حــول مــا إذا كان االتف ــاق، وق ــواردة فــي االتف مختلــف لألحــكام ال

ــد. ــاق جدي ــاوض بشــأن اتف ــن يجــري التف ســاري المفعــول فــي حي

ــي  ــزم ف ــا يل ــر م ــم توفي ــن المه ــة، م ــز المفاوضــة الجماعي ــي مجــال تعزي وف
إطــار المفاوضــة الجماعيــة مــن أجــل التطبيــق الفعــال لالتفاقــات الجماعيــة. 
وتوفــر توصيــة االتفاقــات الجماعيــة، 1951 )رقــم 91( إرشــادات بشــأن آثــار 
ــا.  ــا، وحــل المنازعــات الناشــئة عــن تطبيقه ــة، وتمديده ــات الجماعي االتفاق

اإلطار 7-1    االتفاقات الجماعية

ثانيا - تعريف االتفاقات الجماعية

-2 )1( فــي مفهــوم التوصيــة، تعنــي عبــارة "االتفاقــات الجماعيــة" جميــع االتفاقــات المكتوبــة المتعلقــة بظــروف العمــل 
ــر  ــدة أو أكث ــة واح ــل أو منظم ــاب العم ــن أصح ــة م ــل أو مجموع ــب عم ــن صاح ــد بي ــي تعق ــتخدام، الت ــروط االس وش
ألصحــاب العمــل، مــن ناحيــة، ومنظمــة واحــدة أو أكثــر ممثلــة للعمــال، أو فــي حالــة عــدم وجــود مثــل هــذه المنظمــات 
مــع ممثلــي العمــال المنتخبيــن حســب األصــول والمصــرح لهــم بذلــك مــن قبــل العمــال وفقــا للقوانيــن واللوائــح الوطنيــة، 

مــن ناحيــة أخــرى.

)2( ال يتضمــن هــذا التعريــف مــا يمكــن تفســيره بأنــه يعنــي االعتــراف بأيــة منظمــة للعمــال ينشــئها أو يســيطر عليهــا أو 
يمولهــا أصحــاب العمــل أو ممثلوهــم.

المصدر: التوصية بشأن االتفاقات الجماعية، 1951 )رقم 91(، الفقرة 2

ويركز هذا الفصل على ما يمكن للسلطات العامة القيام به من أجل:

إعمال االتفاقات الجماعية؛ �

تمديد نطاق تطبيق االتفاقات الجماعية؛ �

تعزيز االحترام الفعال لالتفاقات الجماعية. �

إعمال االتفاقات الجماعية
وينبغــي أن تكــون شــروط االتفــاق الجماعــي ملزمــه للموقعيــن ولمــن يمثلونهــم. وفــي حيــن أن هنــاك بلــدان 
ــي  ــة ف ــا موضوعي ــن أحكام ــدان تتضم ــم البل ــإن معظ ــي، ف ــر قانون ــة أث ــات الجماعي ــا لالتفاق ــون فيه ال يك
تشــريعات العمــل تجعــل االتفاقــات الجماعيــة ملزمــة قانونــا ألطــراف االتفــاق ولتلــك التــى تمثلهــا. وتشــترط 

معايير العمل الدولية
توصيــة االتفاقات الجماعية، 1951 

)رقم 91(
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هــذه األحــكام عــادة أن تكــون االتفاقــات خطيــة، وأن تبيــن أطــراف االتفــاق، وأن يوقعهــا ممثلــو الطرفيــن، 
ــات  ــد تكــون االتفاق ــي، ق ــى النظــام القانون ــادا عل ــاذ. واعتم ــز النف ــه حي ــذي ســتدخل في ــخ ال ــن التاري وأن تبي
ــود  ــل العق ــوة التشــريعية مث ــس الق ــا نف ــد تكــون له ــي( أو ق ــون المدن ــون )نظــم القان ــة مصــدرا للقان الجماعي
القانونيــة )نظــم القانــون العــام(. ويمكــن أيضــا أن تصبــح االتفاقــات الجماعيــة مصــدرا للقانــون مــن خــالل 

ــاق العــام. ــات ذات االنطب اإلعالن

وفــي الممارســة العمليــة، تــدرج أحــكام االتفــاق الجماعــي عمومــا فــي عقــود العمــل الفرديــة أو تعدلهــا. وعــادة 
يتــم احتــرام مبــدأ األفضليــة، حيــث تطبــق الشــروط األكثــر مواتــاة ســواء فــي عقــد العمــل أو االتفــاق الجماعــي.

ــاق  ــل وجــود اتف ــال، مث ــن العم ــس المجموعــة م ــى نف ــددة عل ــات متع ــا اتفاق ــق فيه ــي تنطب ــي الحــاالت الت وف
ــم  ــا يت ــرا م ــى مســتوى المنشــآت، كثي ــات عل ــرع أو اتفاق ــاق خــاص بالصناعــة أو الف ــب اتف ــى جان ــي إل وطن
وضــع تسلســل هرمــي - ســواء فــي األحــكام القانونيــة أو فــي االتفاقــات الجماعيــة. ويبيــن الشــكل 7-1 التسلســل 
ــى  ــتوى األدن ــات ذات المس ــة لالتفاق ــلطة التنظيمي ــون الس ــد تك ــة. وق ــات الجماعي ــي لالتفاق ــي النموذج الهرم
محــدودة باالتفاقــات ذات المســتوى األعلــى، إال فــي الحــاالت التــي توفــر فيهــا أحــكام اتفاقــات المســتوى األدنــى 

شــروطا أكثــر مواتــاة للعمــال.

الشكل 7-1    التسلسل الهرمي النموذجي لالتفاقات الجماعية

االتفاقات الوطنية المهنية التي 
تغطي جميع العمال

 اتفاقات تغطي صناعة بأكملها 
أو فرع نشاط أو مهنة

اتفاقات إقليمية أو مناطيقية تغطي 
فرعا من النشاط أو المهنة

االتفاقات الجماعية التي تغطي 
المنشأة / المؤسسة
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وفــي بعــض البلــدان، تضــع االتفاقــات الوطنيــة بيــن المهنييــن إطــارا وطنيــا للمفاوضــة الجماعيــة الالحقــة علــى 
مســتوى الصناعــة أو الفــرع. ثــم تتــرك االتفاقــات الجماعيــة المبرمــة علــى مســتوى الصناعــة أو الفــرع هامــش 
معيــن للتنفيــذ المفصــل لألحــكام التــي ســيتم التفــاوض بشــأنها علــى مســتوى المنشــأة أو المؤسســة )مثــل اتفاقــات 
مجالــس األعمــال(. ويقــدم اإلطــار 7-2 مثــاال لألحــكام القانونيــة التــي تحــدد التسلســل الهرمــي بيــن االتفاقــات 

الجماعيــة فــي الســنغال، وهــي بلــد يتمتــع بنظــام قانونــي مدنــي.

اإلطار 7-2    التسلسل الهرمي لالتفاقات في السنغال

فــي حالــة إبــرام اتفــاق جماعــي يشــمل فرعــا أو أكثــر مــن األنشــطة علــى الصعيــد الوطنــي أو اإلقليمــي، يتعيــن علــى 
االتفاقــات الجماعيــة المبرمــة علــى مســتوى أدنــى، ســواء كانــت إقليميــة أو محليــة، أن تكيــف هــذا االتفــاق، أو بعــض 
ــا أو  ــة أحكام ــات الجماعي ــذه االتفاق ــن أن تشــمل ه ــى. ويمك ــي المســتوى األدن ــة ف شــروطه، للظــروف الخاصــة القائم

ــاة للعمــال. )المــادة ل 87( ــدة أكثــر موات شــروطا جدي

المصدر: القانون رقم 97-17 المؤرخ 1 كانون األول / ديسمبر 1997 المتعلق بقانون العمل.

يجــوز إبــرام اتفاقــات جماعيــة لفتــرة محــددة أو لمــدة غيــر محــددة إلــى 
حيــن التجديــد. ومــن الشــائع نســبيا أن تتضمــن االتفاقــات الجماعيــة 
ــا  ــا وتجديدهــا. ولم ــاء صالحيته ــا وانته ــق بإنهائه ــة تتعل شــروطا مفصل
كانــت االتفاقــات الجماعيــة مصــدرا هامــا للتنظيــم، فمــن المهــم أن يكــون 
هنــاك تنبــؤ ووضــوح تنظيمــي بشــأن مــا ســيحدث عندمــا ينتهــي االتفــاق. 

ومــن أجــل وضــع توقعــات معقولــة، تتضمــن بلــدان كثيــرة أحكامــا تشــريعية تقتضــي مــن األطــراف أن تذكــر: 
المــدة التــي ينطبــق خاللهــا اتفــاق مــا )مثــال لفتــرة محــددة أو غيــر محــددة المــدة(؛ إجــراءات إنهــاء االتفــاق 
الجماعــي؛ واألحــكام المتعلقــة بإطالــة أمــد اتفــاق انتهــت صالحيتــه فــي حالــة التفــاوض بشــأن تجديــده. وبالنظــر 
إلــى أن مــدة االتفــاق الجماعــي تقــع علــى عاتــق األطــراف المعنيــة، فــإن هــذه األحــكام يجــب أن تكــون نتيجــة 
لعمليــة تشــاور ثالثيــة. ويقــدم اإلطــار 7-3 مثــاال علــى األحــكام المتعلقــة بمــدة االتفاقــات الجماعيــة فــي بلجيــكا. 

