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مقدمة
يتــم الكشــف عــن انهيــار العقــد االجتماعــي فــي مؤشــر
الحقــوق العامليــة لالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال
 ITUC 2020مــع انتهــاكات حقــوق العمــال عنــد أعلــى
مســتوى منــذ ســبع ســنوات .إن اتجاهــات الحكومــات
وأربــاب العمــل لتقييــد حقــوق العمــال مــن خــال انتهــاكات
املفاوضــة الجماعيــة والحــق فــي اإلض ـراب  ،واســتثناء
العمــال مــن النقابــات  ،قــد ازدادت سـ ً
ـوءا فــي عــام
 2020بســبب زيــادة عــدد البلــدان التــي تعــوق تســجيل
النقابــات  -حرمــان العمــال مــن التمثيــل والحقــوق.
تظهــر الزيــادة فــي عــدد البلــدان التــي ترفــض أو تقيــد
حريــة التعبيــر هشاشــة الديمقراطيــات بينمــا ظــل عــدد
ً
مرتفعــا بشــكل
البلــدان التــي تقيــد اللجــوء إلــى العدالــة
غيــر مقبــول عنــد مســتويات العــام املا�ضــي .يظهــر اتجــاه
جديــد تــم تحديــده فــي عــام  2020عـ ً
ـددا مــن الفضائــح حــول
املراقبــة الحكوميــة للقــادة النقابييــن  ،فــي محاولــة لغــرس
الخــوف والضغــط علــى النقابــات املســتقلة وأعضائهــا.

كانــت هــذه التهديــدات للعمــال واقتصاداتنــا
والديمقراطيــة متوطنــة فــي أماكــن العمــل والبلــدان قبــل
أن تســبب جائحــة  19-Covidفــي تعطيــل الحيــاة وســبل
العيــش .فــي العديــد مــن البلــدان  ،أدى القمــع الحالــي
للنقابــات ورفــض الحكومــات احتـرام الحقــوق واالنخـراط
فــي حــوار اجتماعــي إلــى تعريــض العمــال للمــرض والوفــاة
وتــرك البلــدان الغيــر قــادرة علــى مكافحــة الوبــاء بشــكل
فعــال .بينمــا نتطلــع إلــى التعافــي وإعــادة بنــاء االقتصــادات
املرنــة  ،فــإن مؤشــر  2020 ITUCللحقــوق العامليــة هــو
معيــار ســنخضع الحكومــات وأربــاب العمــل للمســاءلة
تجا هــه.
تعــد منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا أســوأ
منطقــة فــي العالــم بالنســبة للعمــال ملــدة ســبع ســنوات
متواصلــة مــع اســتمرار انعــدام األمــن والص ـراع فــي
فلســطين وســوريا واليمــن وليبيــا  ،إلــى جانــب
كونهــا املنطقــة األكثــر تر ً
اجعــا لتمثيــل العمــال والحقــوق
النقابيــة.
يصنــف اإلصــدار الســابع مــن مؤشــر  ITUCالعالمــي
للحقــوق  144دولــة حســب درجــة احتـرام حقــوق العمــال.
انتهكت ثمانية في املائة من البلدان الحق في اإلضراب.
تــم حظــر اإلضرابــات واملظاه ـرات فــي بيالروســيا وغينيــا
والســنغال وتوغــو وقوبلــت بوحشــية شــديدة فــي بوليفيــا
وشــيلي و إكــوادور .فــي إيــران والعــراق  ،تــم إج ـراء
اعتقــاالت جماعيــة فــي االحتجاجــات.

نحن نختارالحياة « :املتظاهرون في كالي  ،كولومبيا ينددون
قتل قادة املجتمع املدني .كولومبيا هي واحدة من
أسوأ عشرة بلدان للعمال.
خوان باريتو  /وكالة الصحافة الفرنسية
الصفحة 2

انتهكــت ثمانــون فــي املائــة مــن البلــدان الحــق فــي
املفاوضــات الجماعيــة.
تحركــت مصــر وهنــدوراس للتحايــل علــى حقــوق
املفاوضــة الجماعيــة مــن خــال وضــع عقبــات أمــام
تســجيل النقابــات وفصــل ممثلــي العمــال.
2020مؤشر ITUCللحقوق العاملية

ارتفــع عــدد الــدول التــي أعاقــت تســجيل النقابــات لــم يكــن للعمــال الحــق أو واجهــوا صعوبــات
مــن  86فــي عــام  2019إلــى  89دولــة فــي عــام  .2020فــي الوصــول إلــى العدالــة فــي  % 72مــن البلــدان
وأوقــف الســودان جميــع النقابــات والجمعيــات التــي تــم اإلبــاغ عــن حــاالت خطيــرة فيهــا وهــي :بنغالديــش

النقابيــة  ،وفــي بنغالديــش  ،مــن  1104طلبــات
تســجيل نقابيــة تــم فحصهــا بيــن عامــي  2010و
 ، 2019تــم رفــض  46فــي املائــة مــن قبــل وزارة العمــل.
أســوأ عشــرة بلــدان للعمــال فــي عــام  2020هــي التاليــة:
بنغالديــش والبرازيــل وكولومبيــا ومصــر وهنــدوراس
والهنــد وكازاخســتان والفلبيــن وتركيــا وزيمبابــوي.

