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مقدمة:
نعيش اليوم في عالم يموج بالمتغيرات والتحوالت ،في كافة المجاالت
السييييييياسييييييية واالقتصييييييادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية ذ
المتغيرات جميعا ً لم تعد بمعزل عن بعضيييييييها البعا ،بل صيييييييارت
متالحمة ومترابطة ترابطا ً عضييوياً ،بحيأ أن التغير في أحد ا ينتقل
بالتبعية إلى المجاالت األخرى ،حتى أصبح من الصعب أن نميز أين
بالضبط بدأ التغيير ،وما و العامل الذي أحدأ التحول
فإذا نظرنا إلى ذ التحوالت ،قد نسيييييييأل ل كان المحرو لها و
التطور التكنولوجي الر يب في مجال االتصاالت والمعلومات أم أن
التوجه نحو االقتصيييياد الحر ،وتحرير التجارة العالمية ،وتقليص دور
الدولة في العملية االقتصادية كان و المحرو الرئيسي للتغيير
أم أن التحوالت السيييييياسيييييية على السييييياحة المحلية والدولية ،كان و
أصييل ذ التحوالت جميعها إال أن ما يمكن االتفاع عليه أن التحول
قائم بالف عل ،ويؤثر علينا ،شيييييييئنا أم أبينا ،في كا فة جوانب ح يات نا
اليومية ،في بيوتنا وشيييييوارعنا ومدارسييييينا ومصيييييانعنا وايضيييييا في
نقاباتنا
وكما تغيرت األفكار واالتجا ات ،تغيرت النظم والسييييياسييييات ،وكان
لمجال ((العمل النقابي العمالي)) النصييييييييب األكبر من ذا التغيير،
حتى صييييييار التغيير في فكر القيادات النقابية و المؤشيييييير والعالمة
الدالة والدليل الحي على جو ر التحوالت العالمية وما يتها
فالقيادات النقابية ،تتخذ القرارات وتشارو في صنع األحداأ ،وتؤثر
بذلو في مئات اآلالف من افراد الطبقة العاملة وكذلو في المجتمع
فهي بذلو األوسييع تأثيراً ،وأيض يا ً األعمث تأثراً ،فمجال العمل النقابي
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الع مالي و أكثر المجاالت حسييييييياسيييييييية للمتغيرات ،التي تحمل في
طياتها فرصا ً ائلة وتحديات غاية في الخطورة
من نييا يمكن أن نقول ،أن الخلييل الييذي يواجييه بعا نقييابيياتنييا في
التعامل مع التحوالت المعاصيييييييرة ،و في الجانب األكبر منه خلالً
معرفياً ،والعجز الذي يصيييييييبنا في مواجهة التحديات التي تفرضييييييها
علينا و غالبا ً عجزا متصيييييييل بنقص المعلومات والمعارف النقابية
وخصييوصييا المعارف المتصييلة بالحركة النقابية الدولية ،فكيف لنا أن
نواجه تحوالت القرن الحادي والعشيييييرين ،وماذل كثير من اعضييييياء
التنظيم النقييابي وقييياداتييه بعيييدة عن المعييارف الضيييييييرورييية دارة
مؤسيييسييياتنا النقابية لذلو كانت قضيييية تحديأ الفكر النقابي ،قضيييية
استراتيجية في سياع التعامل مع المتغيرات المعاصرة
من أجل ذلو ،يسعدني أن أقدم ذ المادة العلمية في شكل سلسلة من
الكتيبات صيغيرة الحجم لتسيهل على القارا المتعجل االطالع السيهل
حسيييييييبما يتيسييييييير له من وقت ،ولتكون دليالً تدريبيا ً لقياداتنا النقابية
والتثقيفية ،في ذا المجاالت الهامة
وتضم ذ السلسلة الكتيبات التالية:
 .1الحقوق العمالية ومعايير العمل الدولية:
(ويتضييييييمن عرضييييييا لمضييييييمون االتفاقيات الدولية التي تحمى
الحقوع والحريات النقابية ،وآللية الحوار االجتماعي)
 .2االستقاللية والديمقراطية النقابية:
(ويتضيييييمن عرضيييييا لمجموعة من المفا يم المتصيييييلة بقضيييييية
الممارسييية الديمقراطية في ادارة شيييئون التنظيم النقابي ،ومعايير
االستقاللية النقابية)
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 .3االسرة النقابية الدولية:
(يتضيييمن تعريفا باالتحادات النقابية الدولية والمنظمات العمالية
الدولية واالسماء المختصرة لها)
 .4مهارات ضرورية للقائد النقابي:
(ويت ضمن بعا مهارات العمل النقابي مثل مهارات االت صال،
مهييارة ادارة االجتميياعييات ،مهييارة كتييابيية التقييارير ،مهييارات
المفاوضة وتكتيكاتها)
 .5عملية التخطيط النقابي االستراتيجي:
(ويتضييييمن االسييييلوب العلمي للتخطيط وا دارة االسييييتراتيجية
باستخدام تحليل  ،SWOTكيفية مواجهة األزمات النقابية)
 .6االضراب واالغالق:
(ويتضييييمن عرضييييا لحقي االضييييراب واالغالع في ضييييوء ما
ن صت عليه المعايير الدولية والت شريعات المحلية ،وكيف تتعامل
النقابات مع ا ضراب)
 .7االدارة النقابية:
(ويتضمن لمفهوم ووظائف إدارة المنظمات النقابية ،ومسئوليات
أعضاء التنظيم النقابي و ياكله)
وإني إذ أقدم الشييكر لمؤسييسيية فريدريش إبرة على دعمها ومسييا متها
االيجييابييية في ظهور ييذ الكتيبييات ،ارجو أن تكون ييذ الكتيبييات
اضييييييييافيية الى المكتبيية العمييالييية وأن تكون عونييا خواننييا وزمالءنيا
النقابيين والمدربين العماليين
أحمد محمد مصطفى
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الباب األول:

مفهوم النقابة
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الباب األول:

مفهوم النقابة
وفقا ً لذلك يمكن تعريف النقابة كاآلتي:
"منظمة دائمة ديمقراطية ومسييتقلة ينشييئها ويدير ا العمال للدفاع عن
مصالحهم وتحسين شروط عملهم ورفع مستوى معيشتهم والتأثير في
أوضاع مجتمعهم"

تعريف العمال:


م أفراد يؤدون أعمييياالً ييييدويييية أو غير ييييدويييية
ويعملون لقاء اجر عند صاحب عمل وتحت سلطته

 انهم مستخدمون لدى الغير
 انهم ال يستخدمون أحدا ً
 انهم ال يعملون لحسابهم الخاص
 تشيييييييمييل كلميية عمييال إذا ً جميع العيياملين لقيياء اجر،
اكييانوا عميياالً يييدويين ،أو موظفين أو مسيييييييتخييدمي
مكاتب ومحالت تجارية او غير ذلو
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وفقا ً لتعريف النقابة:
- 1النقابة منظمة دائمة:








بإم كان الع مال أن يؤلفوا ل جا نا ً مؤق تة ،ظرف ية لتمثيلهم كل ما
ارادوا تحسيييييييين اجور م او ظروف عملهم او كلما كان لديهم
مطالب
لكن في ذلييو اضييييييييياعيية كبيرة
للوقت سييييما ان المشيييكالت التي
تواجيه العميال تتطليب في اغليب
األحيييييان تحركييييات سيييييييريعيييية
وتحضيرا ً مسبقاً ،ماديا ً ومعنويا ً
كما ان ذا الوضييييييع قد يشييييييجع
اصيييييييحيييياب العمييييل على خلث
المشييييياكل بشيييييكل مسيييييتمر دون
اعتبييار لردود فعييل العمييال غير
المنظمين نقابيا
لذلو من األفضيييييييل ان ينشييييييي
العمال منظمة دائمة تمثلهم ولها
من المقومييات واالمكييانيييات مييا
يسيييييييمح لهييا بييالتحرو بفعيياليييية
وبالسرعة الالزمة
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- 2النقابة منظمة مستقلة:
 إذا كان دف المنظمة النقابية الدفاع عن مصالح العمال فال بد
من ان تكون النقابة مسييتقلة ألن اصييحاب المصييلحة م أفضييل
من باستطاعتهم تحديد ذ المصالح وحمايتها
 تكون النقابة مستقلة عندما ال تسمح بأن يحكمها او يوجهها اي
طرف خارجي وبخاصة :الدولة واألحزاب السياسية واصحاب
العمل ألنه ببسيييياطة ،لجميع ذ األطراف مصييييالح ال تتوافث
في الكثير من األحيان مع مصالح العمال
 فالدولة تخضيييييييع عادة للفئات القوية في المجتمع و بالت حد يد
ألصحاب العمل
 واألحزاب السياسية ،وإن تقاطعت مصالحها في بعا األحيان
مع مصالح العمال ،إالّ أنها تعبّر غالبا ً عن مصالح مختلفة ،أو
متناقضييييييية من الناحية االقتصيييييييادية واالجتماعية وفقا ً لطبيعة
أعضيياء ا ،كما ان سييعيها وراء السييلطة والحكم يضييعها كثيراً
في مواجهة العمال
 ال حاجة نا الى التأكيد على ضييييييرورة اسييييييتقاللية النقابة عن
اصييييييحاب العمل ،فالنقابة موجودة اصييييييالً بحكم التناقا بين
مصالح الفئتين
ل تعني استقاللية النقابة عن األحزاب السياسية عدم انتماء اعضائها
الى ذ األحزاب؟
بالطبع ال فاالنتماء الى االحزاب السياسية و من الحقوع السياسية
المعترف بها في جميع األنظمة الديمقراطية وال يمكننا ألي سبب من
األسباب استثناء العمال من ذ القاعدة وحرمانهم حث االنتساب الى
األحزاب ال يمكننا ان نطالب بالديمقراطية داخل النقابة ونرفضها
على مستوى الوطن ككل
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ولكن ألن يؤثر االنتماء الحزبي ألعضاء النقابة على استقالليتها؟
ال تعني استقاللية النقابة عدم تسيسها فاذا كان عدم االستقاللية يعني
في بعا األحيان "التسييس" لصالح جهة معينة فإن االستقاللية ال
تعني ابدا ً الالتسييس كما انها ال تعني الحياد السياسي بأي شكل من
األشكال فال حياد سياسي بالنسبة الى طرف يشترو في الصراع
االجتماعي
االستقاللية كما نفهمها ي عدم التبعية السياسية وغير السياسية ألي
طرف خارجي ،المهم ان يكون التوجه السياسي وغير السياسي للنقابة
تعبيرا ً حرا ً عن توجهات األعضاء و ذا ال يتم اال إذا كانت النقابة
ديمقراطية
و ذ ي العالقة الوثيقة بين مبدأ الديمقراطية ومبدأ االستقاللية و ذ
العالقة متبادلة إذ ال يمكن ان تبقى النقابة ديمقراطية في الداخل إذا لم
تكن مستقلة عن الخارج