اإلطار 7-3     مدة االتفاقات الجماعية في بلجيكا

بموجــب قانــون االتفاقــات الجماعيــة واللجــان المشــتركة، يتــم إبــرام االتفــاق لفتــرة محــددة، أو لفتــرة غيــر محــددة، أو لفتــرة 
محــددة مــع بنــد التجديــد. وفــي كلتــا الحالتيــن األخيرتيــن، يجــوز ألي طــرف أن ينهــي االتفــاق، مــا لــم يتفــق علــى خــالف 
ذلــك. وال يســمح باإلنهــاء الجزئــي إال إذا نــص االتفــاق صراحــة علــى ذلــك. ويجــب أن يكــون اإلنهــاء خطيــا. )المــادة 15(

ويجــب أن يــودع لــدى وزارة العمالــة والعمــل إنهــاء االتفــاق لفتــرة غيــر محــددة أو لفتــرة محــددة مــع شــرط التجديــد. 
)المــادة 18(

ويجــب أن ينشــر موضــوع وتاريــخ ومــدة ونطــاق االتفــاق المبــرم فــي هيئــة مشــتركة مــن خــالل اإلخطــار فــي صحيفــة 
" مونيتــور بلــج" )الجريــدة الرســمية البلجيكيــة(. كمــا يجــب أن ينشــر إنهــاء اتفــاق غيــر محــدد المــدة أو اتفــاق محــدد 

المــدة مــع شــرط التجديــد مــن خــالل إخطــار فــي الجريــدة الرســمية. )المــادة 25(

المصدر: قانون 5 كانون األول / ديسمبر 1968 بشأن االتفاقات الجماعية واللجان المشتركة

أمثلة قطرية:
االتفاقات الجماعية التي تتضمن أحكام 

متعلقة بالمدة وانتهاء الصالحية والتجديد.
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ــع المؤسســة أو  ــة بي ــي حال ــة، ف ــات الالحق ــوق وااللتزام ــا بشــأن الحق ــدان أحكام ــن البل ــد م ــدرج العدي ــا ت كم
ــي  ــد أن يف ــل الجدي ــب العم ــن صاح ــادة م ــكام ع ــذه األح ــي ه ــرى. وتقتض ــة أخ ــع مؤسس ــا م ــا أو دمجه نقله
باالتفاقــات الجماعيــة الســارية، وأن يســمح للنقابــة العماليــة الموقعــة )أو ائتــالف النقابــات( باالحتفــاظ بدورهــا 
التمثيلــي. وتضمــن أيضــا أن يحتفــظ صاحــب العمــل الالحــق بحقوقــه ومســؤولياته تجــاه العمــال، علــى النحــو 
ــال عندمــا يكــون الموظــف  ــه فــي االتفــاق الجماعــي. ويســتثنى مــن ذلــك - علــى ســبيل المث المنصــوص علي
عضــوا فــي نقابــة أبرمــت اتفاقــا جماعيــا ســاريا فــي المؤسســة الجديــدة - وفــي هــذه الحالــة ينطبــق هــذا األخيــر 
علــى الفــور. وفــي بعــض البلــدان، إذا كانــت ظــروف العمــل فــي اتفــاق جماعــي تنطبــق علــى صاحــب العمــل 
الالحــق أكثــر مواتــاة مــن تلــك المنصــوص عليهــا فــي االتفــاق الجماعــي مــع صاحــب العمــل الســابق، تنطبــق 
الظــروف األكثــر مواتــاة. ويقــدم اإلطــار 7-4 مثــاال علــى األحــكام المتعلقــة بحقــوق والتزامــات صاحــب العمــل 

الالحــق فــي إندونيســيا.

اإلطار 7-4    حقوق والتزامات صاحب العمل الجديد/ الالحق في إندونيسيا

)1( عنــد حــل نقابــة عماليــة أو نقــل ملكيــة المؤسســة ]إلــى مؤسســة أخــرى[، تظــل اتفاقيــة العمــل الجماعــي الجاريــة 
ســارية المفعــول وفعالــة إلــى حيــن انتهــاء صالحيتهــا.

)2( إذا اندمجــت مؤسســة لديهــا اتفــاق عمــل جماعــي مــع مؤسســة أخــرى لديهــا اتفــاق عمــل جماعــي آخــر، فــإن اتفــاق 
ــدة التــي تنشــأ مــن  ــا ســينطبق علــى المؤسســة الجدي ــد مــن المزاي ــذي يمنــح العامــل / العمــال المزي العمــل الجماعــي ال

عمليــة االندمــاج.

)3( إذا اندمجــت مؤسســة لديهــا اتفــاق عمــل جماعــي مــع مؤسســة أخــرى ليــس لهــا اتفــاق عمــل جماعــي، فــإن اتفــاق 
العمــل الجماعــي الخــاص بالمنشــأة التــي لديهــا هــذا االتفــاق ســينطبق علــى المنشــأة الناشــئة عــن االندمــاج إلــى حيــن 

انتهــاء صالحيــة اتفــاق العمــل الجماعــي. )المــادة 131(

المصدر: القانون رقم 13 بشأن القوى العاملة 2003.

تمديد نطاق انطباق االتفاقات الجماعية
 تتمثــل إحــدى مزايــا تنظيــم شــروط العمــل وظروفــه مــن خــالل االتفاقــات الجماعيــة فــي انــه تــم التفــاوض 
ــح أن  ــن المرج ــي فم ــال. وبالتال ــات العم ــل ومنظم ــاب العم ــن ألصح ــن المفوضي ــالل الممثلي ــن خ ــأنها م بش

ــرع أو صناعــة. ــي منشــأة أو ف تعكــس الظــروف الســائدة ف

ويتمثــل أحــد النهــج التــي اعتمدتهــا الســلطات العامــة فــي البلــدان التــي لديهــا 
اتفاقــات صناعيــة أو علــى مســتوى الفــروع في إعــالن بعــض أو كل األحكام 
ــح  ــام. وتتي ــكل ع ــة بش ــا ملزم ــة باعتباره ــات الجماعي ــي االتفاق ــواردة ف ال
هــذه اإلعالنــات المتعلقــة باالنطبــاق العــام بــأن يتــم تمديــد نطــاق االتفاقــات 
الجماعيــة خــارج نطــاق المنظمــات الموقعــة لتشــمل جميع المنشــآت والعمال 

فــي الصناعــة أو الفــرع أو المهنــة و / أو المنطقــة اإلقليميــة. 

األحكام القانونية الموضوعية:
تمديد االتفاقات الجماعية
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ــة  ــز المفاوض ــة لتعزي ــيلة هام ــا وس ــة عموم ــات الجماعي ــاق االتفاق ــن انطب ــالن ع ــون اإلع ــن أن يك ويمك
ــا ال يوضعــون فــي  ــة. أوال، يضــع أرضيــة ويضمــن أن أصحــاب العمــل الذيــن يتفاوضــون جماعي الجماعي
وضــع غيــر مــؤات إزاء غيــر الملزميــن بشــروط االتفــاق. ثانيــا، يمتــد نطــاق الحمايــة والمزايــا التــي يتيحهــا 
االتفــاق الجماعــي لجميــع العامليــن فــي قطــاع مــا، بمــن فيهــم العاملــون فــي الفئــات الضعيفــة مــن العمــل، 
ــة  ــى العضوي ــا، يشــجع عل ــود محــددة المــدة. وثالث ــون بعق ــن، بمــن فيهــم العمــال المعين ــل العمــال المؤقتي مث
ــذي  ــد ال ــى شــروط العق ــر عل ــم تأثي ــون له ــن األفضــل أن يك ــه م ــث أن ــل، حي ــاب العم ــات أصح ــي منظم ف

ــه. ســيلتزمون ب

وتوجــد الممارســة المتعلقــة بتمديــد نطــاق تطبيــق االتفاقــات الجماعيــة أساســا 
فــي البلــدان التــي تســود فيهــا المفاوضــة الجماعيــة علــى مســتوى الصناعــة 
ــكام التشــريعية  ــدد األح ــة. وتح ــروع الصناع ــن ف ــرع م ــتوى ف ــى مس أو عل
عمومــا عــددا مــن الشــروط لهــذا التمديــد: الطلــب المســبق مــن جانــب أحــد 
الطرفيــن أو كال الطرفيــن لتوســيع نطــاق االتفــاق؛ القــوة التمثيليــة لألطــراف 
فــي االتفــاق فيمــا يتعلــق بمــن ســيطبق عليهــم؛ وإتاحــة الفرصــة لمن ســينطبق 

عليهــم االتفــاق لتقديــم مالحظاتهــم قبــل التمديــد، وفقــا للشــروط الــواردة فــي الفقــرة 5 )1( و )2( مــن توصيــة 
االتفاقــات الجماعيــة، 1951 )رقــم 91(. 

ويمكــن أن تشــمل معاييــر تمديــد االتفاقــات الجماعيــة اعتبــارات المصلحــة العامــة. ويمكــن أيضــا وضــع أحــكام 
لإلعفــاء مــن بعــض أو كل األحــكام المطبقــة، بالنســبة للمنشــآت التــي تعانــي مــن صعوبــات أو يقــل حجمهــا 

عــن حجــم معيــن. وعــادة مــا يتــم منــح التمديــد مــن قبــل وزيــر العمــل أو ســلطة مماثلــة.

التسجيل والتفسير واالمتثال
إن إخطــار العمــال بوجــود اتفــاق جماعــي هــو خطــوة أولــى لضمــان التقيــد بأحكامــه. وتتــرك بعــض البلــدان 
ــة  ــريعات الوطني ــمية. وتقتضــي التش ــدة الرس ــي الجري ــعارا ف ــر آخــرون إش ــة، وينش ــك لألطــراف الموقع ذل

ــة عليهــم. ــة المنطبق ــات الجماعي ــن باالتفاق ــالغ العاملي ــا مــن أصحــاب العمــل ضمــان إب أحيان

وقــد تشــترط األحــكام التشــريعية أيضــا تســجيل االتفاقــات الجماعيــة، ويهــدف ذلــك إلــى إنشــاء ســجل للوائــح 
ــوارد  ــة الم ــل محدودي ــي ظ ــى ف ــي حت ــات أساس ــام معلوم ــاء نظ ــن إنش ــظ، يمك ــن الح ــا. ولحس ــول به المعم
ــاق  ــداع االتف ــي، تشــترط إي ــون المدن ــة القان ــا أنظم ــي لديه ــك الت ــادة تل ــدان، ع ــة والبشــرية. بعــض البل المالي
الجماعــي مــع إدارة العمــل وذلــك ألغــراض مراجعــة عــدم تعــارض أحكامــه مــع المعاييــر الدنيــا المنصــوص 
ــل  ــة لمفتشــية العم ــة أداة هام ــذا الســجل أيضــا بمثاب ــون ه ــن أن يك ــا يمك ــة. كم ــي التشــريعات القائم ــا ف عليه
ــد  ــم. وعن ــارية، وللمحاك ــة الس ــات الجماعي ــريعات واالتفاق ــذ التش ــى تنفي ــرافي عل ــش اإلش ــوم بالتفتي ــي تق الت
مراجعــة االتفاقــات الجماعيــة، يتعيــن علــى الســلطات العامــة أن تحــرص علــى عــدم تغييــر مضمــون االتفاقــات 
ــا  ــة عموم ــب الســلطات العام ــن جان ــة م ــات الجماعي ــف لالتفاق ــد أو إبطــال أو وق ــر أي تقيي ــة. ويعتب الجماعي