 ،حيــث تراكمــت القضايــا فــي محاكــم العمــل علــى ثــاث
ســنوات  ،فــي حيــن ال ت ـزال هنــاك  18000حالــة صادمــة
قدمهــا العمــال قيــد النظــر .فــي إيـران  ،حتــى مــارس  /آذار
ً
ً
ً
تعسفيا
عماليا ما زالوا مسجونين
 ، 2020كان  38ناشطا
ً
وغالبــا مــا كانــوا محتجزيــن فــي ســجون ســرية نائيــة ،
،
وتعرضــوا لســوء املعاملــة وحرمــوا مــن االتصــال بمحــام.

دخلــت مصــر وهنــدوراس والهنــد مشــاركات جديــدة فــي عانــى العمــال مــن اعتقــاالت واحتجــاز
عــام  .2020وقــد انضمــت هنــدوراس إلــى هــذه املجموعــة تعســفي فــي  61دولــة.

ألول مــرة  ،فــي حيــن أن تشــريعات العمــل القمعيــة فــي
الهنــد شــهدت دخولهــا مــرة أخــرى منــذ ظهورهــا ألول مــرة
كان قــادة النقابــات مــن إندونيســيا وكوريــا وتركيــا مــن
فــي عــام  .2016وكانــت مصــر واحــدة مــن أســوأ عشــر
بيــن اأبــرز املعتقليــن فــي عــام .2020
دول فــي عــام  2017 ، 2015و  2018ويعــود فــي .2020
شــهدت كل من االردن وباكســتان وجنوب إفريقيا وتوجو
وفنزويــا تدهــور تقييماتهــا فــي عــام  .2020وارتفعــت
باكســتان إلــى الفئــة ( 5ال يوجــد ضمــان للحقــوق).
شــهدت ثمانــي دول تحسـ ًـنا فــي التصنيــف :األرجنتيــن
وكنــدا وغانــا وناميبيــا وقطــر وســيراليون وإســبانيا وفيتنــام.
قتــل العمــال  ،بمــا فــي ذلــك فــي االحتجاجــات النقابيــة  ،فــي
تسع دول :بوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا واإلكوادور
وهندوراس والعراق والفلبين وجنوب أفريقيا .مع ست من
تسع دول  ،أصبحت األمريكتان أكثر األماكن دموية للعمال.
تعــرض العمــال للعنــف فــي  51دولــة.

ســلط األثــر االقتصــادي لوبــاء كوفيــد  19الضــوء
علــى عالقــات العمــل التــي تفتقــر إلــى الحقــوق .يمكــن
ً
نموذجــا جديـ ًـدا لالقتصــاد
أن تعطينــا عمليــة التعافــي
العالمــي  ،والتز ًامــا جديـ ًـدا بحقــوق العمــال وتجديــد
االســتثمار فــي االمتثــال وســيادة القانــون .سيســتغرق
ً
اجتماعيــا جديـ ًـدا إلعــادة بنــاء االقتصــادات
األمــر عقـ ًـدا
ً
املرنــة .ولكــن مــا لــم نبنــي الثقــة فــي الديمقراطيــة  ،بــدءا
مــن الديمقراطيــة فــي مــكان العمــل  ،فإننــا نعــرض للخطــر
أســاس مجتمعاتنــا.

.

شاران بورو
ارتفــع عــدد البلــدان التــي رفضــت أو قيــدت حريــة األمين العام
التعبي ــرمــن  54فــي عــام  2019إلــى  56فــي عــام  2020االتحاد النقابي الدولي
 ،مــع اإلبــاغ عــن الحــاالت القصــوى فــي هونــغ كونــغ وتركيــا.
الصفحة 3

2020مؤشر ITUCللحقوق العاملية

أبرز املعطيات
هــذه هــي الطبعــة الســابعة مــن مؤشــر  ITUCللحقــوق
العامليــة .ويوثــق انتهــاكات حقــوق العمــل املعتــرف
بهــا دوليــا مــن قبــل الحكومــات وأربــاب العمــل.

أسوأ منطقة للعاملين
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 10أسوأ البلدان للعاملين
بنغالديش
جديد هندوراس
تركيا
البرازيل
جديد الهند

زيمبابوي
كولومبيا
كازاخستان
جديد – مصر
الفلبينيين

انتهاكات حقوق العمال
ارتفــع عــدد الــدول التــي أعاقــت تســجيل
89
 86النقابــات مــن  86دولــة فــي  2019إلــى 89
دولــة فــي .2020

الصفحة 4

مــن الــدول انتهكــت حــق اإلض ـراب.
[ 123مــن  144دولــة]

تــم اعتقــال العمــال واحتجازهــم فــي 61
دولة

مــن الــدول انتهكــت حــق املفاوضــة
الجماعيــة 115[ .مــن  144دولــة]

زادت البلــدان التــي تــم فيهــا رفــض
حريــة التعبيــر والتجمــع أو تقييدهــا
مــن  54فــي  2019إلــى  56فــي .2020

مــن الــدول اســتثنت العمــال مــن حــق
إنشــاء النقابــات أو االنضمــام إليهــا.
[ 106مــن  144دولــة]

تعرض العمال للعنف في  51دولة.