- 3النقابة منظمة ديمقراطية:
 إذا كانت النقابة فعال منظمة ينشئها العمال للدفاع عن مصالحهم
فال بد اذن من ان تكون ديمقراطية لتسمح لهؤالء العمال بالتعبير
الحر والمباشر عن ذ المصالح
 وإذا كنا نا نعالج الديمقراطية النقابية بوصفها صيغة للعالقات
داخل التنظيم النقابي ،إالّ انه علينا اال نغفل األساس الخارجي
لهذ الديمقراطية والمتمثل بالصفة الجما يرية اي ا مية تمثيلها
الواسع لعمال المهنة او المؤسسة او القطاع
 فبدون ذ الصفة الجما يرية اي في الحاالت التي تكون فيها
نسبة االنتساب الى النقابة منخفضة ،تتحول الديمقراطية داخل
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النقابة الى مجرد لعبة تنظيمية ال تعكس االتجا ات الحقيقية في
اوساط العمال الذين تتكلم باسمهم النقابة
الديمقراطية في التنظيم النقابي يحدد ا عادة النظام الداخلي للنقابة،
الذي يضع أطر ذ الديمقراطية ومستوياتها (البنية النقابية) با ضافة
الى بعا قواعد ا التنظيمية

معنى أن تكون النقابة منظمة ديمقراطية:
إذا كانت النقابة فعالً منظمة ينشئها العمال للدفاع عن مصالحهم فال بد
اذن من ان تكون ديمقراطية لتسمح لهم بالتعبير الحر والمباشر عن
ذ المصالح
وإذا كنا سوف نعالج الديمقراطية النقابية بوصفها صيغة للعالقات
داخل التنظيم النقابي ،فعلينا أال نغفل األساس الخارجي لهذ
الديمقراطية والمتمثل بالصفة الجما يرية أي أ مية تمثيلها الواسع
لعمال المهنة او المؤسسة او القطاع
فبدون ذ الصفة الجما يرية اي في الحاالت التي تكون فيه نسبة
االنتساب الى النقابة منخفضة ،تتحول الديمقراطية داخل النقابة الى
مجرد لعبة تنظيمية ال تعكس االتجا ات الحقيقية في اوساط العمال
الذين تتكلم باسمهم النقابة.
والديمقراطية في التنظيم النقابي يحدد ا عادة النظام الداخلي للنقابة،
الذي يضع اطر ومستويات ذ الديمقراطية (البنية النقابية) با ضافة
الى بعا قواعد ا التنظيمية
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والتنظيم النقابي و ذلو التنظيم االجتماعي العمالي الذي يسيييييييتهدف
تحقيث مصييييييييالح الطبقة العاملة والحفاظ عليها وتدعيمها ،بشيييييييتى
الوسائل المشروعة الممكنة وفقا ً لظروف المجتمع الذي ينشأ ويتواجد
فيه

يحد التنظيم مجموعة من القوانين واللوائح تحدد أ دافه والوسيييييييائل
واألسييييييياليب التي تتخذ للوصيييييييول إلى ذ األ داف وبنية التنظيم
النقابي شيييييأنها شيييييأن أي تنظيم اجتماعي تأخذ الشيييييكل الهرمي الذي
تتدرج فيه المستويات حتى يصل إلى القمة
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البنية النقابية:
تقوم البنية النقابية عادة وفي النقابات الكبيرة على ثالثة مسيييييييتويات
رئيسية:

أ -المستوى األدنى:
يشييكل نواة التنظيم النقابي و ي
قيييد تكون على مسيييييييتوى موقع
العميل (اللجنية النقيابيية) أو على
اسيييييييياس محيل ا قيامية (اللجيان
المهنيييية) ،وييييدير عيييادة لجنييية
نقييييا بييييية م ن ت خبيييية تضيييييييي ط لع
بالمسيييئوليات األسييياسيييية التالية:
رفع المطالب والتدريب وضيييييييم
عمال جدد للتنظيم النقابي

ب -المستوى اإلقليمي:
يمثل فروع للنقابات بالمناطث الجغرافية بالدولة بحيأ يمثل عمال
ذ المنطقة أو ا قليم على اختالف تخصصاتهم

ج -المستوى الوطني:
يدير أعمال النقابة على المسيييييييتوى الوطني جهتان :النقابات العامة،
االتحاد العام
تمثل النقابة العامة العاملين بقطاع معين من القطاعات ،وأعضيييييياء ا
م ممثلين عن اللجان النقابية
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واالتحيياد العييام و أعلى يئيية في التنظيم النقييابي ،ويختص بتقرير
السييييياسييييات العامة وتقييم النشيييياطات والتحركات السييييابقة ،ووضييييع
التوجيهات للمشاريع المستقبلية

أهم مسئوليات التنظيم النقابي بمستوياته الثالث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الدفاع عن حقوع العمال ورعاية مصالحهم
العمل على تحسين شروط وظروف العمل
العمل على رفع مستوى العمال الثقافي واالجتماعي
المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني
الرقابة والتوجيه والمتابعة وا شراف على كل ما و متعلث
بمصالح العمال
المشيييياركة مع المنظمات النقابية التابعة والفرعية في إجراء
المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة
إبداء الرأي في التشيييييريعات التي تمس المهنة أو الصيييييناعة
الخاصة بكل من المنظمات /النقابية التابعة والفرعية
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الشروط التنظيمية للديمقراطية داخل النقابة:
 .1تتطلب الممارسة الديمقراطية في النقابة توافر ثالثة اركان:
(الحرية-المشاركة-المساواة)

الحرية

المساواة

المشاركة
 الحرية :وقصييييييد بها احترام الحريات المدنية والسييييييياسييييييية
للعمال شييأنهم شييأن جميع المواطنين مثل الحرية الشييخصييية
وحريييية االنتقيييال والعبيييادة وحث االجتمييياع وابيييداء الراي
والتنظيم والمعارضة
 المساواة :بشقيها السياسي واالجتماعي – و ذا يعنى أن كل
مواطن بغا النظر عن مركزة ومسيييييييتوا االجتميييياعي
يتسيييييييياوى ا مام ال قانون مع االخرين و له كا فة الحقوع في
المشاركة بحرية ،والمقصود نا بالمساواة و تكافؤ الفرص
وضيييييييمان المجتمع لحد أدني من الحقوع والخدمات لجميع
المواطنين على السواء
 المشااااركة :تعنى أن القرار الذي يصيييدر و محصيييلة افكار
ومناقشات جميع من يتأثرون بهذا القرار
 .2ان تضيييمن القوانين النقابية المسييياواة في الحقوع والواجبات بين
جميع األعضاء
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 .3ان تشيييييييمل عملية اتخاذ القرارات كافة الفروع والقطاعات التي
تمثلها النقابة وان تجسد القرارات المتخذة ارادة األغلبية في كافة
القضايا
 .4ان ينتخب االعضيياء ممثلي النقابات باالقتراع السييري دوريا ً من
بينهم ،على ان يكون للجمعة العمومية الحث في اقالتهم في حال
عدم رضا ا عن اعمالهم
 .5ان يعلم االعضيييياء بكافة القضييييايا والنشيييياطات النقابية ،على ان
تخضع جميعها الى مراجعة دورية من قبلهم
 .6ان يؤمن لجميع األعضيييييييياء الحث في التثقيف والتييدريييب حول
المسيييائل التي تتعلث بالعمل النقابي وذلو لتمكينهم من المشييياركة
الفعلية في عملية اتخاذ القرارات داخل النقابة
ووفقييا للمبييدأ الييديمقراطي يعود
الى اعضييييياء النقابة مسيييييؤولية
تحديد سيييياسيييتها وغالبا عندما
يكون حجم النقييابيية صيييييييغيرا،
يكون بيييياسيييييييتطيييياعيييية جميع
اعضائها المشاركة مباشرة في
اتخيييياذ القرارات ولكن وفي
حاالت كثيرة اخرى يكون ذا
غييييير مييمييكيين لييييذلييييو تييؤخييييذ
المقررات العيييياميييية من خالل
مندوبين ينوبوا عن االعضيييييياء
(الجمعية العمومية)
20

الجمعية العمومية
و ي أعلى يئة في التنظيم النقابي في كل مسييييييتوى من مسييييييتويات
البنية النقابية ومسييؤوليتها االسيياسييية ي وضييع وتقرير السييياسييات
العامة ،وانتخاب المجالس التنفيذية ،وتقييم النشيياطات النقابية السييابقة
وتقوم ايضا بإصدار التوجيهات والخطط المستقبلية.