ــة. ــة الحــرة والطوعي ــدأ المفاوضــة الجماعي ــا لمب مخالف

معايير العمل الدولية
توصيــة االتفاقات الجماعية 1951 

)رقم 91(
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ويتيــح تســجيل االتفاقــات الجماعيــة للســلطات العامــة ذات الصلــة متابعــة التطــورات فــي المفاوضــة الجماعيــة، 
ويمكــن أن يســهل تحليــل ونشــر المعلومــات المتعلقــة بتســويات المفاوضــة الجماعيــة. ويمكــن لهــذه المعلومــات 
أن تدعــم أصحــاب العمــل ونقابــات العمــال فــي مفاوضاتهمــا، وهــي ســمة هامــة مــن ســمات سياســات األجــور 
المنســقة. ويمكــن أن تســاعد المعلومــات الموثوقــة بشــأن المفاوضــة الجماعيــة الســلطات العامــة فــي تشــجيع 
ــة  ــات اإلداري ــذه البيان ــدة ونشــرها. ويمكــن له ــد الممارســات الجي ــة مــن خــالل تحدي ــات العمــل التعاوني عالق
أيضــا أن تســاعد الســلطات العامــة علــى تحديــد مــدى تنظيــم قطاعــات معينــة مــن خــالل المفاوضــة الجماعيــة 

بغيــة اســتهداف مواردهــا فــي القطاعــات األكثــر ضعفــا التــي ال تجــري فيهــا مفاوضــات جماعيــة.

ــع  ــل م ــتعدادا للتعام ــر اس ــة أكث ــلطات العام ــون الس ــي تك ــيلة لك ــو وس ــة ه ــات الجماعي ــجيل االتفاق ــا أن تس كم
المنازعــات الناشــئة عــن تفســير أو عــدم تطبيــق اتفــاق جماعــي. وعلــى النحــو الــذي نوقــش فــي الفصــل الســادس، 
ينبغــي إيــالء االعتبــار - ســواء فــي االتفاقــات الجماعيــة أو فــي التشــريعات - إلجــراءات تســوية هــذه المنازعــات. 
واعتمــادا علــى النظــام القانونــي، يمكــن إحالــة المســائل المتعلقــة بالتفســير إلــى التوفيــق، وفي حالة فشــل ذلــك، إلى 
التحكيــم أو محكمــة العمــل. وفــي كثيــر مــن البلــدان، يقــوم مفتشــو العمــل أيضــا بــدور هــام فــي تفســير االتفاقــات 
الجماعيــة وفــي تأميــن إنفــاذ األحــكام التنظيميــة المتعلقــة باألجــور وظــروف العمــل، بمــا فــي ذلــك األحكام الــواردة 

فــي االتفاقــات الجماعيــة. وينظــر اإلطــار 7-5 فــي دور مفتشــي العمــل فــي التقيــد باالتفاقــات الجماعيــة.

اإلطار 7-5    دور مفتشية العمل واالتفاقات الجماعية

تشــمل اتفاقيــة تفتيــش العمــل، 1947 )رقــم 81( واتفاقيــة تفتيــش العمــل )الزراعــة(، 1969 )رقــم 129( تنفيــذ األحــكام 
ــر  ــمل تعبي ــح، يش ــون واللوائ ــى القان ــة إل ــل. وباإلضاف ــية العم ــام مفتش ــن مه ــل ضم ــروف العم ــة بظ ــة المتعلق القانوني
"األحــكام القانونيــة" االتفاقــات الجماعيــة. ويعتمــد مــدى إنفــاذ مفتشــي العمــل لالتفاقــات الجماعيــة علــى االختصــاص 

المســند إليهــم فــي القانــون.

وتشــير المعلومــات المتاحــة إلــى أن التشــريعات الوطنيــة فــي معظــم البلــدان التــي تطبــق القانــون المدنــي تمنــح هيئــات 
ــريعات  ــح التش ــال، تمن ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــي إنفاذه ــاركة ف ــة أو المش ــات الجماعي ــاذ االتفاق ــلطة إنف ــل س ــش العم تفتي
ــش  ــات تفتي ــواي - هيئ ــوادور وباراج ــلفادور وإك ــا والس ــل بوليفي ــة - مث ــكا الالتيني ــدان أمري ــن بل ــدد م ــي ع ــة ف الوطني
العمــل ســلطة إنفــاذ أحــكام االتفاقــات الجماعيــة واإلشــراف عليهــا. كمــا أن تقييــم أحــكام االتفاقــات الجماعيــة أثنــاء القيــام 
ــى  ــي فرنســا والبرتغــال وإســبانيا عل ــة. فف ــش العمــل األوروبي ــن إدارات تفتي ــش هــو ســمة مشــتركة بي ــارات التفتي بزي
ســبيل المثــال، يتعيــن علــى تفتيــش العمــل رصــد تنفيــذ القواعــد التنظيميــة واإلشــراف عليهــا، بمــا فــي ذلــك االتفاقــات 
الجماعيــة. ولــدى مفتشــي العمــل فــي عــدد مــن البلــدان فــي أفريقيــا أيضــا ســلطة إنفــاذ التشــريعات واالتفاقــات الجماعيــة 
ــدا،  ــا للمــادة 39 مــن قانــون منازعــات العمــل فــي أوغن ــا. ووفق ــا فاســو وموريتاني ــا، مثــل بنيــن وبوركين المنشــأة قانون
تشــكل شــروط االتفــاق الجماعــي المســجل جــزءا مــن عقــد عمــل العامــل. وتخضــع عقــود العمــل بدورهــا إلنفــاذ مفتــش 

العمــل وفقــا لقوانيــن العمــل الوطنيــة )المــادة 10 مــن قانــون العمــل(.

وثمــة طريقــة هامــة أخــرى يمكــن بهــا للســلطات العامــة أن تعــزز احتــرام 
االتفاقــات الجماعيــة أن يتــم ذلــك مــن خــالل سياســاتها المتعلقة بالمشــتريات 
العامــة. وتنــص اتفاقيــة عقــود العمــل )العقــود العامــة(، 1949 )رقــم 94( 
علــى إدراج بنــود فــي العقــود العامــة تنص علــى أن يضمن العمــال المعنيين 
أجــورا )بمــا فيهــا العــالوات( وســاعات عمــل وشــروط عمــل أخــرى ال تقل 

مواتــا ة مــن تلــك المنصــوص عليهــا فــي االتفاقــات الجماعيــة أو قــرارات التحكيــم أو القوانيــن الوطنيــة فــي المهنــة 
أو الصناعــة )المــادة 2(. ويقــدم اإلطــار 7-6 مثــاال علــى اســتخدام بنــود العمــل فــي سويســرا.

معايير العمل الدولية
اتفاقية شــروط العمل )العقود العامة(، 

1949 )رقم 94(
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اإلطار 7-6     بنود العمل )العقود العامة( في سويسرا

فــي سويســرا، عــادة مــا تتضمــن قوانيــن ومراســيم المشــتريات علــى المســتوى الوطنــي ودون الوطنــي شــروطا للدفــع، 
ــل  ــة عــدم وجــود مث ــي حال ــر، ف ــة، أو أن توف ــات الجماعي ــزم باالتفاق ــدة عليهــا أن تلت ــى أن الشــركات المتعاق تنــص عل
ــد قوانيــن الشــراء علــى المســتويين الوطنــي  ــم تحدي ــادة فــي المنطقــة. ويت هــذه االتفاقــات، أجــورا وظــروف عمــل معت

ــي. والكانتون

القانون االتحادي بشأن المشتريات العامة )Bundesgesetz über das öffentliche المستوى الوطني
Beschaffungswesen, BöB( لعام 1994

 Verordnung über das öffentliche( المرسوم االتحادي بشأن المشتريات العامة
Beschaffungswesen, VöB( لعام 1995

االتفاق المشترك بين الكانتونات بشأن المشتريات العامة )Interkantonale مستوى الكانتونات
 )Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, IVöB

لعام 1994

قوانيــن المشــتريات اإلقليميــة التــي تحددهــا الكانتونــات الفردية بشــكل مســتقل والبالغ 
عددهــا 26 كانتون

وعلــى المســتوى االتحــادي، تنــص المــادة 7 مــن المرســوم االتحــادي لعــام 1995 بشــأن المشــتريات العامــة علــى أنــه 
يفضــل أن تشــير العقــود العامــة إلــى ظــروف العمــل المنصــوص عليهــا فــي االتفاقــات الجماعيــة الســارية محليــا. وفــي 
ــة عــدم وجــود اتفاقــات جماعيــة، يمكــن أن تشــير العقــود العامــة إلــى مــا يســمى "عقــود العمــل الموحــدة"، وهــي  حال
ــي ال يوجــد  ــي الحــاالت الت ــي بعــض القطاعــات. وف ــي لألجــور ف ــى القانون ــى الحــد األدن ــة تنــص عل صكــوك تنظيمي
فيهــا أي مــن االثنيــن، علــى الســلطات العامــة أن تحــدد ظــروف العمــل التــي يقدمهــا عــادة أصحــاب العمــل المحليــون 
للمهــن ذات الصلــة، وأن تســتخدم هــذه المعاييــر كمعاييــر يتعيــن الوفــاء بهــا مــن أجــل منــح عقــد عــام. وهــذا أمــر ذو 
صلــة بالســلطات والشــركات العامــة علــى الصعيــد الوطنــي، وهــو مــا يمثــل حوالــي 20 فــي المائــة فقــط مــن إجمالــي 

المشــتريات العامــة.