مــن البلــدان  ،لــم يكــن للعمــال الحــق
أو واجهــوا صعوبــات فــي الوصــول إلــى
العدالــة 103[ .مــن  144دولــة]

قتل العمال  ،بما في ذلك في االحتجاجات
النقابيــة  ،فــي تســع دول :بوليفيــا والبرازيــل
وشــيلي وكولومبيــا واإلكــوادور وهنــدوراس
والعراق والفلبين وجنوب أفريقيا.
أبرزاملعطيات

اتجاهات انتهاك الحقوق خالل سبع سنوات

الصفحة 5

أبرزاملعطيات

الشركات التي تنتهك حقوق العمال
•الرابطة الوطنية املحدودة للطرق وســائقي الســيارات  ، EasyJet• ،هولندا
أســتراليا
• ، Ryanairهولندا
•طيران الخليج  ،البحرين
• ، Transaviaهولندا
•  ، Petrobasالبرازيل
•سوبر ماركت ، Jumboهولندا
• ،Gall & Gall• IAMGOLD S.A. ، Norgold S.A. ، Avocet Miningهولندا
• PLC and Andover Mining Corporation، Burkinaسوبر ماركت  ، Actionهولندا
Faso
•سوبر ماركت  ، Lidlهولندا
• ، NagaWorldكمبوديا
•بلدية غازي بابا  ،شمال مقدونيا
• ، Sorya Transportationكمبوديا
•وكالة العقارات  ،مقدونيا الشمالية
• ، Brasseries du Camerounالكاميرون
•جبريني  ،فلسطين
• ، Jumiaكوت ديفوار /ساحل العاج
•مجموعة العنبتاوي لالستثمار والتنمية  ،فلسطين
•شركة الصين للهندسة املدنية  ،جيبوتي
• Cayaltiللصناعات الزراعية  ،بيرو
•الشــركة املصريــة لصيانــة وخدمــة الســكك الحديديــة • ،كوكا كوال  ،الفلبين
مصــر
• ، NutriAsiaالفلبين
• ، Orgloمصر
•شــركة تصنيــع منتجــات )Peerless ، (Pepmaco
•الشركة الشرقية للتبغ  ،مصر
الفلبيــن
•محطة السويس للنقل العام  ،مصر
•شركة .Pioneer Float Glass Manufacturing Inc
•هيئة النقل في فيجي  ،فيجي
 ،الفلبيــن
• ، Gildan Activewearهندوراس
•ميناء جدينيا  ،بولندا
• ، Chiquitaهندوراس
• ، Anglo American Platinumجنوب أفريقيا
•طيران  ، Cathay Dragonهونج كونج
• ، ArcelorMittalجنوب أفريقيا
• ، Pricolالهند
•سكة حديد الدولة في تايالند  ،تايالند
•شركة  Tamil Naduلتوليد الكهرباء وتوزيعها  ،الهند • ، WASAترينيداد وتوباغو
•شركة النقل البري في والية تيالنجانا  ،الهند
•بلدية إزمير ألياجا  ،تركيا
•شــركة &  ، Deliveroo• Motherson Automotive Technologiesاململكة املتحدة
 ، )Engineering (MATEالهنــد
• ، Bumi Menara Internusaإندونيسيا
•  Haft Tappehلقصب السكر  ،إيران
•املجمع الصناعي  ، HEPCOإيران
•اسمنت  ، Karunإيران
•مطار  Jomo Kenyattaالدولي  ،كينيا
•مستشفى  ، Kerugoyaكينيا
الصفحة 6

تقييمات 2020

االتجاهات اإلقليمية ملدة سبع سنوات

يصــور مؤشــر  ITUCللحقــوق العامليــة أســوأ دول العالــم للعمــال مــن خــال ترتيبهــا علــى مقيــاس مــن  1إلــى  +5علــى
درجــة احتـرام حقــوق العمــال .يتــم تســجيل االنتهــاكات كل عــام مــن أبريــل إلــى مــارس .تــم نشــر املعلومــات التفصيليــة
التــي تكشــف عــن انتهــاكات حقــوق العمــال فــي كل دولــة فــي اســتطالع  ITUCاملوجــود علــى .survey.ituc-csi.org

تقياميت 2020

* تــم تصنيــف قطــر آخــر مــرة فــي عــام
 .2018وكانــت البــاد تمــر بفتــرة إصــاح
تشــريعي ســريع فــي عــام  2019ولــم يتــم
تصنيفهــا فــي مؤشــر  ITUCالعالمــي
للحقــوق لعــام .2019

الصفحة 8

تقييمات 2020

 5+ال يوجد ضمان للحقوق بسبب انهيار سيادة القانون
 5ال يوجد ضمان للحقوق
 4االنتهاكات املنهجية للحقوق
 3االنتهاكات املنتظمة للحقوق
 2االنتهاكات املتكررة للحقوق
 1انتهاكات متفرقة للحقوق
اليوجد بيانات

الصفحة 9

تقييمات 2020

تقيمي ادلول ل�سنة 2020
التقييم +5

ال يوجد ضمان للحقوق بسبب انهيار سيادة القانون
•جمهورية افريقيا الوسطى
•بوروندي
•الصومال
•فلسطين
• سوريا
•السودان

•ليبيا
•جنوب السودان
• اليمن

التصنيف 5

ال يوجد ضمان للحقوق
•أفغانستان
•إريتريا
•جمهورية كوريا
•الجزائر
•إسواتيني
•الكويت
•البحرين
•اليونان
•الوس
•بنغالدش
•غواتيماال

•الباكستان
•روسيا البيضاء
•هندوراس
•الفليبين
•البرازيل
•هونغ كونغ
•تايالند
•كمبوديا
•الهند
•تركيا
•الصين

•إندونيسيا
•أوكرانيا
•كولومبيا
•إيران
•االمارات العربية املتحدة
•إكوادور
•العراق
•زمبابوي
•مصر
• كازاخستان