المجلس التنفيذي
ينتخيييب من الجمعيييية العموميييية او من مجلس المنيييدوبين ،ويتولى
المجلس التنفيذي المهام التنفيذية وفقا لمقررات الجمعية العمومية
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الباب الثاني:

التنظيم النقابي والمشاركة
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الباب الثاني:

التنظيم النقابي والمشاركة
تاايثير وجود قواعااد تنظيمااه على المشااااااااااركااة
النقابية:
أن القواعد التنظيمية لمختلف المنظمات ومنها النقابية ،تحدد الى حد
كبير تصيييييرف اعضييييياء المنظمة وال سييييييما مشييييياركتهم الفعلية في
أع مال ها فقوا عد وشيييييييروط االنت خابات و مدة الدورة الن قابية و عدد
المسيييييييئولين ومسيييييييئولياتهم وواجباتهم وعدد اجتماعات يئة المكتب
وصييالحياتها وقواعد تحض يير محاضيير الجلسييات ومضييمونها وكذلو
قواعد اتخاذ القرارات ،با ضيييييييافة الى نوعية النشييييييياطات وطريقة
اختيار الم سئولين عنها الخ … كلها قواعد تنظيمية ذات تأثير مبا شر
على تصيييرفات اعضييياء النقابات ومشييياركتهم لذلو إذا أردنا معالجة
مسيييييييألة المشييييييياركة في النقابات ال بد وأن ندرس أنظمتها الداخلية
وانعكاساتها

25

لقييد تعودنييا على القول إن األنظميية الييداخلييية للنقييابييات ي أنظميية
ديمقراطية مع ما يسييييتتبع ذلو من االقرار بأن جميع أعضيييياء النقابة
لهم نفس الحقوع والواج بات وان جميع الشيييييييروط ال قانون ية متوفرة
ليتمكن ؤالء االعضاء جميعا ً من المشاركة في االعمال والنشاطات
دون تمييز بين عضييييييو ونخر لن نناقش نا البنود القانونية ل نظمة
الداخلية لنقول ما إذا كانت فعالً تعطي االعضيييييياء كافة الحث والقدرة
على المشيييياركة الفعلية سييييوف ننتقل مباشييييرة الى المسييييتوى العملي
لنرى كيف تطبث ذ االنظمة الداخلية في الواقع
لقييد اتفث أكثر البيياحثين في ييذا المجييال -ان لم يكن جميعهم -على
التأكيد على ان ذ المنظمات المسيييييييماة ديمقراطية انما تتحول في
الواقع لتصيييييييبح منظميات يتولى فيهيا القرار واالدارة عيدد قلييل من
االفراد بينما يصيييييييبح االعضييييييياء الباقون خارج إطار المشييييييياركة
والسلطة ،أي غير مشاركين

حول النقااااابااااات الى منظمااااات غير
لماااااذا تت ِّ
ديمقراطية؟
هناك ثالثة أسباب رئيسية وراء هذا التحول:
 أن المنظمات الكبيرة تعطي المسؤولين النقابيين الفرصة الى
احتكارا ً السيييييييلطة فمن جهة ،تتجه النقابات الى تكوين بنية
بيروقراطية حيأ يقوم التنظيم على تقسييييييييم العمل االداري
وظيفيا ً بين مسيييييتويات مختلفة وعلى االوامر الرسيييييمية التي
تصيييييدر من رئاسيييييات الى مرؤوسيييييين و ذ البيروقراطية
تفرضيييييييهييا عييادة عييدة أمور :التنظيم االداري ،الحيياجيية الى
محاكاة اصيييييحاب العمل والحكومة في الشيييييكل التنظيمي من
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أجل المفاو ضة معهم ،محاولة ضبط تحركات المنظمة وعدم
السماح لتدخالت االعضاء بعرقلة الخط المرسوم الخ
من جهة ثانية ،ان ما يسييياعد ايضيييا ً المسيييؤولين النقابيين في
احتكار السييلطة و سيييطرتهم الكاملة على وسييائل االتصييال
الرسمية داخل المنظمة
التمرس في شيييييؤون
أخيرا ً ان ما يدعم سيييييلطتهم ايضيييييا ً و
ّ
االدارة النقابية والمسييييؤولية في النقابات الذي ال يتاح لغير م
حيأ يكاد يكون معدوما ً بالنسبة لباقي االعضاء
 السييبب الثاني الذي يسييا م في تحويل المنظمات الى منظمات
يتحكم فيها عدد قليل من االفراد و رغبة ذ القيادات في
البقاء في موقع السييييلطة والمحافظة على مراكز م ان رغبة
القيادات في المحافظة على مراكز م االجتماعية التي وفرتها
لهم المسيييييييؤولييية النقييابييية ،تييدفعهم الى اسيييييييتعمييال خبراتهم
واحتكار م للسيييييلطة من أجل اسيييييتبعاد احتماالت خسيييييارتهم
لمواقعهم
 عدم مشياركة االعضياء في أعمال المنظمة و السيبب الثالأ
ل سيطرة عدد قليل من االع ضاء على النقابات حيأ أن ومن
أسيييييباب عدم المشييييياركة ذ  ،ان بعا االنشيييييطة واالعمال
النقييابييية تتطلييب معرفيية فنييية وعلمييية في ميييادين كثيرة مثييل
الخ) و ييذ
(القييانون واالدارة واالقتصييييييييياد واالجتميياع
المعرفة يفتقر اليها عادة األعضاء العاديون
دلـّت بعا الدراسات على وجود نقابات حافظت على ديمقراطيتها
ولم تتحول مع الوقت الى منظمات يسيطر عليها عدد قليل من
االعضاء (وليجاريه) حيأ حافظت ذ النقابات على نسبة عالية
من المشاركة في صفوف أعضائها
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ذ النقابات تبين أنها تتميز بأنها أنشأت فروع ولجان نقابية مستقلة
عنها نسبياً ،كما حافظت على وجود معارضة فاعلة وقادرة على
استعمال قنوات اتصال مباشرة باألعضاء ،كذلو حرصت على وجود
جمعيات داخل النقابة ولهذ الجمعيات نشاطها وحريتها في التحرو،
با ضافة الى السعي لتنوع الوظائف النقابية

نخلص من ذلييو الى أنييه مع التغير التيياريخي ألوضيييييييياع النقييابييات
وأ داف ها ومع اختالف ها من بلد الى بلد نخر وحتى في البلد الواحد،
يجب أن يأخذ بعين االعتبار ذا التنوع في االوضيييييييياع واأل داف
النقابية وتعقيداتها
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خطر احتكار القرارات داخل المنظمة النقابية
على الرغم من الضييمانات القانونية ،فإن الكثير من المنظمات النقابية
يتحول في الواقع الى منظمة (أوليجاركي) أي يتولى فيها السييييييييطرة
واالدارة عدد قليل من االفراد بينما يصييييبح االعضيييياء الباقون خارج
إطار اتخاذ القرارات ،مما قد يؤدي الى فقدان االمل بإمكانية تقوية
المشاركة العمالية في االعمال النقابية مستقبالً

تكمن أسباب كثيرة وراء ذلك ،من أهمها:







تحول النقابات إلى بنية بيروقراطية ،أي تصبح تنظيم يقوم على
تقسيم العمل االداري وظيفيا ً بين مستويات مختلفة وعلى
االوامر الرسمية التي تصدر من رئاسات الى مرؤوسين ،و و
ما يفرضه عادة التنظيم االداري ،وعدم السماح لتدخالت
االعضاء بعرقلة الخط المرسوم
الحاجة الى مؤازرة اصحاب العمل والحكومة في الشكل
التنظيمي من اجل التفاوا معهم
السيطرة الكاملة للقيادة النقابية على وسائل االتصال الرسمية
داخل النقابة
تمرس القيادات في العمل النقابي وانعدام فرص ذ التجربة
ّ
ومجاالتها بالنسبة الى باقي األعضاء
رغبة القيادات في البقاء في موقع السلطة والمحافظة على
مراكز م ومكتسباتهم االجتماعية التي وفرتها لهم المسؤولية
النقابية ،مما يدفعهم الى استعمال خبراتهم من اجل استبعاد
احتماالت خسارتهم لمواقعهم
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 عدم مشاركة أغلب األعضاء في اجتماعات النقابة وتحركاتها
ونشاطاتها ،مما يجعلهم مفتقرين إلى الكثير من المعارف
الخ ،التي
والمهارات القانونية واالدارية واالقتصادية
اكتسبها غير م ممن احتكر ذ األنشطة

بعض التدابير التنظيمية للحد من حدوث المشكلة
السابقة:








انشاء الفروع واللجان النقابية المستقلة نسبيا ً
قيام معارضة فاعلة وقادرة على استعمال قنوات االتصال
الرسمية وغير الرسمية باألعضاء
انشاء جمعيات (رياضية وثقافية واجتماعية) داخل النقابة
والحفاظ على حريتها في تنظيم عملها ونشاطاتها
تنويع األدوار النقابية
ايجاد المعالجات الجدية لمشكلة عدم مشاركة االعضاء في
اعمال النقابة أكان ذلو من خالل تحسين الشروط التنظيمية
لهذ المشاركة او من خالل تثقيف وتدريب األعضاء من اجل
خلث الحوافز للمشاركة من جهة ،ومن أجل أن يكون لمشاركتهم
الفعالية الالزمة من جهة ثانية
ان مواصفات النقابات التي تتميز باالستقاللية ما يلي :مستقلة
نسبياً ،مع وجود معارضة فاعلة وقادرة على استعمال قنوات
االتصال باألعضاء ،وجود جمعيات داخل النقابة ولهذ
الجمعيات نشاطها وحريتها في التحرو ،تنوع الوظائف النقابية
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الباب الثالث:

صور من الممارسة
الديمقراطية في النقابات
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الباب الثالث:

صور من الممارسة الديمقراطية
في النقابات
قواعد المناقشة واتخاذ القرارات في االجتماعات
قواعد المناقشة
في المنظمييات الييديمقراطييية ينتخييب األعضيييييييياء قيييادتهم ويقررون
سيييياسيييتهم الخاصييية إال أن القول أمر سيييهل ،وتظهر المشييياكل عند
وضييييع الفكرة موضييييع التنفيذ فإذا كان على  100عضييييو حضييييور
اجتميياع ولكييل منهم نرائييه حول المواضييييييييع المييدرجيية في جييدول
األعمال ،ولم تكن ناو قواعد تنظم المناقشييية فاألرجح أن الفوضيييى
ستسود
وعلى ذلو فإن الهدف من وضيييييييع القواعد و ضيييييييمان أن تجري
المناقشة بأسلوب منظم مع مشاركة واسعة – وبالقدر المعقول – من
أشييييخاص ذوي نراء مختلفة ،يليها اتخاذ قرار بشييييأن كل مسييييألة من
المسييائل الواردة في جدول األعمال بحيأ يعكس ذا القرار – بأكبر
قدر ممكن من الدقة – رأي االجتماع ككل وتوجد اجتماعات ،قد
تسيييييييتمر فيها المناقشييييييية بحكم التقاليد-إلى أن تظهر نقطة التقاء في
وجهييات النظر إال أن مثييل ييذا ا جراء نييادر مييا يتبع في الحركيية
النقابية
ففي اجتميياعييات النقييابييات العمييالييية وفي معظم البرلمييانييات الوطنييية
والدولية ،وكذلو في منظمة العمل الدولية ،نجد أن الشيييييييكل النمطي
للنقاش و تقديم االقتراح ث ّم التعديل ث ّم التصويت
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االقتراح
االقتراح و مشروع بدونه ال يتمكن
االجتماع من المضي قدما ً إذ أنه و
األسيييييييياس الييذي يتخييذ القرار بنيياء
علييييه وقيييد يكون االقتراح طويالً
للغيياييية أو مختصييييييير للغيياييية ،وإذا
تساءل أحد "ما و الطول المناسب
لال ق تراح؟" ي كون ا لرد ا ل م ع قول
الوحيد و "أقصيييييير ما يمكن ولكن
بالطول الضروري"
وفي االجتماع النقابي المعتاد كلما كان االقتراح قصييييييييرا ً كلما كانت
مناقشييييته أفضييييل وعلى سييييبيل المثال إذا كان االقتراح و "أن تقوم
ذ النقابة باتخاذ قرار بإنشييييياء صيييييندوع للتدريب" يكون كافيا ً بهذ
الصيييغة ألداء غرضييه ويمكن طرح الفكرة ذاتها ولكن مع ا سييهاب
بأن تكتب مقدمة تبين كل األسيييباب التي تجعل إنشييياء ذا الصيييندوع
ضييرورة ،يليها منطوع يبين بالتفصيييل األغراا التي يسييتخدم فيها
رصيد الصندوع
فإذا كان االقتراح قد قدم مسيييييييبقا ً إلى االمين العام وأدرج في جدول
أعمال االجتماع ،فإن الرئيس سييييييييطلب من مقدم االقتراح تلقائيا ً أن
يتكلم ويسييييتطيع صيييياحب االقتراح أن يشييييرح بالتفاصيييييل المناسييييبة
األسييييييباب التي تجعل الصييييييندوع الجديد ضييييييرورة وأن يبين كيفية
االستفادة منه
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مؤيد االقتراح
يدعى عادة مؤ يد االقتراح إلى اسيييييييتك مال الكل مة التي أل قا ا م قدم
االقتراح ،فإذا كان مقدم االقتراح قد قام بالفعل بتغطية كل الجوانب
الهامة ،فقد يكتفي بقول ما يلي فقط "سييييييييدي الرئيس إني أثني على
االقتراح المقدم من " وبذلو يكتسيييييييب االقتراح إقرار االجتماع
والسبب في طلب التثنية واضح تماماً :ألنه إذا كان مقدم االقتراح و
الشيييخص الوحيد بين الحاضيييرين الذي يؤيد اقتراحه ،يصيييبح طرحه
للنقيياش أمرا ً غير مجييدي ومرة أخرى يكون عنصييييييير ا يجيياز ذو
أ م ية إذ أن المفترا أن الجميع يفهم االقتراح ك ما وضيييييييع ،بين ما
يؤدي االقتراح المطول غير المترابط إلى اللبس وعيييدم وضيييييييوح
القضية بحيأ ال نتوقع أن نجد من يثني عليه

مخاطبة رئاسة االجتماع
تطبث قاعدة واحدة على مقدم االقتراح ،والمؤيد له وسيييائر المتحدثين
التاليين :و ي توجيه الحديأ إلى الرئاسة أو مخاطبة الرئيس إذ يجب
أن يبدأ أي متحدأ كالمه بعبارة "سييييييييدي الرئيس" أو ما يقابلها …
لماذا؟
وضعت ذ القاعدة منذ فترة طويلة من الممارسة الديمقراطية وتتبع
في كافة أنحاء العالم فمن الواضيييييييح أنه ال يجب أن يترو اجتماع
يتد ور ليصييل إلى مسييتوى الخالفات الشييخصييية ويخفث الرئيس في
ممارسة سلطاته
فإذا كان أحد األعضاء ال يوافث على ما قاله عضو نخر فإن ا جراء
الصييييييحيح و أن يطلب ا ذن بالكالم وعندما تعطى له الكلمة يقول
"سيييييييدي الرئيس إنني أختلف مع المتحدأ األخير في الرأي" أما إذا
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سيييييمح للعضيييييو بأن يصييييييح ويقول "أنت ال تعرف ما تقوله" أو أي
عبارة أخرى ربما كانت أقل دبلوماسيييييييية فسيييييييوف تعم الفوضيييييييى
والرئيس المتمرس يقوم على الفور بتصيييييييحيح أول بييادرة من ييذا
الجدل ويطلب ممن أرتكبها حفظ النظام

إجراء التعديالت
التعديل و تغيير للنص يتخذ شييييييكالً من ثالثة :ا ضييييييافة ،الحذف،
االسيييييتبدال وال بد أن يهدف التعديل إلى التحسيييييين ،إال أن رؤسييييياء
الجلسات قد ال يصرون دائما ً على ذ النقطة وما يجب أن يصروا
عليه و أال يؤدي التعديل إلى النقيا كأن يحدأ أن يطلب عضييييو
وضييع كلمة "لم" قبل كلمة "يقرر" فإذا كان ذلو و المطلوب فال بد
أن يتم عن طريث التصويت ضد االقتراح و ناو نراء مختلفة حول
عدد التعديالت التي يسمح بها والمتبع عادة أن يتم التعديل في حدود
تعديلين فقط