وينظــم الجــزء األكبــر مــن المشــتريات العامــة قوانيــن المشــتريات اإلقليميــة للكانتونــات السويســرية البالــغ عددهــا 26 
ــة 80  ــل مجتمع ــي تمث ــات الت ــات داخــل الكانتون ــات نفســها وللبلدي ــن الكانتون ــكل م ــرة صالحــة ل ــذه األخي ــون. وه كانت
فــي المائــة مــن المشــتريات العامــة السويســرية. وتحــدد معظــم قوانيــن الشــراء فــي الكانتونــات أن الشــركات الخاضعــة 
للعقــود العامــة تراعــي الشــروط األساســية لالتفاقــات الجماعيــة. وفــي حالــة عــدم وجــود اتفاقــات جماعيــة، يمكــن للعقــد 
العــام أن يشــير أيضــا إلــى الحــد األدنــى القانونــي لألجــور علــى النحــو المحــدد فــي عقــود العمــل الموحــدة، علــى الرغــم 
ــإن  ــن، ف ــة عــدم وجــود أي مــن هــذه القواني ــات. وفــي حال ــل جــدا مــن القطاعــات والكانتون مــن وجودهــا فــي عــدد قلي
معظــم قوانيــن المشــتريات اإلقليميــة تحــدد أن العمــال العامليــن بموجــب العقــود العامــة يجــب أن يحصلــوا علــى األجــور 

الســائدة محليــا والســائدة فــي المهنــة.

 Schulten, T.; Alsos, K.; Burgess, P.; Pedersen, K. 2012. Pay and other social clauses in European :المصــدر
 public procurement: An overview on regulation and practices with a focus on Denmark, Germany,

.)Norway, Switzerland and the United Kingdom )Düsseldorf, WSI and Hans Böckler Stiftung
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أهمية التدريب
المفاوضــة الجماعيــة تكــون أكثــر فعاليــة عندمــا يضطلــع بهــا المفاوضــون المهــرة والمطلعــون. ويجــب أن يكونــوا 
ــوا اإلطــار  ــاوض، وأن يفهم ــارات التف ــوا مه ــال، وأن يمتلك ــى جــدول األعم ــع المدرجــة عل ــة بالمواضي ــى دراي عل
الــذي تجــري فيــه المفاوضــة الجماعيــة. ويتحقــق جــزء مــن ذلــك مــن خــال الخبــرة، ويمكــن أيضــا أن يــؤدي التعليــم 
والتدريــب دورا هامــا فــي تنميــة قــدرة ممثلــي النقابــات العماليــة وأصحــاب العمــل ومنظمــات أصحــاب العمــل علــى 
التفــاوض بفعاليــة. وتتحمــل نقابــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل المســؤولية الرئيســية لضمان تلقــي مفاوضيهم 
التدريــب الــازم. ويمكــن للســلطات العامــة دعــم جهــود الشــركاء االجتماعييــن لتزويــد مفاوضيهــم بفــرص التدريــب 

علــى النحــو المتوخــى فــي توصيــة المفاوضــة الجماعيــة، 1981 رقــم )163( )انظــر اإلطــار 1-8(.

توصية المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 163( اإلطار 1-8   

"ثانيا – أساليب تشجيع المفاوضة الجماعية

....

5 – )1( ينبغــي لألطــراف فــي المفاوضــة الجماعيــة اتخــاذ تدابيــر لكــي يتمكــن المتفاوضــون، علــى كافــة المســتويات، 
مــن تلقــي تدريــب مائــم.

)2( يجــوز للســلطات العامــة تقديــم المســاعدة إلــى منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل، بنــاء علــى طلبهــا، لاضطــاع 
بهــذا التدريــب.

)3( ينبغــي أن يجــئ تحديــد مضمــون البرامــج الخاصــة بهــذا التدريــب وطريقــة اإلشــراف عليهــا مــن قبــل منظمــة العمــال 
أو أصحــاب العمــل المائمــة المعنية.

ــا  ــار ممثليه ــي اختي ــل ف ــاب العم ــال وأصح ــات العم ــق منظم ــاس بح ــى مس ــب عل ــذا التدري ــوي ه ــي أال ينط )4( ينبغ
ألغــراض المفاوضــة الجماعيــة".

.....

المصدر: التوصية بشأن المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 163(، الفقرة 5

أمثلة لبرامج بناء القدرات
فــي حيــن أن للمفاوضــات الجماعيــة ســمات مشــتركه عــن أنــواع أخــرى مــن المفاوضــات، فهــي نــوع متخصــص مــن 

المفاوضــات- فيمــا يتعلــق بمضمونهــا وعمليتهــا علــي حــد ســواء.

وتشمل المواضيع المشتركة التي يتناولها تدريب المفاوضة الجماعية ما يلي:

ــى  � ــا إل ــل، وم ــات ســاعات العم ــال األجــور، وترتيب ــى ســبيل المث ــة )عل ــون المفاوضــة الجماعي ــة مضم معرف
ذلــك( والســياق الــذي يمكــن مــن خالــه النظــر فــي المطالــب والمقترحــات المقدمــة مــن الطــرف اآلخــر )مثــل 

ــة المعيشــة، وأداء الصناعــة و / أو المنشــأة(؛ ــي تكلف التطــورات ف
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ــاق  � ــل االتف ــم بدائ ــن أجــل فه ــه المفاوضــات، م ــذي تجــري في ــي والمؤسســي ال ــة اإلطــار القانون معرف
ــار المفاوضــات؛ ــة انهي ــي حال ــا ف ــن اتخاذه ــي يمك ــة الت ــا الخطــوات التالي ــه، وم ــاوض علي المتف

مهــارات التفــاوض: األنمــاط والنُُهــج المختلفــة، واســتراتيجيات التفــاوض والفــرص المتاحــة لممارســة  �
مراحــل التفــاوض مــن خــال لعــب األدوار، وتلقــي الماحظــات واســتخاص المعلومــات.

ويتــم تقديــم مجموعــة واســعة مــن برامــج بنــاء القــدرات مــن جانــب النقابــات العماليــة، ومنظمــات أصحــاب 
ــر هــذه  ــى تطوي ــة، ســعيا إل ــة، ومنظمــة العمــل الدولي ــوكاالت الحكومي ــدم، وال ــم المتق ــق التعلي العمــل، ومراف

ــارات. المعــارف والمه

النقابات العمالية
توفــر العديــد مــن النقابــات العماليــة تدريبــا لموظفيهــا ومســؤوليها وللقاعــدة العريضــة مــن األعضــاء، بشــأن 
ــي  ــر ف ــكل مباش ــاركون بش ــا يش ــادة م ــة. وع ــة الجماعي ــور والمفاوض ــال واألج ــوق العم ــل حق ــع مث مواضي
تصميــم البرامــج المصممــة خصيصــا الحتياجاتهــم الخاصــة، وتوفيرهــا فــي مــكان العمــل، كمــا يتضــح مــن 

ــواردة فــي الجــدول 1-8. ــة عــن برامــج التدريــب ال األمثل

الجدول 8-1   أمثلة على برامج التدريب الداخلي للنقابات العمالية حول المفاوضة الجماعية في البرازيل وكندا

البرامجالبلد والنقابة العمالية

 مركز العمال الموحد، 
 Central Única dos(

)Trabalhadores
البرازيل

يركز برنامج التدريب على المفاوضة الجماعية على تعزيز المعرفة وتطوير مهارات التفاوض لدى 
قادة نقابات العمال على جميع المستويات النقابية )النقابات المحلية، واالتحاد اإلقليمي و / أو االتحاد 

الوطني(. يتم تقديم البرنامج من خال أربع خطوات )ثاثة أيام لكل منها(. المواضيع الرئيسية تشمل 
ما يلي:

الهياكل النقابية في البرازيل 9

مبادئ المفاوضة الجماعية 9

أساليب وأنواع المفاوضة الجماعية 9

محاكاة المفاوضة الجماعية 9

المفاوضة من أجل الفوز:نقابة عمال الصلب في كندا

كونك جزءا من فريق التفاوض 9

تحديد القضايا 9

التواصل مع األعضاء 9

مهارات التفاوض 9

لغة العقد 9

كيفية حساب تكلفة حزمة اتفاق المفاوضة 9

برامج محددة حول المفاوضة بشأن المعاشات التقاعدية وقضايا التغيير في مكان العمل 9
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منظمات أصحاب العمل
تشــارك منظمــات أصحــاب العمــل أيضــا فــي توفيــر التدريــب ألعضائهــا. وتهــدف هــذه البرامــج إلــى زيــادة 
ــة  ــة، وتحســين فعالي ــه المفاوضــة الجماعي ــذي تجــري في ــي والمؤسســي ال ــا باإلطــار القانون ــة أعضائه معرف

ــى هــذه البرامــج فــي الجــدول 2-8. ــة عل ــرد أمثل ــة. وت اســتراتيجياتها التفاوضي

الجدول 8-2   أمثلة على برامج تدريب أصحاب العمل في إيرلندا والفلبين

البرامجالبلد ومنظمات أصحاب العمل

يهدف برنامج أساســيات المفاوضة الجماعية إلى تزويد المشــاركين بالمعرفة القانونية والعناصر اتحاد أصحاب العمل في الفلبين
الرئيســية لعملية اتفاق المفاوضة الجماعية، بدءا من التحضير وصوال للتفاوض واإلدارة. ويشــمل 

المشــاركين المديرين التنفيذيين والمديرين والمشــرفين والعاملين في الموارد البشــرية، الذين قد 
يكونون أعضاء في لجنة اإلدارة في المفاوضة الجماعية. والمواضيع الرئيســية للبرنامج تشــمل 

ما يلي:

المفاهيم والمبادئ الرئيسية للمفاوضة الجماعية 9

اإلطار السياسي والقانوني 9

فهم الصراعات والمنازعات 9

التفاوض للخروج من الصراعات: االستراتيجيات والعمليات والتقنيات وإيجاد قيمة مشتركة 9

االتحاد األيرلندي لألعمال التجارية 
وأصحاب العمل

تهدف شهادة برنامج العالقات الصناعية إلى إعطاء المديرين / المديرين التنفيذيين فهم للمبادئ 
والمفاهيم األساسية للعاقات الصناعية، وتزويدهم بالمهارات الازمة للتفاوض وفهم السياق القانوني 

والمؤسسي للعاقات الصناعية في الباد. يتم تنظيم المحتوى في وحدتين:

الوحدة 1: العاقات الصناعية

مقدمة عن نظام العاقات الصناعية األيرلندي 9

مهارات التفاوض 9

مهارات االتصال 9

إدارة التغيير داخل المنظمات 9

العاقات الصناعية 9

تشريعات العمل 9

الوحدة 2: إعداد طلب

كتابة وإعداد طلب 9
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برامج التعليم المتواصل في الجامعات
كثيــرا مــا تقــدم المؤسســات األكاديميــة مثــل الجامعــات برامــج للتعليــم المتواصــل تســتهدف ممارســي المفاوضة 
ــا مــا يشــجع أصحــاب العمــل ومنظمــات أصحــاب العمــل ونقابــات العمــال موظفيهــم علــى  الجماعيــة. وغالب
حضــور برامــج التفــاوض التــي تقدمهــا الدراســات العماليــة بالجامعــات أو أقســام العاقــات الصناعيــة. وتــرد 

فــي الجــدول 8-3 أمثلــة علــى هــذه البرامــج التــي تقدمهــا الجامعــات.