التصنيف 4

االنتهاكات املنهجية للحقوق
•أنغوال
•جمهورية الكونغو الديمقراطية
•لبنان
•بنين
•ماليزيا
•بوليفيا
•ساحل العاج
•مالي
•البوسنة والهرسك
•جيبوتي
•موريتانيا
•بوتسوانا
•اثيوبيا
•املكسيك

الصفحة 10

•الكاميرون
•فيجي
•ميانمار
•تشاد
•هايتي
•نيجيريا
•تشيلي
•األردن
•مقدونيا الشمالية
•كينيا
•سلطنة عمان
•بنما
•سيرا ليون
•الواليات املتحدة االمريكية

•بيرو
•سيريالنكا
•فنزويال
•دولة قطر
•تنزانيا
•فيتنام
•رومانيا
•ترينداد وتوباغو
•زامبيا
•السنغال
•تونس
•صربيا
• أوغندا

تقييمات 2020

التصنيف 3

انتهاكات منتظمة للحقوق
•ألبانيا
•جورجيا
•النيبال
•األرجنتين
•هنغاريا /املجر
•الباراغوي
•أستراليا
•ليسوتو

•بولندا
•جزر البهاماس
•ليبيريا
•روسيا االتحادية
•بليز
•مدغشقر
•رواندا
•بلغاريا

•موريشيوس
•جنوب افريقيا
•بوركينا فاسو
•املغرب
•الطوغو
•السلفادور
•موزمبيق
• اململكة املتحدة

التصنيف 2

االنتهاكات املتكررة للحقوق
•بربادوس
•فرنسا
•املونتينيغرو جمهورية الجبل
االسود
•بلجيكا
•غانا
•ناميبيا
•كندا
•إسرائيل

•نيوزيلندا
•جمهورية الكونغو
•جامايكا
•البرتغال
•كوستا ريكا
•اليابان
•سنغافورة
•كرواتيا
•التفيا

•إسبانيا
•جمهورية التشيك
•ليتوانيا
•سويسرا
•جمهورية الدومنيكان
•مالوي
• تايوان
•إستونيا
•مولدوفا

التصنيف 1

انتهاكات متفرقة للحقوق
•النمسا
•أيسلندا
•النرويج
•الدنمارك

•أيرلندا
•سلوفاكيا
•فنلندا
•إيطاليا

•السويد
•أملانيا
•هولندا
•األوروغواي

مقارنة مع نتيجة :2019
ال يوجد تغيير أو جديد في عام 2020
التصنيف األسوأ
التصنيف املحسن

الصفحة 11

تقييمات 2020

أسوأ منطقة يف العامل
املنطقة

2020

منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
 18دولة

4.44

منطقة أسيا  -املحيط الهادي  23دولة

4.09

منطقة أفريقيا  39دولة

3.77

األمريكتين  25دولة

3.48

منطقة أوروبا  39دولة

2.49

املقياس
( )4انتهاكات منهجية للحقوق من
( )5ال ضمان للحقوق
( )4انتهاكات منهجية للحقوق لـ
( )5ال ضمان للحقوق
( )3انتهاكات منتظمة للحقوق من
( )4انتهاكات منهجية
( )3انتهاكات منتظمة للحقوق من
( )4انتهاكات منهجية
( )2انتهاكات متكررة للحقوق من
( )3انتهاكات منتظمة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ظلــت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا إقصاء العمال من حماية العمل

أســوأ منطقــة فــي العالــم بالنســبة لحقــوق العمــال
.
بمتوســط تقييــم يبلــغ .4.44
كانت املنطقة تعاني من الصراع وانهيار سيادة القانون
بحيث ال يمكن ضمان حقوق العمل األساســية في دول
مثل فلسطين وسوريا واليمن وليبيا.
تعــرض  ٪50مــن العمــال
لهجمــات عنيفــة فــي  ٪50مــن
دول الشــرق األوســط وشــمال
إ فريقيــا

الصفحة 12

فــي حيــن قامــت قطــر بحـ ّـل نظــام الكفالــة  ،ال ت ـزال
دول أخــرى فــي املنطقــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى نظــام
العبوديــة الحديــث هــذا وحافظــت علــى اســتثناء
املهاجريــن  ،الغالبيــة العظمــى مــن القــوى العاملــة  ،مــن
الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات واملفاوضــة الجماعيــة.
فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة  ،مثلــت العمالــة االجنبيــة
 % 89مــن القــوى العاملــة فــي عــام  .2020وبموجــب نظــام
الكفالــة  ،فــإن أي محاولــة للهــروب أو الفـرار مــن صاحــب
عمــل فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة يعاقــب عليهــا القانــون.
يتــم ســجن العمــال الهاربيــن  ،وترحيلهــم  ،ويواجهــون
تكاليــف ماليــة كبيــرة  ،بمــا فــي ذلــك تســديد أربــاب عملهــم
مقابــل رســوم الكفالــة دون تلقــي الرواتــب املكتســبة.
كانــت اململكــة العربيــة الســعودية تمــر بفتــرة مــن التغييــر
التشــريعي الســريع بيــن أبريــل  2019ومــارس  2020ولــم
يتــم تصنيفهــا فــي مؤشــر  ITUCالعالمــي للحقــوق لعــام
 2020بينمــا يتــم تمريــر هــذه اإلصالحــات إلــى قانــون
وتنفيذ هــا.
فــي لبنــان  ،تــم توظيــف أكثــر مــن  250.000عاملــة منزليــة
مهاجــرة  ،مــن دول أفريقيــة وآســيوية  ،فــي أســر خاصــة
أسوأ منطقة في العالم