التعديالت الفرعية
التعديل الفرعي و إدخال تعديل على التعديل ومبرر السماح بتعديل
فرعي و أن ذلو من شيأنه ،أن يسياعد المجتمعين على التوصيل إلى
قرار يرضييييي أكبر عدد ممكن منهم ولنفترا أن االقتراح المذكور
من قبل كان إدخال عبارة "أن يطلب من اللجنة التنفيذية بحأ إمكانية
إنشييييياء صيييييندوع للتدريب " بعد كلمة "قرر" فقد يكون من المقترح
تعديل فرعي بإضافة العبارة التالية في نهاية الفقرة "وإصدار توصية
بهذا الشأن لالجتماع القادم للنقابة"
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مناقشة االقتراحات
تجرى المناقشة وفقا ً للخطوات التالية:
يدعى صاحب االقتراح إلى تقديم اقتراحه لالجتماع في كلمة مقتضبة،
فإذا كان ناو من يؤيد فإنه يلقي كلمة موجزة أخرى ،يستكمل بها ما
تكرارا لما ذكر وقد يقوم
ذكر صاحب االقتراح ،بحيأ ال تكون
ً
بإبداء تأييد الرسمي فقط
وعلى ذلو ،من المهم نا مالحظة أن القواعد تنص عادة على أن
االقتراح يصبح عندئذ "ملكا لالجتماع" ،أي انه ال يجوز لصاحب
االقتراح ،إن لمن أيد أو حتى لرئيس الجلسة أن يسحبه من جدول
األعمال
عندئذ يقول رئيس الجلسة أن االقتراح مطروح للمناقشة وعلى أي
عضو يريد التحدأ أن يطلب الكلمة وأن يتلقى إذن رئيس الجلسة
بالحديأ أما عن النظام المتبع لطالبي الكلمة ،فعندما يطلب عدد من
األعضاء أخذ الكلمة تتنوع القواعد فمن الشائع أن يطلب من رئيس
الجلسة السماح بأخذ الكلمة بحسب ترتيب أولوية طلبها والهدف من
ذلو و التأكيد على أن يتسم تصرف الرئيس بالحيدة ،فال يعطي أسبقية
لعضو أو آلخر ومن ناحية أخرى ،فمن المفترا انه تم اختيار
الرئيس لتميز بالعدالة
وقد يشعر الرئيس بأنه من غير المعقول أن يرفا احترام الترتيب
الصارم لطلب الكلمة سعيا جراء مناقشة متوازنة ،من المنطقي في
كل األحوال االستماع بالتناوب للمؤيدين ثم للمعارضين لالقتراح فإذا
لم يظهر معارضون يمكن معالجة الموضوع بسرعة مما يسمح
لالجتماع باالنتقال لمسائل أخرى
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التصويت
إذا كان عدد من طلبوا الكلمة قليل ،فقد يشيييييييعر رئيس الجلسييييييية بأن
االقتراح قد نوقش بالقدر الكافي وقد يسيييييييأل " ل أنتم مسيييييييتعدون
للتصييييويت؟" فإذا كان الرد إيجابيا ،على رئيس الجلسيييية وفقا للقواعد
أن يدعو صييياحب االقتراح إلى الرد على المناقشييية إذا أراد ذلو فإذا
تكلم صييييييييياحيييب االقتراح ،فال بيييد أن
تقتصييييييير مالحظيياتييه على النقيياط التي
أثيرت أثناء المناقشيييية ويجب أال يطرح
نقيياطييا جييديييدة حتى ال يؤدي ذلييو إلى
رغبييية عيييدد نخر في الرد علييييه ويتم
ترتيب التصويت على النحو التالي:
يجوز أن يتم التصيييويت "برفع األيدي"
أو بييييالرد على طلييييب الر ئيس :على
مؤيييييدي االقتراح أن يقولوا "نعم" أو
"ال" فإذا كان االقتراح له أ مية كبيرة،
فيمكن أن يتم اقتراع سييييرى على أن يطلب عضييييوين أو أكثر إجراء
ذا االقتراع السري
ويتم تعيين مسؤولين لفرز األصوات ويعلن الرئيس نتيجة التصويت
وعندما يتم تناول كل التعديالت (بخالف ت لو التي يوافث المجتمعون
على طلب مقدمها بسحبها) يطرح الرئيس االقتراح ،بصيغته المعدلة،
للتصييويت وما لم تنص اللوائح بشييكل محدد على خالف ذلو ،تعتمد
المقترحييات بيياألغلبييية البسييييييييطيية للحيياضيييييييرين ممن لهم الحث في
التصيييييييويت أما المقترحات الهامة كتعديل الالئحة مثال فإنه يتطلب
عادة أغلبية الثلثين
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المقترحات البديلة
الحالة سييييالفة الذكر بسيييييطة نسييييبيا رغم أنها قد ال تبدو كذلو للو لة
األولى ولكن ما ي حدأ أح يا نا ً و أن يوا جه رئيس الجلسيييييييية ب عدة
مقترحات حول الموضيييوع نفسيييه و ناو بديالن ففي االجتماعات
الصيييييييغيرة يجوز للرئيس أن يطلييب من أثنين أو أكثر من مقييدمي
المقترحات أن يجتمعوا معا ليكتبوا نصييييا يتفقون عليه ويعامل معاملة
االقتراح الذي يقدم قبل االجتماع أما في االجتماعات الكبيرة ،حيثما
يكون مثل ذا التبسيييط صييعب ،يمكن تكليف لجنة صييياغة القرارات
بالقيام بنفس ذ المهمة
وفي معظم الحاالت يتم التوصييييل إلى صيييييغة توفيقية ،فإذا تعذر ذلو
تطرح كا فة المقتر حات ويثني علي ها وت ناقش م ناقشيييييييية واحدة يقوم
الرئيس في نهايتها إما بطرح كل اقتراح على حدة للتصيييييييويت وفقا
لترتيبها على جدول األعمال ،أو يجوز له بموافقة المجتمعين طرحها
للتصويت وفقا ً ل سلوب التالي:
"هناك ثالثة مقترحات معروضاااااااة على هذا االجتماع وكلها حول
نفس الموضاااوع ،وساااوف أطلب منكم أن تدلوا بيصاااواتكم لصاااال
البديل الذي تفضلونه ،من يؤيد االقتراح رقم...؟".
يقوم المجتمعون باالختيار بين البدائل ،وذلك بالتصاااااااويت باإليجاب
فقط .بذلك يتم البت في المسااايلة ،فيما عدا حاالت اساااتثنائية ال يبدو
فيها أي اقتراح مقبوال من الجميع ،مع ذلك يجوز للرئيس أن يطلب
من المجتمعين أن يصاااااااوتوا "بنعم" أو "بال" على االقتراح الااذي
حظي بيكبر عدد من األصااااااوات ،حتى ال يكون هناك أي شااااااك فيما
يتعلق بتحقيق رغبات الحاضرين.
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وفى كل الحاالت يجب أن يتسم الرئيس بالحكمة في معالجة القرارات
التي يتعين عليه اتخاذ ا ،ويمكنه أن يقول للمجتمعين "لدينا موقف
معقد وأرى أن نتناول ذ المقترحات كما يلي :ل توافقون على
ذلو؟"

االعتراض على الرئاسة
في حاالت نادرة قد ي حدأ اعتراا على أي قرار يت خذ الرئيس
فإذا كان ذا االعتراا جادا ويؤيد عضييوان أو أكثر من األعضيياء
(فإن القواعد محددة في ذا الشييأن ،أما بخالف ذلو فيسييتخدم الرئيس
مرة أخرى تقدير ل مور)
وعلى الرئيس أن يطلييب من نييائييب
الرئيس أو من األمين العام أن يتولى
مسيييييييؤولية إدارة االجتماع وعندئذ
يسيييييييمح الرئيس المؤقت بمناقشييييييية
قصييييييييرة لنقطة الخالف ،وبعد ذلو
إمييييا يييييأخييييذ بيييياالعتراا أو يرد
بتصيييويت برفع األيدي أما ما يفعله
الرئيس بعد ذلو فإنه متروو لتقدير
قد يشعر الرئيس أحيانا ً أنه طالما لم يوافث االجتماع على قرار  ،فإنه
يعتقد أنه فقد ثقة األعضييياء – وقد يكون على حث في ذا االعتقاد –
ويقدم استقالته
غير أنه يقبل عموما ً أن تقدير ل مور في ذ الحالة كان خاطئا،
ويستأنف عمله المعتاد ،وإذا اقتضى األمر ،فإنه يطرح للتصويت أية
مسألة تحتاج إلى إعادة اتخاذ قرار بشأنها نتيجة لالعتراا
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نقطة النظام
قد تتوقف المناقشات أحيانا ً بسبب نقطة
نظييام وعلى كييل من رئيس الجلسيييييييية
واألمين العام أن يكونا على دراية تامة
بما تنص عليه اللوائح في ذا الشيييييأن
وإذا لم تكن ناو الئحة خاصيييية تتعلث
بالموضيييييييوع ،فإن عليهما على األقل
معر فة أسيييييييلوب م عال جة ن قاط الن ظام
بصفة عامة
ونقطة النظام ي أي توقف للمناقشيييييية
من يطلبه عضيييو من االعضييياء أو أكثر وتسيييتخدم نقطة النظام في
الحاالت التالية (على سبيل المثال ال الحصر):
 لفت االنتبا إلى أن اللوائح (النظام األسيييياسييييي) لم يتم مراعاتها،
وعلى سيييبيل المثال إذا سيييمح لشيييخص غريب بدخول القاعة ،أو
أن المتحدأ قد تجاوز المدة المحددة له للحديأ ،أو أن رئيس
الجلسيية قد أغفل أخذ األصييوات على االقتراح ،بصيييغته المعدلة،
في نهاية المناقشة
 طلب إنهاء المناقشيية (في حالة الشييعور بأنه ال يضيياف جديد إلى
ما قبل وأن االسييييتمرار في المناقشيييية غير مجدي) وعادة يمكن
طلب "إنهاء" المناقشييييييية في أي وقت ،باسيييييييتثناء أثناء كالم أحد
المتحدثين ويتطلب مثل ذا االقتراح ا جرائي تأييد عدد معين
من الحاضييييييرين وقد تقضييييييي اللوائح أن يسييييييمح الرئيس بعدد
محييدود من الكلمييات حول إنهيياء المنيياقشيييييييية وينهي ييذا األمر
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ا جراء ،فإما أن تسييتمر المناقشيية – إذا جاءت نتيجة التصييويت
سلبية – أو تنتهي بناء على قرار االغلبية
" العودة إلى المسيييييألة قيد المناقشييييية" وعلى سيييييبيل المثال إحالة
الموضيييييييوع للجنة التنفيذية أو إلى اللجنة الفرعية أو لمجموعة
العمل التي سييبث أن وضييعت تقريرا ً لم يحظى بقبول المجتمعين
ولما كان المجتمعون ال يسيييييييتطيعون تعديل تقريرا بعد تقديمه،
فإنهم يعيدون التقرير لمزيد من الدراسة
 االنتقال إلى "البند التالي" و ذ طريقة أخرى نهاء أو ارجاء
المناقشييييييية ،ويمكن العودة من جديد في جدول أعمال االجتماع
التالي لنفس البند التي ارجئت مناقشته طالما لم يتخذ قرار بشأنه،
بينما ال يسيييمح بذلو إذا ما كان قد تم التصيييويت على موضيييوع
البند

النصاب القانوني
النصيييييييياب القانوني و الحد األدنى ل عدد األشييييييي خاص الذي يتعين
حضييييور م االجتماع ،أو الحد األدنى ل صييييوات الالزم التخاذ قرار
صحيح (ويتم تحديد أحيانا ً بنسبة مئوية ممن لهم حث التصويت)
الغرا منيييه بيييالأل األ ميييية و و الوقيييايييية من قييييام عيييدد قلييييل من
األعضييييييياء ،ممكن قد يكونوا قد دبروا ذلو – في بعا الحاالت –
لكي يبقوا في االجتماع حتى تغادر أغلبية األعضيياء وعندئذ يتخذون
القرار الذي ال يمثل رأى االغلبية
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وظيفة رئيس الجلسة
قد يبدو دور الرئيس غاية في البسييييييياطة ،وعادة ما تنص الالئحة أن
على الرئيس أن يعلن افتتاح الجلسييية وأن ينهيها وأن يدير المناقشيييات
ويحفظ النظييام ويكفييل احترام الالئحيية الييداخلييية وقييد يكون للرئيس
"صيييوتا مرجحا" فقد تسيييمح بعا
اللوائح للرئيس بالتصييويت ،بصييفة
اسيييييييتثنييائييية ،إذا مييا تعييادل عييدد
األصيييييييوات المؤيدة واألصيييييييوات
المعارضة وإذا ما استخدم الرئيس
ذ الميزة فإن عليه أن يفكر أكثر
من مرة قبييل أن يييدلي بصيييييييوتييه
المرجح فييأي قرار يتخييذ بييأغلبييية
صيييييييوت واحد ال يعتبر قرار يعبر
تعبيرا ً يعكس حقا إرادة المجتمعين
وفي ظييييل بعا اللوائح ،يجوز
للرئيس أن يشيييييييارو في مناقشييييييية
اقتراح ولكن عليه نا أيضييييييييا أن
يتوخى الحذر ومعظم الرؤساء يفضلون عدم المشاركة
وعلى النقابات أن تسيياعد أعضييائها على تعلم فن رئاسيية االجتماعات
والتدريب على ذلو ومن األ داف األسييييييياسيييييييية لهذا التدريب طرح
بعا األسييييييياليب التي تمكن النقابات من تدريب أعضيييييييائها ،رجاال
ونسيياء ،على القيادة فالرئيس الناجح و إنسييان قيادي وليس ضييابط
مرور
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مهام وصفات رئيس االجتماع