الجدول 8-3   برامج التعليم المتواصل بشأن المفاوضة الجماعية في ثالث جامعات

مدرسة العمل والعالقات الصناعية 
في جامعة الفليبين

ماساشوسيتس   معهد 
كامبريدج،   للتكنولوجيا 

الواليات المتحدة األمريكية

جامعة جنوب أفريقيا

ستة أشهريومانثاثة أيام، أربع مرات في السنةالمدة

الجمهور
المديرون والمشرفون وقادة النقابات 

العمالية واألكاديميون وموظفو 
التعاونيات وغيرها من المنظمات 

المديرون

 كبار قادة النقابات العمالية

مديرو الموارد البشرية والمشرفون 
والممارسون، وممارسو عاقات 

العمل، وممثلو النقابات العمالية

الموضوعات الرئيسية
إدارة عاقات العمل: منظور كلي التفاوض حول اتفاقيات العملقوانين العمل والفقه القانوني

وجزئي

ما الذي يتم تغطيته؟

نظرة عامة على التشريعات  9
العمالية واالجتماعية

الحقوق القانونية للعاملين  9
والصاحيات اإلدارية

العاقة بين صاحب العمل  9
والمستخدم

معايير العمل 9

إنهاء الخدمة 9

منظمات العمل وقضايا التمثيل 9

المفاوضة الجماعية 9

ممارسات العمل غير العادلة 9

اإلضرابات واالعتصام وغلق  9
األبواب

تسوية النزاعات العمالية 9

عاقات العمل واإلدارة في 9

االقتصاد العالمي 9

المفاوضة القائمة على المصالح  9
والمفاوضات االستراتيجية

خمس مراحل أساسية 9

اإلعداد	 

المفاوضة حول كيفية 	 
المفاوضة

االنفتاح واالستكشاف	 

التركيز واالتفاق	 

التنفيذ واإلدامة	 

الشراكات االستراتيجية 9

تصميم وتنفيذ نُُهج جديدة 9

عاقات العمل في سياقها 9

اإلطار الرسمي الذي يحكم  9
عاقات العمل في جنوب أفريقيا

الجوانب غير الرسمية  9
لديناميكيات عاقات العمل

صياغة االستراتيجية وإدارتها  9
وتنفيذها

إدارة النزاعات 9

المفاوضة الجماعية والتفاوض 9

االتفاقات الجماعية 9

إدارة اإلضراب 9

الهياكل واإلجراءات في مكان  9
العمل

التواصل 9

عمليات المجموعات وديناميتها 9

مشاركة العمال 9

االستثمار االجتماعي 9

مراقبة الجودة في عاقات العمل 9

الشكل

محاضرات 9

تحليل أحكام المحكمة العليا  9
بشأن قضايا العمل

محاضرات 9

محاكاة متعمقة 9

أدلة الدراسة المقدمة عند  9
التسجيل

رسائل تعليمية 9
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البرامج التي ترعاها الحكومة
ــاء  ــارية لبن ــات االستش ــن الخدم ــة م ــة مجموع ــات العام ــل والهيئ ــدم وزارات العم ــدان، تق ــن البل ــدد م ــي ع ف
القــدرات الراميــة إلــى منــع المنازعــات العماليــة وتحســين منــاخ العاقــات الصناعيــة. وهــي متاحــة بنــاء علــى 
طلــب نقابــات العمــال وأصحــاب العمــل ومنظمــات أصحــاب العمــل. ويعــرض اإلطــار 8-2 مثــاال للتدريــب 

علــى مهــارات التفــاوض التــي تقدمهــا الهيئــة االستشــارية للتوفيــق والتحكيــم فــي المملكــة المتحــدة.

اإلطار 8-2    ورش عمل مهارات التفاوض التابعة للهيئة االستشارية للتوفيق والتحكيم 

ــين  ــدة لتحس ــة المتح ــة المملك ــأتها حكوم ــة أنش ــر وزاري ــة غي ــة عام ــي هيئ ــم ه ــق والتحكي ــة االستشــارية للتوفي الهيئ
المنظمــات وحيــاة العمــل مــن خــال تعزيــز وتيســير الممارســات المتعلقــة بالعاقــات الصناعيــة القويــة. ومن بيــن مختلف 
ــة هــذه المشــاركين  ــاوض. تســاعد ورش العمــل التدريبي ــى مهــارات التف ــة التدريــب عل ــر الهيئ الخدمــات المقدمــة، توف
علــى فهــم أســاليب التفــاوض، وتطويــر الوعــي بمهــارات التفــاوض، وفهــم العمــل الجماعــي فــي المفاوضــات، واكتســاب 

الوعــي بتكتيــكات التفــاوض. وتشــمل المواضيــع الرئيســية للبرنامــج مــا يلــي:

الفرق بين التشاور والتفاوض 9

نظريات التفاوض 9

الخطوات الرئيسية نحو التوصل إلى اتفاق 9

العوامل والمهارات التي تساهم في نجاح المفاوضات 9

تقدير فوائد نماذج التفاوض القائمة على المصالح 9

استخدام حسن التقدير في تحديد األسلوب الذي يتم اعتماده 9

 http://www.acas.org.uk :المصدر: موقع الهيئة االستشارية للتوفيق والتحكيم على اإلنترنت

منظمة العمل الدولية
تقــدم منظمــة العمــل الدوليــة التدريــب وبنــاء القــدرات للهيئــات المكونة لها كوســيلة لتشــجيع وتعزيز الحــوار االجتماعي 
والمفاوضــة الجماعيــة. ويســتهدف ذلــك بنــاء قــدرات منظمــات أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة و / أو الحكومــات. 
ويمكــن تقديــم التدريــب وبنــاء القــدرات مــن قبــل مكتــب أنشــطة أصحــاب العمل، أو مكتــب أنشــطة العمــال، أو اإلدارات 

الفنيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة ومكاتبهــا الميدانيــة، أو مــن قبــل مركــز التدريــب الدولــي التابــع لمنظمــة العمــل الدولية.

بناء قدرات منظمات أصحاب العمل

مكتــب أنشــطة أصحــاب العمــل التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة وحــدة متخصصــة داخــل مكتــب العمــل الدولــي. 
وتتمثــل مهمتهــا فــي إقامــة عاقــات وثيقــة ومباشــرة مــع منظمــات أصحــاب العمــل فــي الــدول األعضــاء، وإتاحة 
مــوارد منظمــة العمــل الدوليــة لهــم، وإبقــاء منظمــة العمــل الدوليــة على علــم دائــم بآرائهــم وشــواغلهم وأولوياتهم. 
ويســعى مكتــب أنشــطة أصحــاب العمــل إلــى تعزيــز منظمــات أصحــاب العمــل التــي تعمــل بشــكل جيــد، وهــي 
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عناصــر فاعلــة هامــة فــي تشــكيل بيئــة مواتيــة للمنشــآت التنافســية والمســتدامة، والحكــم الرشــيد، واالســتقرار 
ــة. وهــو يســاعد منظمــات أصحــاب  ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــة، والتنمي السياســي واالجتماعــي، والديمقراطي

العمــل علــى بنــاء منظمــات قويــة ومســتقلة وتمثيليــة تســتجيب الحتياجــات أعضائهــا وتحدياتهــم.

ــوار  ــم الح ــى دع ــوص إل ــه الخص ــى وج ــل عل ــاب العم ــطة أصح ــب أنش ــن دورات مكت ــان م ــدف دورت وته
االجتماعــي وتطويــر مهــارات التفــاوض:

أصحــاب العمــل والحــوار االجتماعــي: هــذه الــدورة مدتهــا أربعــة أيام تــؤدي إلى فهم عمليــات الحــوار االجتماعي  �
واالتجاهــات الحاليــة فــي العاقــات الصناعيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. كمــا أنهــا تعــرف المشــاركين بأســاليب 

ــات التفاوض. وتقني

مهــارات التفــاوض ألصحــاب العمــل: تركــز هــذه الــدورة، ومدتهــا ثاثــة أيــام، علــى تحســين مهــارات التفــاوض،  �
ــح  ــي لتصب ــم العمل ــى التعل ــى أســاس المصلحــة، وعل ــى المفاوضــة عل ــة إل ــال مــن المفاوضــة الموضعي واالنتق

مفــاوض أفضــل. ويشــمل أيضــا حزمــة تدريــب للمدربيــن.

ويقــدم اإلطــار 8-3 نمــوذج لدليــل المفاوضــة الجماعيــة االســتراتيجية الــذي تــم تطويــره مــن خال مشــروع مشــترك بين 
مكتــب أنشــطة أصحــاب العمــل / والمنظمــة الدولية ألصحــاب العمل.

اإلطار 8-3    المفاوضة الجماعية االستراتيجية: مقدمة ألصحاب العمل

يقــدم الدليــل مدخــل أساســي للمفاوضــة الجماعيــة. وهــو يســعى إلــى تقديــم المشــورة واألفــكار العمليــة ألصحــاب العمــل الذيــن 
ــكار  ــة. وهــو يتضمــن عــددا مــن األف ــة المفاوضــة الجماعي ــى االســتفادة مــن عملي إمــا يتفاوضــون ألول مــرة، أو يســعون إل

والنُُهــج العمليــة التــي تعكــس أفضــل الممارســات والخبــرات عبــر عــدد مــن المفاوضــات الجماعيــة والنظــم الوطنيــة.

وقــد دعــم الدليــل "البرنامــج التدريبــي االســتراتيجي للمفاوضــة الجماعيــة" الــذي تــم تقديمــه فــي المنطقــة اآلســيوية فــي أيلــول / 
ســبتمبر 2009. وقــد تــم تصميــم الدليــل ومــواد التدريــب للعمــل معــا كحزمــة متكاملــة. ويقــدم الدليــل مزيــدا مــن المعلومات عن 

األفــكار والمفاهيــم التــي أدخلــت فــي برنامــج التدريــب، لكــي يأخذهــا أصحــاب العمــل معهــم إلــى أماكــن عملهم.