فــي عــام  .2020وقــد تــم الكشــف عــن تقاريــر مروعــة عــن
االنتهــاكات  ،مثــل حالــة عاملــة منــازل فلبينيــة تبلــغ مــن
العمــر ً 28
عامــا  ،حليمــة أبــه  ،التــي جــاءت إلــى لبنــان فــي
عــام  ، 2007تاركــة وراءهــا زوجهــا وثــاث بنــات  ،براتــب
شــهري موعــود بقيمــة  100دوالر أمريكــي .تعرضــت
حليمــة طــوال عشــر ســنوات للضــرب واالعتــداء النف�ســي
علــى أســاس يومــي  ،وكان أصحــاب عملهــا بحبســها فــي
غرفــة للنــوم كل ليلــة قبــل بدايــة اليــوم التالــي .أدت
املخــاوف بشــأن االســتغالل ونقــص الحمايــة القانونيــة
لعامــات املنــازل املهاج ـرات فــي لبنــان إلــى قيــام عــدد مــن
الــدول املرســلة  ،بمــا فــي ذلــك إثيوبيــا ونيبــال والفلبيــن ،
بفــرض حظــر علــى مواطنيهــا مــن الســفر للعمــل كعامــات
منــازل فــي لبنــان.

تفكيك النقابات املستقلة والهجمات
العنيفة على العمال
فــي الجزائــر ومصــر  ،كانــت معظــم النقابــات املســتقلة
ال ت ـزال غيــر قــادرة علــى العمــل حيــث رفضــت الســلطات
منحهم االعتراف  ،في حين واجه قادة النقابات البارزون
اضطهــاد الدولــة .فــي مصــر  ،ال ت ـزال  27نقابــة مســتقلة
علــى األقــل تســعى إلــى التســجيل لــدى الســلطات  ،بعــد
حلهــا التعســفي فــي مــارس  .2018فــي الجزائــر  ،أغلقــت
ً
الســلطات مكاتــب  CGATAإداريــا فــي  3ديســمبر 2019
 ،دون أي ســبب .عــاوة علــى ذلــك  ،تــم اعتقــال قــدور
شويشــة  ،العضو التنفيذي في  ، CGATAلفترة وجيزة في
 24أكتوبــر  2019فــي وهـران ملشــاركته فــي اعتصــام ســلمي
يدعــو إلــى اإلف ـراج عــن املعارضيــن السياســيين .فــي 9
ديسمبر  ، 2019عندما عاد إلى مركز الشرطة الستعادة
هاتفــه الخلــوي  ،الــذي تمــت مصادرتــه  ،تــم اعتقالــه مــرة
أخــرى بتهــم زائفــة  ،وحوكــم بإج ـراءات موجــزة فــي اليــوم
التالــي وحكــم عليــه بالســجن ملــدة عــام واحــد.
فــي إي ـران  ،تعــرض عش ـرات العمــال للضــرب واالعتقــال
علــى أيــدي قــوات األمــن خــال مظاه ـرات فــي مجمــع
 HEPCOالصناعي في أراك وفي مصنع هافت تابي قصب
الســكر .إســماعيل باك�شــي  ،ناشــط عمالــي بــارز مــن نقابــة
ُ
عمال هافت تابه  ،قبض عليه في  20يناير  ، 2019بعد
الصفحة 13

شــهر واحــد فقــط مــن إطــاق سـراحه مــن اعتقــال ســابق
فــي ديســمبر  .2018نشــر باك�شــي رســالة كتــب فيهــا عــن
التعذيــب الــذي تعــرض لــه خــال فتــرة اعتقالــه األولــى.
بعــد عــدة احتجاجــات نظمهــا زمــاؤه وعقــب مكاملــات
ً
دوليــة  ،تــم إطــاق سـراح إســماعيل باك�شــي أخيـرا فــي 30
أكتوبــر .2019

حظراإلضراب والتجمع

فــي الع ـراق  ،قتــل أكثــر مــن  600متظاهــر علــى أيــدي
القــوات الحكوميــة فــي أكتوبــر ونوفمبــر  2019خــال
احتجاجــات واســعة النطــاق  ،بدعــم مــن مؤتمــر
االتحــادات والنقابــات العماليــة العراقيــة  ،داعيــن إلــى
الوظائــف وتحســين الخدمــات االجتماعيــة ووضــع حــد
لفســاد الدولــة الواســع االنتشــار .خــال االحتجاجــات ،
هاجمــت قــوات األمــن الحكوميــة املتظاهريــن باســتخدام
الذخيــرة الحيــة واملتفج ـرات وقنابــل الصــوت .كمــا تــم
اعتقــال  81شـ ً
ـخصا علــى األقــل خــال االحتجاجــات.
تــم تقييــد حريــة التجمــع إلــى حــد كبيــر فــي املنطقــة حيــث
حظــرت  13دولــة مــن أصــل  18دولــة االحتجاجــات
واإلضرابــات أو قمعتهــا .فــي البحريــن  ،تــم حظــر مواكــب
عيــد العمــال لســنوات  ،علــى الرغــم مــن الطلبــات املتكــررة
لالتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحرين.أمــا فــي املغــرب ،
فقــد قامــت قــوات الشــرطة بتفريــق احتجاجــات املعلميــن
بعنــف فــي مــارس  /آذار وأيــار  /مايــو .2019
انتهاكات حقوق العمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

٪100

اســتبعدت جميــع البلــدان ال ـ 18
العمــال مــن الحــق فــي إنشــاء نقابــة
أو االنضمــام إليهــا.