المعرفة :والتي يجب أن تقوم على أسييييييياس من الدراية الكاملة
باللوائح وكذلو بهيكل نقابته وأنشطتها بل وبتاريخها
الصييييبر :فالعالقة بينه وبين األعضيييياء في الجلسييييات ي عالقة
ذات طبيعة خاصيييية ففي حاالت كثيرة قد يشييييعر الرئيس بالملل
بسييييبب متحدأ ممل ،أو أنه قد يشييييعر بالضييييجر من عضييييو ال
يسييتطيع أن يعبر عن رأيه بوضييوح ،أو أن يسييتثير عضييو يقوم
طيليية الوقييت بطلييب نقيياط نظييام إال أن عليييه دائمييا أن يحتفظ
بانفعاالته ،وإذا نجح في ذلو فسوف ينال احترام الجميع
وفى حاالت معينة يجب عليه أن يوقف الجلسييييييية ويذكر أسيييييييم
العضو الذي يقاطع الحديأ دائما ويحذر من أن االستمرار على
ذا النحو الن العضيييييييو بذلو يكون "مخالف للنظام" ويمكن أن
تطبث عليه الالئحة
اللباقة :و ي ص يفة مالزمة للصييبر ،إال أنها ليسييت نفس الشيييء
فالرئيس الناجح ال يتعامل بحدة مع عضيييييييو له مكانته إذا حاول
ا صرار على أمر من الواضح أنه ال يمثل إال رأي األقلية ،كما
أنه ال يتعامل بحزم شديد مع عضو شاب يندفع من فرط حماسه
وعلى الرئيس أن يعرف متى يتدخل في المناقشييييييية عندما تحتدم
أكثر مما يجب وبالمثل ،عليه أن يعرف متى يلتزم الصمت
الشيييييييجاعة :ونعني نا الشيييييييجاعة األدبية فالرئيس الذي يواجه
قرارا
بقرار صييعب قد يجد أن ناو خطرا واضييحا من أن يتخذ
ً
في ظيييل خالف يقسيييييييم االجتمييياع إلى فريقين يكييياد أن يكونيييا
متسيييياويين ،فإن األقلية المهزومة سييييوف تنها وتغادر المكان
وعلى الرئيس أال يتردد في أن يقدم اقتراحا إجرائيا ً من شييأنه أن
يخفف من احتدام المناقشة ،كأن يقترح رفع الجلسة لفترة وجيزة،
44

أو ا حالة إلى مجموعة عمل يرأسها بنفسه ،أو أن يقترح صيغة
تجعل االجتماع يخرج من موقف حرج وفي نهاية المطاف ،قد
يلجأ الرئيس إلى تأجيل االجتماع ،وحتى ذا األجراء قد يتطلب
الشجاعة حتى ال يخرج االجتماع عن سيطرته
 الوضيييييييوح :على الرئيس أن يتييأكييد من أن البيييانييات والقرارات
واضيييييحة تماما ومسيييييموعة للصيييييفوف الخلفية في القاعة ،حيأ
يمكن أن تحدأ قالقل بسيييهولة وعندما يتخذ قرارا ال يجب أن
يرجع فيه (حتى وأن شعر أن بعا األعضاء ال يوافقون عليه)
وليس عليه أن يصرخ بصوت عال ،وكذلو ال يجدب ان يتحدأ
بصوت غير مسموع وعليه كذلو أن يصر على الوضوح التام
من جميع المتحدثين فإذا كان ناو أدنى شو في صحة صياغة
أو تعديل ما مثال ،فعليه أن يطلب من صييييييياحب االقتراح تقديم
اقتراحه كتابة وتسليمه ل مين العام
وعلى رئيس الجلسييييييية أال يتعجل عندما يتطرح اقتراح أو تعديل
وتوخيا للوضيييييييوح ،على الرئيس أن يطلب من األمين العام أن
يقرأ االقتراح ببطيء وبصييييوت عال وبعد ذلو فقط يسييييتطيع أن
يسأل" ،من منكم يوافث؟"
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الباب الرابع:

الديمقراطية النقابية
ومواجهة العولمة
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الباب الرابع:

الديمقراطية النقابية ومواجهة العولمة
يمكننيييا من خالل بعا المعطييييات التي تقيييدمنيييا بهيييا بييييان موقع
الديمقراطية كهدف وإشكالية تحرو على حد سواء في النضال النقابي
من أجل مواجهة التحوالت العالمية

- 1الديمقراطية كهدف نقابي على المساااااااتوى الوطني
والدولي:
مع ا بقاء على العدالة االجتماعية كهدف بعيد المدى إالّ أن الممارسة
النقابية المطلبية تنكف أكثر فأكثر نحو الدفاع عن الحقوع المكتسييييييبة
التي تهدد ا التحوالت العالمية ،إضييييافة الى ما أسييييمته منظمة العمل
الدولية بالحقوع االسييييياسيييييية في العمل وفي مقدمتها الحريات النقابية
في التنظيم والمفاوضيييية و كذا نالحظ تقدم نليات الدفاع وشييييروطها
القانونية الديمقراطية على المطالب العمالية ذات االنعكاس المباشيييييير
على عملية توزيع الدخل وتحسين ظروف المعيشة
وإذا كان ذا التطور يشكل بعا الخطورة على الحريات النقابية في
البلدان المتقدمة صيييييناعيًا ،إالّ أنه شيييييديد الخطورة في البلدان النامية
وتحديدًا في البلدان العربية ،حيأ الحريات النقابية تفتقر الى سيييييييند
قييانوني خيياص كمييا أنييه ال يمكن نييا التعويييل على الحريييات العيياميية
والسييييييي ياسييييييي ية للتعويا عن التراجع في الحقوع الن قاب ية من ذا
المنظور تصيييييييبح اليديمقراطيية ومن خالل تهيدييد أ م عنياصييييييير يا
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القانونية ،الحريات ال عا مة والنقابية ،تحديً ا حقيقيً ا في بعا الدول
والسيما العربية منها
وبالتوازي وعلى مسيييييييتوى دولي ذ المرة يبرز مطلب اضييييييي فاء
الديمقراطية على االقتصياد العالمي كشيرط ضيروري لحماية الحقوع
والمكتسييبات وذلو من خالل الحد
من تسييييييلط المؤسييييييسييييييات الدولية
المييالييية والتجييارييية وتحكمهييا في
رسيييييم السيييييياسيييييات االقتصيييييادية
واالجتميياعييية في مختلف البلييدان
ويجري بلورة ييذا المطلييب على
شييييكل مشيييياركة نقابية في مجالس
ذ المؤسيييييسيييييات الدولية أو على
شيييييييكييل تعييديييل في أنظمتهييا نحو
المزيد من الديمقراطية وإشيييييييراو
أكبر للبلييدان النييامييية والفقيرة في
عملية اتخاذ القرارات