تم تنظيم الدليل في ست وحدات:

مقدمة عن المفاوضة الجماعية 9
المفاوضة الجماعية االستراتيجية 9
القانون 9
التفاوض 9
اتفاقات جماعية مكتوبة 9
التنفيذ والتقييم وإعادة التفاوض 9

 International Organisation of Employers )IOE( and ILO Bureau for Employers’ Activities. 2009. Strategic :المصدر
.collective bargaining:An introduction for employers )Geneva, ILO(

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/meetingdocument/wcms_304046.pdf

بناء قدرات المنظمات النقابية

مكتب منظمة العمل الدولية ألنشطة العمال هو وحدة متخصصة من وحدات مكتب العمل الدولي تعمل بشكل وثيق 
مع المنظمات النقابية في جميع أنحاء العالم. ويسعى مكتب أنشطة العمال إلى دعم النقابات العمالية لتعزيز نفوذها 

والنهوض بحقوق العمال، من خال عدد من األنشطة التي تشمل برامج تدرىبىة للمفاوضة الجماعية والحوار 
االجتماعي. ويتم توفير العديد من هذه األنشطة من خال مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
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يقــدم مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة ألنشــطة العمــال دورتيــن شــاملتين لتحســين القــدرة الفنيــة للنقابييــن 
للمشــاركة فــي صنــع القــرار وتعزيــز مهاراتهــم التفاوضيــة. وهــي موجهــة أيضــا إلــى تعزيــز قــدرة المســؤولين 

ــة الخاصــة. ــة فــي نقاباتهــم العمالي ــذ برامــج تدريبي ــم وتنفي والموظفيــن علــى تصمي

التحليــل االقتصــادي والمالــي للمنشــآت للمفاوضــة الجماعيــة )أربعــة أســابيع(: تقــدم هــذه الــدورة  �
ــة  ــم كيفي ــة لتعل ــن - فرص ــن والمدربي ــن والباحثي ــارين الفنيي ــن والمستش ــم المفاوضي ــاركين - وه للمش
تأميــن واختيــار وتحليــل المعلومــات االقتصاديــة والماليــة لتحســين قدرتهــم علــى المفاوضــة الجماعيــة 

ــأة. ــتوى المنش ــى مس عل

المفاوضــة الجماعيــة )خمســة أســابيع(: تتنــاول هذه الــدورة احتياجــات المفاوضيــن والمعلميــن والمدربين  �
الذيــن يتولــون مســؤولية تصميــم وتقديــم برامــج المفاوضــة الجماعيــة فــي منظماتهــم. وتتنــاول الــدورة 
مواضيــع عديــدة، منهــا دور ومســتويات المفاوضــة الجماعيــة، وأســاليب المفاوضــة الجماعيــة، ومحتــوى 

االتفاقــات الجماعيــة.

كمــا يدعــم مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة ألنشــطة العمــال تقديــم التدريــب مــن خــال جامعــة العمــل العالميــة. وقــد 
  )www.global-labour-university.org( أنشــأ مكتــب األنشــطة الخاصــة بالعمــال فــي عــام 2004 الجامعــة
ــة  ــة برامــج أكاديمي ــدم هــذه الشــبكة الدولي ــة. وتق ــة والمؤسســات األكاديمي ــات العمالي ــز التعــاون بيــن النقاب لتعزي
مصممــة خصيصــا للنقابييــن، بمــا فــي ذلــك وحــدات عــن المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل والمفاوضــة 
الجماعيــة واســتراتيجيات النقابــات العماليــة مــن أجــل التعامــل مــع الشــركات المتعــددة الجنســيات. وقــد أطلقــت 
الجامعــة مؤخــرا دورة دراســية مفتوحــة جديــدة علــى شــبكة اإلنترنــت مدتهــا ســتة أســابيع عــن حقــوق العمــال فــي 
االقتصــاد العالمــي، تقــدم مــن خالهــا المعرفــة والمهــارات العمليــة لتعزيــز حقــوق العمــال في جميــع أنحــاء العالم، 
بمــا فــي ذلــك الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة. الــدورة مفتوحــة للجميــع، ويمكــن الوصــول إليهــا مــن أي مــكان 
فــي العالــم، وهــي بهــذا الشــكل تخلــق مجتمعــا يضــم اآلالف مــن النقابييــن الذيــن يســتطيعون معــا دراســة ومناقشــة 

تحديــات التمثيــل الفعــال للعمــال فــي االقتصــاد العالمــي.

يقــدم اإلطــار 8-4 مثــاال عــن الكتيــب اإلرشــادي الــذي أعــده برنامــج أنشــطة العمــال التابــع لمركــز التدريــب 
الدولــي التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي إطــار المفوضيــة األوروبيــة، ومــن خــال التعــاون بيــن المفوضيــة 
ــون األول /  ــي شــهر كان ــذ ف ــة المنف ــات الصناعي ــة بشــأن الحــوار االجتماعــي والعاق ــة العمــل الدولي ومنظم

ديســمبر مــن عــام 2011.
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اإلطار 8-4    دليل النقابات العمالية بشأن مناطق تجهيز الصادرات 

يقــدم الدليــل نظــرة عامــة شــاملة عــن التحديــات التــي يواجههــا العمــال فــي التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة في مناطــق تجهيز 
الصــادرات. وتتركــز مناطــق تجهيــز الصــادرات فــي قلــب العديــد مــن شــبكات اإلنتــاج العالميــة. يعمــل الماييــن مــن العمــال 
غالبيتهــم مــن اإلنــاث فــي هــذه المناطــق الخاصــة التــي توفــر معاملــة تفضيليــة للمســتثمرين العالمييــن، بينمــا تحــرم العمــال 
مــن حقوقهــم األساســية. ويعكــس الدليــل تجربــة العديــد مــن النقابييــن الذيــن يحاولــون تنظيــم العمــال فــي مناطــق تجهيــز 
الصــادرات. ويشــرح الدليــل معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة والفقــه القانونــي القضائــي لمنظمــة العمــل الدوليــة 
بشــأن الحــق فــي التنظيــم والمفاوضــة واإلضــراب عــن العمــل عنــد الضــرورة. ويبيــن الدليــل كيــف يمكــن لنقابــات العمــال 
أن تســتخدم صكــوك منظمــة العمــل الدوليــة وآليــات اإلشــراف والصكــوك الدوليــة األخــرى مثــل المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة 
التعــاون والتنميــة فــي المجــال االقتصــادي أو الميثــاق العالمــي كاتفاقــات إطاريــة دوليــة تــم التفــاوض بشــأنها بيــن الشــركات 

المتعــددة الجنســيات واالتحــادات النقابيــة العالميــة، لضمــان حقــوق المفاوضــة الجماعيــة فــي مناطــق تجهيــز الصــادرات.
ويغطي الدليل جميع المجاالت الرئيسية لمعالجة العجز في العمل الائق في مناطق تجهيز الصادرات:

الحقائق واألرقام االقتصادية 9
لمحة عن العمال 9
ظروف العمل 9
المشاركة النقابية في المناقشات المعنية بالسياسات 9
استراتيجيات التنظيم الخاصة بالنقابات العمالية  9
المفاوضة الجماعية 9
اآلليات الدولية للدفاع عن حقوق العمال وتعزيزها في مناطق تجهيز الصادرات  9

المصدر: مكتب منظمة العمل الدولية ألنشطة العمال. 2014. دليل النقابات العمالية في مناطق تجهيز الصادرات

تعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين وإدارات العمل على إنشاء المفاوضة الجماعية أو إعادة تنشيطها 

تقــدم منظمــة العمــل الدوليــة أيضــا التدريــب وبنــاء القــدرات بهــدف مســاعدة الشــركاء االجتماعييــن وإدارات 
العمــل علــى تعزيــز االعتــراف الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة وإنشــاء األطر المؤسســية أو تنشــيطها. 
وكثيــرا مــا يصاحــب ذلــك إســداء المشــورة فــي مجــال السياســات وتقديــم الدعــم الفنــي إلــى البلــدان، ويمكــن 

أيضــا االضطــاع بذلــك فــي ســياق برنامــج للتعــاون الفنــي.

ــم  � ــة التــي ت ــة النقابيــة وحقــوق المفاوضــة الجماعي ــاال عــن التدريــب علــى الحري ويقــدم اإلطــار 8-5 مث
ــا. ــكاب الغربيــة فــي جنــوب أفريقي تنفيذهــا لمفتشــي العمــل الذيــن يــزورون مــزارع فــي ال

ــي ســياق  � ــن ف ــدى الشــركاء االجتماعيي ــاوض ل ــارات التف ــز مه ــاال عــن تعزي ويوضــح اإلطــار 8-6 مث
ــة. ــز المفاوضــة الجماعي ــدا لتعزي ــي روان ــدم ف ــي المق الدعــم الفن

ويقــدم اإلطــار 8-7 مثــاال لتدريــب المدربيــن علــى اإلطــار القانونــي والعمليــات االســتراتيجية، فــي إطــار  �
مشــروع للتعــاون الفنــي بشــأن المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل فــي كولومبيــا.
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اإلطار 8-5    تدريب مفتشي العمل على تعزيز وحماية الحرية النقابية وحقوق المفاوضة الجماعية في القطاع الريفي

يضطلــع مفتشــو العمــل بــدور رئيســي فــي تعزيــز وحمايــة الحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعيــة في القطــاع الريفــي. وفي 
عــام 2013، نظمــت منظمــة العمــل الدوليــة تدريبــا لمفتشــي العمــل الذيــن يقومــون بزيــارات تفتيشــية فــي الــكاب الغربــي 
لجنــوب أفريقيــا. هــذا البرنامــج التدريبــي التجريبــي اختبــر دليــا أعدتــه منظمــة العمــل الدوليــة. ويشــمل التدريــب مــا يلــي:

فهم معايير ومبادئ منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والعمال الريفيين 9

فهم القوانين والممارسات الوطنية 9

االستعداد لزيارة المزارع 9

الزيارات الميدانية: معرفة خبايا األمور 9

اإلجراءات التصحيحية والمشورة العملية 9

وقــد ســاعد التدريــب علــى تطويــر فهــم المشــاركين عــن المعلومــات التــي يتعيــن جمعهــا، وكيفيــة وضــع األســئلة، وكيفيــة 
مقابلــة أصحــاب العمــل والعمــال للحصــول علــى نوعيــة المعلومــات التــي يحتاجونهــا إلجــراء تقييمــات بشــأن االمتثــال 

والخيــارات الممكنــة التخــاذ إجــراءات تصحيحيــة.