17
18

 17مــن  18دولــة انتهكــت الحــق
فــي املفاوضــة الجماعيــة.

٪100

جميــع الــدول ال  18انتهكــت حــق
اإلضـراب.
أسوأ منطقة في العالم

آسيا واملحيط الهادئ
مــرة أخــرى اتبعــت منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا باعتبارهــا
ثانــي أســوأ منطقــة فــي العالــم لحقــوق العمــال .متوســط فــي الفلبيــن  ،قــام ضبــاط مــن الشــرطة الوطنيــة بتفريــق
التقييــم للبلــدان فــي منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ هــو خط اعتصام شركة تصنيع منتجات ( Peerlessبيباكو)
ً
 ، 4.09بزيــادة عــن متوســط العــام املا�ضــي البالــغ  .4.08فــي كاالمبــا  ،الغونــا  ،واعتقلــوا  18عامــا فــي  19أغســطس
 .2019تم إلقاء العمال في شاحنة تابعة للشرطة ونقلوا
في عام  ، 2020ظل العمال وأعضاء النقابات وزعمائها إلــى ســجن مدينــة كاالمبــا  ،دون أي تفســير للتهــم املوجهــة
ُ
ضدهــم .وقــد ُ
احتجــزوا طــوال الليــل وأطلــق س ـراحهم فــي
عرضــة للعنــف الشــديد والترهيــب والتمييــز ضــد
النقابــات مــن الحكومــات وأصحــاب العمــل علــى حــد اليــوم التالــي.
ســواء .تــم قمــع اإلضرابــات واالحتجاجــات بوحشــية  ،فــي
حيــن تــم القبــض علــى قــادة نقابييــن بارزيــن بتهــم ملفقــة فــي نيبــال  ،كان قــادة النقابــات مــن نقابــة الصحفييــن
النيبالييــن واتحــاد الصحفييــن النيبالييــن مــن بيــن تســعة
وحكــم عليهــم بالســجن املؤبــد فــي عــدة دول.
صحفييــن اعتقلــوا فــي  16ســبتمبر  2019حيــث احتجــوا
علــى فقــدان الوظائــف فــي كاتمانــدو .فــي الهنــد  ،ألقــت
 ٪74مــن العمــال لــم يكــن لديهــم الشــرطة القبــض علــى أكثــر مــن مائتــي عامــل مضــرب
أو تعرضــوا لعقبــات للوصــول إلــى
مــن & Motherson Automotive Technologies
العدالــة فــي  ٪74مــن البلــدان.
 ، )Engineering (MATEالواقعة في ، Sriperumbudur
ً
كيلومترا من تشيناي  ،في
وهي مركز صناعي على بعد 40
 24سبتمبر  2019عندما نظموا مسيرة احتجاجية أمام
نائــب مكتــب مفــوض العمــل ( )DLCفــي Irunkatukotai
ً
للمطالبــة باالعتـراف بنقاباتهــم العماليــة املشــكلة حديثــا.

قمع اإلضرابات واالحتجاجات

في هونغ كونغ  ،استخدمت الشرطة ً
عنفا غير مالئم ضد
املتظاهرين  ،بما في ذلك  19طلقة حية  ،و  15972طلقة
من الغاز املسيل للدموع وعشرات اآلالف من الرصاص
املطاطــي  ،والرصــاص اإلســفنجي وقذائــف أكيــاس الفــول
فــي انتهــاك صــارخ للقوانيــن الدوليــة .تــم اعتقــال 6943
متظاهرا على األقل ملشاركتهم في تجمعات واحتجاجات.
وبحســب مــا ورد تعــرض املتظاهــرون للتعذيــب واالعتــداء
الجن�ســي وتعطيــل وصولهــم إلــى املحاميــن أثنــاء االحتجــاز.

الصفحة 14

أسوأ منطقة في العالم

اعتقاالت قادة النقابات

فــي كمبوديــا  ،أصــدرت محكمــة بلديــة بنــوم بنــه
اســتدعاءات جديــدة ضــد آث ثــورن  ،رئيــس االتحــاد
العمالــي الكمبــودي  ،للــرد علــى تهمــة ناشــئة عــن احتجــاج
ُ
عــام  2013فــي مصنــع فــي منطقــة مين�شــي .طلــب مــن
الســيد ثــورن املثــول أمــام املحكمــة فــي  30أكتوبــر 2019
لإلجابــة علــى أســئلة حــول االحتجــاج  ،والتــي تحولــت إلــى
عنــف أمــام  SL Garment Factoryفــي  1نوفمبــر .2013
واجــه الســيد ثــورن اتهامــات بالتحريــض علــى ارتــكاب
جريمــة  ،علــى الرغــم مــن حقيقــة أن املالــك ملصنــع SL
ســحب الدعــوى فــي عــام .2015
فــي فيجــي  ،ألقــي القبــض علــى فيليكــس أنتونــي  ،الســكرتير
الوطنــي ملؤتمــر نقابــات عمــال فيجــي ( ، )FTUCفــي  1مايــو
ً
 ، 2019مــع حوالــي  30نقابيــا آخريــن  ،أثنــاء مشــاركته
فــي اجتمــاع ثالثــي مــع الحكومــة  ،رابطــة أصحــاب العمــل.
ُ
وممثلــي منظمــة العمــل الدوليــة فــي ســوفا .وقــد أطلــق
ً
س ـراحه فيمــا بعــد .ومــع ذلــك  ،ظــل متهمــا ب ـ «الســلوك
الضــار» و «إثــارة القلــق العــام» للتحــدث إلــى صحفــي
حــول انتهــاء عقــود العمــال فــي ســلطة امليــاه .فــي مايو 2019
 ،أنهــت هيئــة امليــاه فــي فيجــي أكثــر مــن  2000عقــد عمــل
 ،ممــا أدى إلــى احتجاجــات واعتقــال النقابييــن وأعضــاء
النقابــات  ،بمــا فــي ذلــك الســيد أنتونــي.
فــي الصيــن  ،ألقــي القبــض علــى العش ـرات مــن النشــطاء
العمالييــن ألســباب زائفــة فــي عــام  .2019فــي  20ينايــر
 ، 2019اعتقلــت الشــرطة فــي شنتشــن وقوانغتشــو
وخمســة مــن النشــطاء العمالييــن البارزيــن  ،تشــانغ زيــرو
 ،جيــان هــوي  ،ســونغ جياهــوي  ،وو جويجــون و هــي يــوان
تشــنغ .تشانغشــاُ .ورفــض الســماح لهــم بلقــاء محاميهــم.
ً
جميعــا
فــي  5مــارس  ، 2019تــم التأكيــد علــى أن الخمســة
تــم اعتقالهــم رسـ ً
ـميا بتهمــة «جمــع حشــد لزعزعــة النظــام
االجتماعــي» .حتــى فبرايــر  /شــباط  ، 2020مــا زالــوا رهــن
االعتقــال دون محاكمــة  ،ومــن املرجــح أن يواجهــوا فتـرات
ســجن طويلــة.
الصفحة 15