 – 2الديمقراطية كحاجة تنظيمية داخلية في النقابات
العمالية:
إن تغير مالمح العمالة من جهة وانخفاا نسييييبة العضييييوية من جهة
ثييانييية تييدفعييان النقييابييات العمييالي ية عييادة النظر بهييياكلهييا وقواعييد ييا
التنظيمية فالبيروقراطية النقابية وانعدام الديمقراطية في العالقات
التنظيمية الداخلية ي من األسباب الرئيسية النخفاا العضوية
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في المقابل فإن أي جهد تنظيمي لزيادة العضيييييييوية عبر االتصيييييييال
تطويرا للتنظيم نفسيييه عبر
المباشييير أو الخدمات أو الحمالت يفترا
ً
تأسيس اللجان القاعدية التمثيلية والوظيفية
من جهة أخرى ّ
إن تنظيم العمالة الجديدة من النسييييييياء والشيييييييباب أو
أصحاب العقود المؤقتة أو الفئات المهمشة ،يطرح بدور تحديًا أعمث
يتصل بمفهوم الديمقراطية ذاته
إضيييييافة الى الجهد ا ضيييييافي المطلوب لذلو مع ذ الفئات قناعها
باالنتسييييييياب الى النقابات ،تتوسيييييييع محاوالت نقابية لتعديل مفهوم
الييديمقراطييية القييائم على حكم األكثرييية ،بيياتجييا تعميم المفهوم القييائم
على احترام حقوع األقليييات والمهمشيييييييين وابتكييار قواعييد تمثيلييية
وتنظيمية لضمان تمثيلهم والتعبير عن خصوصياتهم (الكوتا ،التمثيل
المتساوي بين النساء والرجال ،اللجان المتخصصة الخ )
يمكننا أن نرصييييييييد بعا التقدم في مجال تطوير ديمقراطية بعا
التنظيمييات النقييابييية العربييية ،غير أن العقبييات كبيرة وأ مهييا تبعييية
الكثير من النقابات العمالية العربية لجهات خارجية (سييلطة سييياسييية،
أحزاب سييياسييية ،أصييحاب عمل ومما يجعل بعا ا صييالحات في
التنظيمات الداخلية مجرد تعديالت شييكلية في غياب حرية التصييويت
وات خاذ القرار ) والثقا فة الالديمقراطية والذكورية السييييييييائدة والتي
تعترا أو تنقلب على المبادرات التجديدية
نا أيضييييا ً ال يقتصيييير التطور على المسييييتوى الوطني بل يتعدا الى
المسيييييييتوى الدولي ،ال بل ّ
ان ذا المسيييييييتوى الوطني و في بعا
الحاالت نتيجة ضغط من قبل ذا المستوى الدولي بالذات المنظمات
الدولية النقابية تطور من ديمقراطيتها باتجا ين :اتجا احترام حقوع
النساء والشباب واتجا الالمركزية في القارات او المناطث الجغرافية
المختلفة
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- 3الديمقراطية كشكل تنظيمي لتحرك فاعل:
في الفترة التي تطورت فيها المفاوضييييات الجماعية على المسييييتويات
الوطنية والقطاعية ،تحولت معظم النقابات العمالية الى بيروقراطية
تنشيييييييط فيها قياداتها مع بعا الخبراء بينما يبقى معظم األعضييييييياء
خارج إطار المشيييياركة الفعلية مع تفكو أنظمة المفاوضيييية الجماعية
وتراجع الدولة عن التدخل عبر اللجان الثالثية التمثيل أصيييييييب حت
الفعالية النقابية تحتاج الى شيييييكل نخر من العمل يسييييياعد على الدفاع
عن الحقوع المهييددة أو يعمييل على تحقيث بعا المطييالييب الممكنيية
كذا بدأت التحركات الضاغطة والحمالت تأخذ ً
حيزا أكبر في مجمل
أشيييييييكال العمل النقابي وقد كان لهذا
التطور انعكاسان:
 االنعكيييياس األول على العالقيييية
بالسلطة السياسية:
ح يأ يفترا اسيييييييت خدام وسييييييييا ئل
الضيييييييغط عالقيييات أقيييل تبعيييية مع
الحكومة و ذا تحد أضييياف للنقابات
التي اعتميييدت كثيرا على عالقيييات
خيياصيييييييية مع الييدوليية لتحقيث بعا
المطالب
 االنعكاس الثاني على النموذج النقابي:
النموذج النقابي السييائد و ما يعرف بالنموذج الخدمي الذي يقوم
على أسس وقواعد صقلتها التجربة وأ مها:
 القيادة تتعلم على تأمين خدمات ل عضاء
 االعتماد على الخبراء
 االتصاالت في التنظيم من أعلى الى أسفل
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 التحرو النقييييابي و رد فعييييل على مواقف
أصيييييييحاب العمل والحكومة وال ينبع من خطة
ذاتية
 مركزية التنظيم
 تدريب وتثقيف األعضاء عملية ثانوية
تغييرا جذريًا في
إن التحرو النقابي الضييييييياغط أو الحمالت يفترا
ً
النموذج النقابي السيييييييائد باتجا المزيد من إشيييييييراو األعضييييييياء في
التحركات النقابية لقد بدأت التجارب تبلور األسييس والقواعد لنموذج
نقابي من نوع نخر أطلث عليه اسييم النموذج التنظيمي و و يقوم على
ما يلي:
 القيادة تعب القاعدة للتحرو
 االتصاالت في التنظيم في االتجا ين
 التحرو النقابي و نتيجة لخطة استراتيجية تضعها
النقابات لسنوات عديدة
 ال مركزية التنظيم
 تدريب وتثقيف األعضيييياء شييييرط ضييييروري لعمل
النموذج ككل
إ عادة النظر ذ بالنموذج الن قابي تراف قت مع توسيييييييع ال حا جة الى
التضيييييامن والتنسييييييث مع يئات أخرى في المجتمع المدني ،إن على
المسييتوى الوطني أو المسييتوى الدولي ،وذلو من خالل أشييكال جديدة
من التنظيم اصطلح على تسميتها بالشبكات
و ذا بدور يطرح تحديا ً جديدا ً على النقابات العمالية :االنخراط في
شيييييييكل تنظيمي قائم على مفهوم للديمقراطية ،ينظم العالقات األفقية
بين الهيئات المشاركة في حين أن النقابات العمالية ،حتّى في نماذجها
الجديدة ال زالت تعتمد الديمقراطية الهرمية
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عمليات التشبيو ذ بين النقابات و يئات المجتمع المدني شبه غائبة
في البلدان العربية وفي دراسييييييية أجريت مع بعا نقابات الخدمات
العامة (قطاع عام ،كهرباء ،صيييحة ،ميا  ،مرافث عامة ) في خمس
بلدان عربية (تونس ،مصييير ،االردن ،فلسيييطين ولبنان) تبين ضيييعف
انخراط العمال في يئات المجتمع المدني %20 :أعضييييييياء في نواد
رياضييية %8 ،في جمعيات خيرية %7 ،في جمعيات ثقافية%10 ،
في روابط عيييائليييية %3 ،في جمعييييات دينيييية %11 ،في أحزاب
سياسية
وفي مؤشييييييير حول مدى ثقة العمال بالعمل النقابي كوسييييييييلة لتغيير
الوضيييع المعيشيييي ،تعطي الدراسييية نفسيييها النتائج التالية %61 :من

العمال يعتقدون بأن الجهد الفردي و أنجح وسييييلة لتحسيييين الوضيييع
و %14يعتقدون بأ مية التعاون العائلي في ذا المجال ،في حين أن
العمل النقابي ( )%13يأتي في المرتبة الثالثة بين الوسيييائل لتحسيييين
الوضيييع المعيشيييي وتنخفا النسيييبة الى أكثر من  %10فيما يخص
االعتقاد بأن العمل الحزبي أو العالقات السياسية يمكن أن تحسن من
الظروف المعيشية
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الباب الخامس:

نحو مدونة سلوك
للنقابات العمالية
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الباب الخامس:

نحو مدونة سلوك للنقابات العمالية
أوالً :حرية المنظمة النقابية
يستند ذا النص الى مفهوم منظمة العمل الدولية للحرية النقابية المعبر
عنه في االتفاقيات الدولية (وال سيما رقم  ،98 ،87و )135وفي
االجتهادات التي أصدرتها المنظمة حول ذ االتفاقيات خيارنا ينبع
من اعتبارات عدة:

 عالمية المفهوم وتناسبه مع التنوع واالختالف القائمين في
مختلف البلدان في العالم،
 قابلية المفهوم للتطبيث عبر معايير محددة تنص عليها
االتفاقيات،
 توفر االجتهادات من قبل منظمة العمل الدولية (لجنة الحريات
النقابية مثال) حول معنى المفهوم وتطبيقاته
 امكانية استخدام المفهوم ،بمرجعتيه القانونية الدولية ،من أجل
تعديل التشريعات الوطنية المخالفة
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تعتمد المنظمة النقابية القواعد السلوكية الكفيلة بممارسة
الحرية النقابية وذلك من خالل:
 – 1االلتزام بالحقوع النقابية المجسدة للحرية النقابية كما نصت عليها
االتفاقيات الدولية وأ مها:
 حقوع العمال أجمعين ،دون أي تمييز أو تفرقة أيا كان نوعها
في تشكيل التنظيمات واالنضمام إلى تلو التي يختارونها (حث
التعددية النقابية) دون الحاجة إلى تصريح مسبث
 حث النقابات في وضع الدساتير واللوائح الخاصة بها ،وانتخاب
ممثليها بكل حرية وتنظيم إدارتها وأنشطتها وبرامجها دون أي
تدخل من السلطات الحكومية
 حث النقابات في االنضمام معا ً في اتحادات قطاعية أو جغرافية
أو وطنية وحث أي منها في االنضمام إلى التنظيمات النقابية
والدولية دون الحاجة الى تصريح مسبث
 حماية النقابات من الحل أو ا يقاف بموجب قرار إداري
 حث النقابات في توفير الحصانة لمقار ا وتأمين مراسالتها
واتصاالتها الهاتفية
 حماية العمال من القرارات واألفعال المنا ضة للنقابة في مجال
عملهم
 حماية النقابات من أي تدخل من جانب أصحاب األعمال في
عملية تشكيلها وسير عملها وإدارتها
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 حث حماية األموال واألصول الخاصة بالنقابات ضد أي تدخل
من السلطات الحكومية
 حث النقابات في المفاوضة جماعيا ً على تنظيم شروط وظروف
العمل وغير ا من القضايا التي تؤثر على حياة أعضائها
 حث النقابات في ممارسة أنشطتها داخل الشركة وفي مقر
العمل
 حماية الممثلين النقابيين من أي تصرفات يمكن أن تسيء إليهم
(قرارات تعسفية من االدارة) لقيامهم بأعمال تتفث مع ممارستهم
لحقوقهم النقابية
 حث العمال ونقاباتهم في االضراب كوسيلة للدفاع عن مصالحهم
االقتصادية واالجتماعية
 – 2العمل على المصادقة ،من قبل السلطات المعنية ،على االتفاقيات
الدولية الخاصة بالحرية النقابية
 – 3العمل على تعديل التشريعات الوطنية ،بما يتوافث مع االتفاقيات
الدولية الخاصة بالحرية النقابية
 – 4ممارسة الحقوع التي يشملها مفهوم الحرية النقابية
- 5العمل على تقديم الشكاوى الى منظمة العمل الدولية ،في حال
تعرا ذ الحقوع لالنتهاو من قبل الدولة وأصحاب العمل أو أي
طرف خارجي
 – 6اتخاذ جميع القرارات باستقاللية تامة عن أي طرف خارجي (وال
سيما الدولة ،أصحاب العمل ،األحزاب السياسية) والعمل على ازالة
كل العوائث (القانونية وغير القانونية) التي تحول دون ممارسة ذ
حرا
االستقاللية إن قرارات المنظمة النقابية يجب أن تكون
تعبيرا ً
ً
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عن توجهات األعضاء ،و ذا ال يتم اال إذا كانت النقابة ديمقراطية
من نا العالقة الوثيقة بين مبدأ الحرية (واالستقاللية) ومبدأ
الديمقراطية
 – 7االلتزام بالحريات والحقوع الفردية والعامة المنصوص عنها في
االعالن العالمي لحقوع االنسان ،والعهديين الدوليين ،والعمل على
تأمينها وحمايتها كأساس حقوقي للحريات النقابية