المصدر: منظمة العمل الدولية، 2014. الحرية النقابية وتفتيش العمل في المناطق الريفية: كتيب للمدربين )جنيف، منظمة العمل الدولية(.

اإلطار 8-6     تعزيز المفاوضة الجماعية في رواندا

ــي  ــة ف ــة الثاثي ــات المكون ــة لدعــم جهــود الهيئ ــة مســاعدة فني فــي عامــي 2014 و2015، قدمــت منظمــة العمــل الدولي
ــة  ــز المفاوض ــتراتيجية لتعزي ــة اس ــات المكون ــت الهيئ ــة. ووضع ــة الجماعي ــات المفاوض ــز آلي ــيط وتعزي ــدا لتنش روان

ــة: ــية التالي ــر الرئيس ــت العناص ــة تضمن الجماعي

تعديل تشريعات العمل وفقا لمعايير العمل الدولية 9

وضع مدونة سلوك للحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية 9

رفع الوعي حول دور المفاوضة الجماعية 9

إجراء مفاوضة تجريبية متعددة أصحاب العمل في قطاعات محددة 9

تطوير وتعزيز قدرات الشركاء االجتماعيين على المشاركة في المفاوضة الجماعية الفعالة 9

ســاعدت منظمــة العمــل الدوليــة الهيئــات المكونــة فــي تنفيــذ االســتراتيجية، وقدمــت تدريبــا مشــتركا للنقابــات واإلدارة 
علــى المهــارات التفاوضيــة )انظــر اإلطــار 8-8( للشــركاء االجتماعييــن فــي قطاعــي التشــييد والشــاي. وحضــر التدريــب 
ممثلــون عــن االتحــادات النقابيــة فــي قطاعــي التشــييد والشــاي )STECOMA و STAVER(، واتحــاد نقابــات عمــال 
ــاد  ــدا )COSYLI(، واتح ــي روان ــرة ف ــال الح ــات العم ــات نقاب ــي لمنظم ــس الوطن ــدا )CESTRAR(، والمجل روان

القطــاع الخــاص فــي روانــدا )PSF( وبعــض الشــركات الفرديــة، فضــا عــن ممثلــي الحكومــة.

وقدمــت ورشــة العمــل التدريبيــة التــي اســتغرقت ثاثــة أيــام للمشــاركين مقدمــة عامــة عــن الحــوار االجتماعــي ومعاييــر 
العمــل الدوليــة، فضــا عــن المعــارف المتعلقــة بعمليــة التفــاوض ومهــارات التفــاوض.
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مهارات التفاوضعملية التفاوض
سلوكيات المفاوض الفعالنُُهج مختلفة للتفاوض

االستماع الفعال وإعادة الصياغة وإعادة التأطيرمعضلة المفاوض
التمييز بين المواقف واالحتياجاتتكاليف وفوائد أساليب التفاوض المختلفة

 العمل مع المصالح واالحتياجات
كيفية تحقيق أقصى قدر من القيمة المشتركة وتحقيق 

النتائج المثلى
الخصائص واللغة المستخدمة: البيانات الموضعية مقابل 

البيانات القائمة على االحتياجات
التفاوض مع الناس الصعبةأهمية بدائل االتفاق المتفاوض عليه

كيفية فتح مساحة التفاق ممكن وخلق الخيارات العصف التحضير للمفاوضات
الذهني؟

وشمل التدريب مزيجا من العروض التقديمية، والتدريبات العملية ودراسات الحالة ولعب األدوار.

اإلطار 8-7    تدريب المدربين على المفاوضة الجماعية في كولومبيا

فــي عــام 2014، نفــذ مشــروع للتعــاون الفنــي لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن "الحقــوق األساســية فــي العمــل فــي كولومبيــا" 
برنامجــا تدريبيــا مكثفــا للمدربيــن. وقــد صمــم التدريــب بدعــم مــن فريــق استشــاري مؤلــف مــن أخصائييــن فنييــن مــن 
منظمــة العمــل الدوليــة ومدربيــن محترفيــن وقــادة نقابييــن وخبــراء محلييــن. وبــدأ البرنامــج بوضــع نمــوذج بشــأن اإلطــار 

القانونــي للمفاوضــة الجماعيــة واختتــم ببرنامــج عــن العمليــات االســتراتيجية.

الوحدة 1
اإلطار القانوني

الوحدة 2
العمليات االستراتيجية

األهداف
 تعزيز فهم النقابات العمالية للجوانب الدستورية  9

والقانونية للحرية النقابية وحقوق المفاوضة الجماعية.

إطاع النقابات العمالية على ما استجد في الفقه  9
القضائي للمحكمة الدستورية والمحكمة العليا بشأن 

حقوق الحرية النقابية.

تحليل استنتاجات وتوصيات الهيئات اإلشرافية  9
لمنظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحقوق 

المفاوضة الجماعية.

األهداف
تجهيز النقابات العمالية بأدوات التخطيط لتصميم  9

وتنفيذ برامج المفاوضة التي تلبي مصالح واحتياجات 
أعضائها.

تعزيز فهم النقابات العمالية لتقنيات التفاوض الحديثة  9
وأساليب التواصل الفعالة.

الجزء 2الجزء 1الجزء 2الجزء 1

)أ( معايير العمل الدولية

)ب( اإلطار الدستوري

)ج( آليات اإلشراف التابعة 
لمنظمة العمل الدولية

)د( اإلطار القانوني بشأن 
العاقات بين العمال 

واإلدارة وتسوية المنازعات

)ه( حالة المفاوضة 
الجماعية في كولومبيا

)د( االشتراطات القانونية 
للمفاوضة الجماعية

)ه( آليات تسوية 
المنازعات

)و( االشتراطات اإلدارية 

)أ( تخطيط إجراءات 
المفاوضة الجماعية

)ب( تحديد مواضيع 
وقضايا المفاوضة 

الجماعية

)ج( تقنيات ومهارات 
التفاوض

)د( التواصل الفعال

)ه( إدارة اتفاقات 
المفاوضة الجماعية
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تهــدف منهجيــة التدريــب إلــى دعــم المدربيــن لتحســين دعمهــم للنقابييــن لوضــع المعرفــة القانونيــة موضــع التنفيــذ، وإتقــان 
كل خطــوة مــن خطــوات عمليــة المفاوضــة الجماعيــة، واكتســاب مجموعــة حديثــة مــن المهــارات المتعــددة التخصصــات 
للتخطيــط االســتراتيجي والتفــاوض والتواصــل الفعــال. وتشــمل البرامــج مزيجــا مــن المحاضــرات والتدريبــات العمليــة 

ودراســات الحالــة ولعــب األدوار.

مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية )تورينو، إيطاليا( 

ــب  ــام 1965، التدري ــي ع ــة ف ــة اإليطالي ــة والحكوم ــل الدولي ــة العم ــأته منظم ــذي أنش ــز، ال ــذا المرك ــدم ه يق
ــي  ــوار االجتماع ــز بالح ــة للمرك ــرة التابع ــاالت الخب ــن مج ــدة م ــق واح ــية. وتتعل ــدرات المؤسس ــر الق لتطوي
وعاقــات العمــل. ويقــدم المركــز مهــارات تفاوضيــة مشــتركة بيــن النقابــات واإلدارة لتعزيــز مهــارات 

المفاوضيــن )انظــر اإلطــار 8-8(. 

اإلطار 8-8     مهارات التفاوض المشتركة بين النقابات واإلدارة

ــد صممــت  ــاوض. وق ــات التف ــارات وتقني ــة المباشــرة وممارســة مه ــي المفاوضــات المعرف ــدورة للمشــاركين ف ــدم ال تق
هــذه الــدورات لتطويــر قــدرات المشــاركين علــى تحســين مهاراتهــم التفاوضيــة، ومــن ثــم الوصــول إلــى نتائــج مرضيــة 

لمنظماتهــم. تــم وضــع الــدورة لتشــمل المواضيــع التاليــة:

طبيعة المنازعات ونُُهج إدارتها ومختلف عمليات إدارة المنازعات:

العقبــات أمام التفاوض الفعال 9

النتائــج المحتملة للتفاوض 9

العوامــل التي تؤثر على هذه النتائج 9

التفاوض العدائي مقابل التفاوض على المكاســب المشــتركة 9

كيفية تعظيم القيمة المشــتركة للنتائج بالنســبة للطرفين 9

المفاوض 9 معضلة 

كيفية التحضير للمفاوضات التي تحقق مكاســب مشــتركة 9

كيفية إجراء مفاوضات فعالة تحقق مكاســب مشــتركة  9

ســلوك المفاوضين الفعالين 9

الروابــط في عملية التفاوض 9

مهــارات االســتماع، ومهــارات إعادة الصياغة، ومهارات حفظ ماء الوجــه، والتعامل مع الغضب والعواطف 9

القضايــا الخاصة بنوع الجنس في التفاوض 9

اإلطــار القانونــي لمنظمــة العمل الدولية للحوار االجتماعي: اتفاقيــات وتوصيات منظمة العمل الدولية 9

ــن  ــام م ــة أي ــن ثاث ــاوض بي ــة بشــأن التف ــل الدولي ــة العم ــع لمنظم ــي التاب ــب الدول ــز التدري ــدة دورات مرك ــراوح م وتت
ــدورات متوفــرة  ــر تقدمــا. كمــا يتوفــر تدريــب للمدربيــن. هــذه ال ــات األكث ــام للتدريب التدريــب األساســي إلــى خمســة أي

ــة. ــبانية والعربي ــية واإلس ــية والروس ــة والفرنس ــات اإلنجليزي باللغ

 http://www.itcilo.org/en :المصدر: موقع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية على شبكة اإلنترنت
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لاتصال بمنظمة العمل الدولية
)ACT/EMP( مكتب أنشطة أصحاب العمل