انتهاكات حقوق العمال
في آسيا واملحيط الهادئ
مــن الــدول اســتثنت العمــال
مــن الحــق فــي تأســيس نقابــة أو
االنضمــام إليهــا

مــن الــدول انتهكــت حــق املفاوضة
الجماعية
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 20مــن  23دولــة انتهكــت حــق
اإلضــراب

نحن نختارالحياة « :املتظاهرون في كالي  ،كولومبيا ينددون
قتل قادة املجتمع املدني .كولومبيا هي واحدة من
أسوأ عشرة بلدان للعمال.
خوان باريتو  /وكالة الصحافة الفرنسية

أسوأ منطقة في العالم

أفريقيا
فــي بورونــدي وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى والصومــال
وجنــوب الســودان والســودان  ،ال ي ـزال مالييــن
األشــخاص محروميــن مــن الحمايــة األساســية بســبب
النزاعــات الداخليــة التــي ابتليــت بهــا هــذه البلــدان.
تصاعــد العنــف ضــد قــادة النقابــات البارزيــن وقمــع
القمــع ضــد املضربيــن واملتظاهريــن  ،فــي حيــن تــم فــرض
حظــر علــى اإلضرابــات واالحتجاجــات فــي الســنغال.

زيادة العنف وتفكيك النقابات املستقلة

في زيمبابوي  ،تم اختطاف رئيس جمعية أطباء مستشفى
زيمبابــوي ( ، )ZHDAوالدكتــور بيتــر ماغومبيــي  ،ورئيــس
اتحــاد املعلميــن الريفييــن فــي زيمبابــوي ( ، )ARTUZأوبــرت
ماســارور  ،وضربهــم وتعذيبهــم .وقــد شــجبوا كالهمــا
املضايقــة واالضطهــاد مــن قبــل قــوات األمــن .فــي جنــوب
ُ
أفريقيــا  ،قتــل اثنــان مــن قــادة النقابــات فــي عــام :2019
 ، Tshililo Tshimangadzo Mosithoالرئيــس اإلقليمــي
الســابق ل ـ  SAMWUفــي  ، Limpopoو Tshisahulu
تعــرض العمــال للعنــف فــي  ٪41مــن  ، Thohoyandouنائــب ســكرتير املقاطعــة لنقابــة عمــال
البلــدان
بلديــة جنــوب إفريقيــا ( )SAMWUفــي .Limpopo
تــم ســحق اإلضرابــات بوحشــية فــي إيســواتيني  ،حيــث
أطلقــت قــوات الشــرطة الذخيــرة الحيــة خــال مســيرة
ل ـ  8000مــن موظفــي الخدمــة العامــة فــي مانزينــي فــي 2
أكتوبــر  .2019أصيــب عشــرة عمــال .ومســيرة أخــرى
ً
حضرها  3500موظف حكومي في  25سبتمبر احتجاجا
علــى انخفــاض األجــور وارتفــاع تكاليــف املعيشــة فــي البــاد
 ،قامــت الشــرطة بتفريقهــا بعنــف بالغــاز املســيل للدمــوع
والرصاص املطاطي وخراطيم املياه  ،مما أدى إلى إصابة
ً
خمســة عشــر عامــا بجــروح بالغــة.
فــي الســودان  ،تــم حــل جميــع النقابــات والجمعيــات
املهنيــة بموجــب مرســوم صــادر عــن مجلــس الســيادة ،
والــذي صــادر ً
أيضــا جميــع ممتلــكات النقابــات وأصولهــا.
كمــا أعلــن املجلــس عــن قـراره بمراجعــة القوانيــن النقابيــة
واإلعــداد النتخابــات جديــدة لقــادة النقابــات العماليــة
بموجــب هــذه القوانيــن الجديــدة .داهمــت الشــرطة
مكتبــي االتحــاد العــام لنقابــات عمــال الســودان واتحــاد
الصحفييــن الســودانيين.