ثانياً :ديمقراطية المنظمة النقابية
على عكس مفهوم الحرية ،ال يوجد مفهوم معتمد دوليًا لديمقراطية
المنظمة النقابية المفهوم الذي نعتمد نا يستمد عناصر من عدة
مصادر :مبادا الديمقراطية السياسية ،الديمقراطية النقابية كما جرى
تجسيد ا في االنظمة الداخلية للنقابات ،نقد الديمقراطية كما جرى
تطبيقها في المنظمات النقابية من منظار المشاركة الفعلية ل عضاء
في اتخاذ القرارات ،الديمقراطية كآلية الحترام حقوع األقليات او
الفئات المهمشة وضمان تمثيلها
تعتمد المنظمة النقابية القواعد السلوكية الكفيلة بإرساء الديمقراطية
داخل ياكلها ومن ذ القواعد:
 – 1توسيع قاعدة االنتساب وزيادة نسبته عبر تنظيم حمالت
االستقطاب وغير ا ،باعتبار ان نسبة االنتساب ي االساس الخارجي
للديمقراطية التنظيمية :فمع انخفاا نسبة االنتساب تفقد النقابة صفتها
التمثيلية ل جراء وتتحول الديمقراطية داخل المنظمة الى مجرد لعبة
تنظيمية ال تعكس االتجا ات الحقيقية في أوساط االجراء الذين تمثلهم
النقابة
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 – 2تكوين بنية يكلية ذات تنظيم عامودي وأفقي عاموديًا :جمعية
عمومية أو مؤتمرات ،مجلس مندوبين أو مجلس مركزي ،مجلس
تنفيذي أفقيًا :لجان مؤسسات وفروع في المناطث
 – 3اقرار نظام داخلي يضمن المساواة في الحقوع والواجبات بين
جميع االعضاء
 – 4اعتماد نلية انتخابية تنص على انتخاب الهيئات الدنيا للهيئات
العليا عاموديًا وأفقيا ،مع اعتماد التمثيل النسبي المرتبط بحجم
العضوية في مجال تكوين الهيئات واالنتخابات ،ومع تقليص الهامش
بين الحد االدنى والحد االقصى للنسبة حتى ال تطغى الهيئات الكبيرة
على الهيئات الصغيرة ويجري االنتخاب باالقتراع السري ،دوريًا من
قبل االعضاء ومن بينهم
 – 5تأمين الشروط القانونية والمادية جراء انتخابات عادلة ونزيهة
من دون تدخل من أي طرف خارجي (ومن بين ذ االطراف
المركزيات النقابية والنقابات األخرى) والعمل على مراقبة االنتخابات
من قبل طرف خارجي مستقل ليس ذات مصلحة
 – 6حل الخالفات واالعتراضات على نتائج االنتخابات بالطرع
القانونية العادلة ،وباللجوء الى القضاء المختص ،والعمل على
اقرارا ا في حال عدم وجود ا
 – 7شمول عملية اتخاذ القرارات كافة اللجان والفروع في إطار
احترام العالقة التراتبية بين الهيئات العامودية ،وعلى ان تجسد
القرارات المتخذة ارادة االكثرية بالنسبة الى المسائل كافة
 – 8اطالع االعضاء على كافة المسائل واالعمال والنشاطات النقابية
من خالل نلية محددة ومقررة من المنظمة ،على أن تخضع جميعها
الى مراجعة دورية من قبلهم
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 – 9اعتماد وتطبيث قواعد دارة االجتماعات والمناقشة واتخاذ
القرارات بحسب األصول المعتمدة في االجتماعات في المنظمات
الديمقراطية
 – 10اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تحول المنظمة النقابية الى الغاشية
يتولى فيها القرار واالدارة عدد قليل من القيادات بينما يصبح االعضاء
الباقون خارج إطار اتخاذ القرارات وغير مشاركين من بين ذ
التدابير:
 توسيع صالحيات لجان المؤسسات والفروع
 تنويع الوظائف النقابية
 انشاء جمعيات (رياضية ،ثقافية ،واجتماعية) داخل
النقابة والحفاظ على حريتها في تنظيم عملها ونشاطها
 تأمين االطر واالمكانيات المادية والبشرية الالزمة،
لتثقيف وتدريب االعضاء من أجل خلث الحوافز
للمشاركة من جهة ،ومن أجل رفع قدراتهم على
المشاركة الفعلية من جهة ثانية
 ضمان حث قيام معارضة نقابية داخل التنظيم قادرة على
استخدام قنوات االتصال الرسمية وغير الرسمية
باألعضاء
 – 11معالجة مشكلة عدم مشاركة النساء والشباب (أو فئات أخرى
مهمشة ألسباب اثنية ،دينية ،مذ بية ،قومية ،جسدية أو غير ذلو) في
النقابات ،عبر تدبيرين تنظيمين على االقل:
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اعتماد مبدأ الكوتا في تمثيل ذ الفئات،



انشاء لجان خاصة بها واعطائها االمكانيات
والصالحيات الالزمة للقيام بمهامها

 – 12ادارة الشؤون النقابية ،العامة والمالية ،وعلى جميع المستويات
التنفيذية باالستناد الى مبادا الحكم الرشيد والرقابة الديمقراطية ،في
جو من الشفافية وبعيدًا من الفساد

ثالثًا :فعالية المنظمة النقابية
فعالية المنظمة ي قدرتها على تحقيث أ دافها يجري نا مقاربة
فعالية المنظمة على المستوى الوطني لكن في إطار عولمة االقتصاد
وانعكاساتها االجتماعية واالقتصادية بسبب تنوع أ داف المنظمة
النقابية واختالفها من نقابة الى أخرى ومن بلد الى نخر ،سيتم مقاربة
الفعالية من خالل قواعد سلوكية عامة تنطبث من حيأ المبدأ على
التحركات النقابية با جمال
تعتمد المنظمة النقابية القواعد السلوكية الكفيلة بتمكينها من زيادة
فعاليتها وتحقيث أ دافها ومن بينها:
 – 1رسم الحدود المهنية ،القطاعية والجغرافية للمنظمة باالستناد الى
البنية المهنية – االقتصادية واتجا ات تطور ا وتوزع اليد العاملة
عليها ،وكذلو باالستناد الى الواقع التنظيمي ألصحاب العمل
 – 2وضع خطة استراتيجية لعدة سنوات ،من خالل العملية
الديمقراطية في المنظمة ،تشمل مطالب المنظمة ،اولوياتها وأشكال
التحرو من ضمن رؤية طويلة االمد لتحقيث العدالة االجتماعية
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 – 3اعتماد اشكال التحرو النقابي الكفيلة بتحقيث المطالب العمالية
وأ مها المفاوضة الجماعية ووسائل الضغط الديمقراطية المختلفة
كاالعتصام واالضراب والتظا ر
 – 4اعطاء أ مية أكبر لتنظيم الحمالت كشكل من أشكال الضغط
لتحقيث المطالب ،وال سيما بعدما تراجعت الدولة عن التدخل عبر
اللجان الثالثية وبعدما انكفأت وتفككت أنظمة المفاوضة الجماعية ،كل
ذلو في ظل تحكم المؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية
والشركات المتعددة الجنسيات في رسم السياسات االقتصادية
االجتماعية في مختلف البلدان
 – 5العمل على بناء النموذج التنظيمي كبديل للنموذج الخدماتي القائم
حاليًا والعاجز عن الدفاع عن المصالح العمالية في ظل عولمة
االقتصاد وحاجة النقابات الى التحرو عبر تنظيم الحمالت وتعبئة
القاعدة واشراكها في التحركات
 – 6االنخراط الجدي والفاعل في المنظمات الدولية النقابية كشرط
ضروري ألي تحرو فاعل على المستوى المحلي في ظل عولمة
االقتصاد وتحكم المؤسسات التجارية والمالية الدولية في اقتصاديات
البلدان
 – 7المشاركة بفعالية في مختلف شبكات المجتمع المدني ،المحلية
والعالمية ،وال سيما تلو العاملة من أجل احترام حقوع االنسان وحقوع
المرأة ومكافحة الفقر والتصدي لسياسات منظمة التجارة العالمية من
ضمن رؤية لبناء عولمة بديلة أكثر عدالة ل فراد والشعوب
 – 8العمل على توحيد االجراء بغا النظر عن انتماءاتهم األثنية أو
القومية أو الدينية أو المذ بية أو السياسية في مواجهة النزعات
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األصولية والصراعات األ لية التي تفكو المجتمعات الوطنية وتهدد
مصير الدولة الواحدة ،وذلو من خالل رفع لواء حقوع األنسان
والمواطنة والمصالح االجتماعية االقتصادية
 – 9االلتزام بالنظام الديمقراطي كإطار سياسي صالح للنضال من
أجل العدالة االجتماعية ومن أجل تطبيقها
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