الهاتف: 7748 799 22 )0( 41+  

فاكس: 8948 799 22 )0( 41+  

actemp@ilo.org :البريد اإللكتروني  

www.ilo.org/actemp :الموقع على شبكة اإلنترنت  

)ACTRAV( مكتب أنشطة العمال

الهاتف: 7021 799 22 )0( 41+  

فاكس: 6570 799 22 )0( 41+  

actrav@ilo.org :البريد اإللكتروني  

www.ilo.org/actrav :الموقع على شبكة اإلنترنت  

)FPRW( فرع المبادئ والحقوق األساسية في العمل

الهاتف: 8181 799 22 )0( 41+  

فاكس: 8771 799 22 )0( 41+  

 fprw@ilo.org :البريد اإللكتروني  

www.ilo.org/fundamentals :الموقع على شبكة اإلنترنت  

)INWORK( سوق العمل الشامل، فرع عالقات العمل وظروف العمل

الهاتف: 6754 799 22 )0( 41+  

فاكس: 8451 799 22 )0( 41+  

 inwork@ilo.org :البريد اإللكتروني  

www.ilo.org/collectivebargaining :الموقع على شبكة اإلنترنت  

)NORMES( إدارة معايير العمل الدولية

الهاتف: 7155 799 22 )0( 41+  

فاكس: 6771 799 22 )0( 41+  

normes@ilo.org :البريد اإللكتروني  

 www.ilo.org/normes :الموقع على شبكة اإلنترنت  

)ITCILO( مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية

الهاتف: 6111 693 11 )0( 39+  

فاكس: 8842 663 11 )0( 39+  

 communications@itcilo.org :البريد اإللكتروني  

 www.itcilo.org :الموقع على شبكة اإلنترنت  
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الفصل الثاني
عودة إلى المربع  إعالنات منظمة العمل الدولية: إعالنات منظمة العمل الدولية الثالثية التي تشير إلى المفاوضة الجماعية 

إعالن فيالدلفيا )1944( �

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل )1998( �

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة )2008( �

إعالن المبادئ الثالثي المتعلق بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسة االجتماعية )1977( �

عودة إلى المربع  اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن المفاوضة الجماعية 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقية المفاوضة الجماعية رقم 154 �

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 �

اتفاقية إدارة العمل رقم 150 �

اتفاقية بنود العمل )العقود العامة( رقم 94 �

اتفاقية عالقات العمل )الخدمة العامة( رقم 151 �

اتفاقية المزارع رقم 110 �

اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية رقم 98 �

توصيات منظمة العمل الدولية

توصية االتفاقات الجماعية رقم 91 �

توصية المفاوضة الجماعية رقم 163 �

توصية عالقة العمل رقم 198 �

توصية إدارة العمل رقم 158 �

توصية بنود العمل )العقود العامة( رقم 84  �

توصية العالقات العمالية )الخدمة العامة( رقم 159 �

توصية التوفيق والتحكيم االختياريين رقم 92 �

بروتوكوالت منظمة العمل الدولية

بروتوكول اتفاقية المزارع رقم 110 �

الفصل الثالث
عودة إلى المربع   أمثلة قطرية: سياسات تعزيز المفاوضة الجماعية 

خطة العمالة في األرجنتين 2014 �

سياسة الحكومة التشيلية - العمل 2014-2018 �

القانون األلماني لتعزيز استقاللية المفاوضة الجماعية لعام 2014 �

الفصل الرابع
عودة إلى المربع  أمثلة قطرية: اتفاقات االعتراف 

� ) SATAWU(  - جنوب أفريقيا: اتفاقات االعتراف 
| المتحدة )UTATU( و أوتوباكس لخدمة الركاب

المملكة المتحدة: اتفاق االعتراف - يونيسون )UNISON (، ويونايت )UNITE (، ونقابة الجامعات والكليات )UCU( وجامعة كارديف. �

المملكة المتحدة: اتفاق االعتراف واالجراءات - جامعة يورك سانت جون ونقابة الجامعات والكليات �

عودة إلى المربع   أمثلة قطرية: مدونات الممارسة والمبادئ التوجيهية لالعتراف 

)ACAS(- اتفاقية االعتراف بالمبادئ التوجيهية: �

مدونة الممارسات الجيدة في بوتسوانا )المادة 5( �
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مدونة ليسوتو للممارسات الجيدة لعام 2003 )المادتان 24 و25( �

يونيسون - دليل التفاوض بشأن اتفاقات االعتراف  �

عودة إلى المربع   الموارد المعرفية: أوراق عمل بشأن العالقات الصناعية والمفاوضة الجماعية 

عالقات العمل المغربية والمفاوضة الجماعية �

العالقات الصناعية والمفاوضة الجماعية في الفلبين �

عالقات العمل في اوروجواي 2005-2008 �

عودة إلى المربع  األحكام القانونية الموضوعية: مجالس األجور والمجالس التفاوضية والمجالس المشتركة 

القانون رقم 45-2012 في النيجر )المادة 242( �

قانون عالقات العمل 1995 في جنوب أفريقيا )الجزء )ج( و)د(( �

القانون رقم 2006 بشأن قانون العمل في توجو )المادة 102( �

القانون رقم 18508 في أوروغواي بشأن المفاوضة الجماعية في سياق عالقات العمل في القطاع العام )المادة 13-11( �

عودة إلى المربع  أمثلة قطرية: االتفاقات الجماعية 

إيطاليا )اتفاق قطاعي، عامالت منازل( �

السلفادور )اتفاق الشركة، التصنيع( �

أستراليا )االتفاق اإلقليمي، القطاع العام( �

 بلجيكا )اتفاق مشترك بين القطاعات، وكالة االستخدام المؤقت( اتفاق العمل الجماعي رقم 108 بتاريخ 16 تموز / يوليو 2013،  �
المبرم في إطار مجلس العمل الوطني، بشأن العمل المؤقت والعمل غير المنتظم

 البرازيل )االتفاق القطاعي، صناعات الغزل والنسيج( �

كمبوديا )اتفاق الشركة، النقل الجوي( �

كوستاريكا )االتفاق اإلقليمي، القطاع العام( �

غانا )اتفاق الشركة، الزراعة( �

األردن )اتفاق قطاعي، مالبس( �

مالطة )اتفاق قطاعي، القطاع العام( �

النرويج )اتفاق قطاعي، خدمات( �

جنوب أفريقيا )اتفاق الشركة، التصنيع( �

تنزانيا )اتفاق الشركة، البناء( �

الفصل الخامس
عودة إلى المربع   األحكام القانونية الموضوعية: المفاوضة بحسن نية 

قانون العمل العادل في أستراليا، 2009 )المادة 228( �

قانون العمل الكندي لعام 1985 )بصيغته المعدلة لعام 2015(، )المادة 50( �

قانون عالقات العمل في موريشيوس لعام 2008 )المواد 112-117( �

قانون العمل في الفلبين لعام 1974 )المادة 252( �

عودة إلى المربع  أمثلة قطرية: نشر معلومات موثوقة 

إحصاءات اإلنتاجية الخاصة بمركز اإلنتاجية في اليابان �

إدارة إحصاءات العمل في الفلبين – النقابات العمالية واتفاقات المفاوضة الجماعية �

الفلبين: التقرير السنوي للجنة الوطنية لألجور واإلنتاجية لعام 2014 �

 التقرير السنوي للمجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل )NEDLAC( في جنوب أفريقيا �

التقرير السنوي عن سوق العمل والمفاوضة الجماعية في جنوب أفريقيا �

مكتب الوساطة الوطني في السويد - حالة األجور والعمالة �
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عودة إلى المربع   األحكام القانونية الموضوعية: تبادل المعلومات ألغراض المفاوضة الجماعية 

قانون العمل لعام 2004 في األرجنتين )المادة 20( �

قانون العمل لعام 2015 في تشيلي )المادة 315( �

قانون عالقات العمل لعام 2007 في كينيا )المادة 57 )2-8( �

قانون العمالة وعالقات العمل لعام 2004 في تنزانيا )المادة 62 )6-7(( �

عودة إلى المربع   أمثلة قطرية: إرشادات بشأن تبادل المعلومات 

مدونات الممارسات الجيدة في بوتسوانا )المادة 9( �

دليل للمفاوضة الجماعية )Guia para la negociacion colectiva( في تشيلي �

الكشف عن المعلومات للنقابات بغرض المفاوضة الجماعية في إيرلندا �

مدونة الممارسات بشأن الكشف عن المعلومات في المملكة المتحدة �

الفصل السادس
عودة إلى المربع   الموارد المعرفية: الهيئات العامة المستقلة التي تقدم خدمات بشأن تسوية المنازعات 

مجلس التحكيم في كمبوديا �

تقييم لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم في جنوب أفريقيا �

عودة إلى المربع   أمثلة قطرية: تدريب الشرطة 

إندونيسيا: دليل تدريبي عن دور الشرطة أثناء اإلضرابات �

مبادئ توجيهية بشأن إجراءات الشرطة في إندونيسيا �

الفلبين: دليل ومواد تدريبية للقوات المسلحة وقوات الشرطة واألمن: الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية �

المبادئ التوجيهية وسلوك الشرطة أثناء النزاعات العمالية في الفلبين �

الفصل السابع
عودة إلى المربع  أمثلة قطرية: االتفاقات الجماعية التي تتضمن أحكام بشأن المدة وانتهاء الصالحية والتجديد 

أستراليا )االتفاق اإلقليمي، القطاع العام(، المادة 7 �

بلجيكا )االتفاق المشترك بين القطاعات، وكالة االستخدام المؤقت(، المادة 43 �

كمبوديا )اتفاق الشركة، النقل الجوي(: المادة 3 �

غانا )اتفاق الشركة، الزراعة(: المادة 37 �

إيطاليا )اتفاق قطاعي، عامالت المنازل( المادة 53 �

األردن )اتفاق قطاعي، مالبس( المادة 24 �

مالطة )اتفاق قطاعي، القطاع العام( المادة 5 �

جنوب أفريقيا )اتفاق الشركة، التصنيع(: المادة 2 �

تنزانيا )اتفاق الشركة، البناء(: المادة 20 -4 �

عودة إلى المربع   األحكام القانونية الموضوعية: تمديد االتفاقات الجماعية 

قانون العمل لعام 2003 في غانا )المادة 109( �

قانون العمل لعام 2004 في المغرب )المادة 133( �

قانون عالقات العمل لعام 1995 في جنوب أفريقيا )المادة 32( �
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