الصفحة 16

أسوأ منطقة في العالم

اعتقال قادة النقابات والعمال

انتهاكات حقوق العمال في أفريقيا

فــي كينيــا  ،تــم ســجن قــادة نقابــة عمــال الطي ـران الكينــي
 ،بمــا فــي ذلــك األميــن العــام مو�ســى نديمــا  ،فــي  6مــارس
 2019لدورهــم فــي التحريــض علــى إض ـراب املوظفيــن
فــي مطــار جومــو كينياتــا الدولــي .فــي كــوت ديفــوار  ،ألقــي
القبــض علــى العديــد مــن قــادة النقابــات فــي القطاعيــن
العــام والتعليمــي بتهمــة «الفو�ضــى العامــة»  ،بمــا فــي ذلــك
الســيدة  ، Sagne Kotchiمــدرس ومنســق  COSEFCI؛
الســيد جونســون زامينــا كوا�ســي  ،األســتاذ واألميــن العــام
للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات .رافائيــل كوامــى كوامــى ،
مــدرس وســكرتير عــام ل ـ  CESCI؛ ولوســيان جودالــي ،
املعلــم والســكرتير العــام ل ـ .COSEFCI
تــم فصــل العمــال النضمامهــم إلــى النقابــات أو املشــاركة
فــي اإلضرابــات فــي بوركينــا فاســو والكاميــرون و إثيوبيــا
وليســوتو ونيجيريــا.

 ٪95من البلدان تستثني العمال
مــن الحــق فــي إنشــاء نقابــة أو
االنضمــام إليهــا.

 ٪97مــن الــدول انتهكــت حــق
املفاوضــة الجماعيــة
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مسيرة املوظفين واملدرسين خالل املسيرة
شوارع مبابان  ،األسواتاني يطالبون بأجر
ترتفع .وبعد أيام قليلة أطلقت الشرطة الرصاص الحي
متظاهرين في مانزيني  ،مما أدى إلى إصابة عشرة عمال.
Mongi Zulu / AFP
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األمريكتين
واجــه العمــال فــي األمريكتيــن ً
عنفــا شـ ً
ـديدا ً
وقمعــا .وقــد
قوبلــت املظاه ـرات الحاشــدة ضــد سياســات التراجــع
االجتماعــي بوحشــية شــديدة مــن جانــب الشــرطة فــي تــم اغتيــال العديــد مــن قــادة النقابــات فــي البرازيــل
حيــن أعلنــت الحكومــات حالــة الطــوارئ فــي بوليفيــا وهنــدوراس وكولومبيــا  ،بينمــا تلقــى العديــد منهــم
تهديــدات بالقتــل وتعرضــوا العتــداءات جســدية .وتفاقــم
وشــيلي وإكــوادور.
الوضــع فــي هــذه البلــدان بســبب عــدم اتخــاذ الســلطات
إج ـراءات كاملــة للتحقيــق فــي هــذه الجرائــم ومالحقتهــا
ً
قضائيــا  ،وتــرك النقابييــن وأســرهم بــدون حمايــة أو
تعويضــات.
أصبحــت األمريكتــان أكثــر األماكــن
ً
ً
ُ
فتــكا بالعمــال .توجــد ســتة مــن فــي كولومبيــا وحدهــا  ،قتــل أربعــة عشــر نقابيــا بيــن عامــي
الــدول التســع (بوليفيــا والبرازيــل  2019و  .2020وكان آخــر ضحايــا هــذه السلســلة مــن
ر
وشــيلي وكولومبيــا واإلكــوادو الجرائــم العنيفــة هــو النقابــي أليكســيس فيرجــارا  ،الــذي
وهنــدوراس) فــي مؤشــر ITUC
للحقــوق العامليــة حيــث ُقتــل قتــل بالرصــاص فــي  10مــارس  2020علــى أيــدي مهاجميــن
أعضــاء النقابــات فــي األمريكتيــن .مجهوليــن بعــد وقــت قصيــر مــن انتهــاء عملــه فــي اليــوم ،
ً
مندوبــا فــي
فــي منطقــة كالوتــو فــي كاوكا .كان أليكســيس
اتحــاد  ، SINTRAINCABAÑAالــذي يمثــل العمــال فــي
صناعــة قصــب الســكر .كان عمــل أليكســيس فــي النقابــة
يركــز علــى الحمــات حــول حمايــة حقــوق العمــل وتنســيق
العالقــات بيــن النقابــات املختلفــة.

الهجمات على النقابيين
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القمع العنيف لالحتجاجات واإلضرابات
فــي عــام  ، 2019اهتــزت العديــد مــن الــدول فــي األمريكتيــن
بســبب ردود الحكومــة الوحشــية علــى الحــركات
االجتماعيــة التــي احتجــت علــى السياســات االنتكاســية
اجتماعيــا واالنقالبــات السياســية .قوبلــت املظاه ـرات
الحاشــدة فــي بوليفيــا وشــيلي واإلكــوادور  ،والتــي دعمتهــا
بنشــاط النقابــات العماليــة  ،بوحشــية شــديدة مــن قبــل
الشــرطة  ،ممــا أدى إلــى وفــاة العديــد مــن املتظاهريــن.
فــي تشــيلي ُ ،قتــل  23شـ ً
ـخصا علــى األقــل فــي احتجاجــات
مناهضــة للحكومــة وأصيــب  ، 2300وأعقــت العش ـرات
ُ
مــن قذائــف غيــر قاتلــة .وفــي بوليفيــا  ،قتــل  31متظاهـ ًـرا
علــى األقــل خــال املظاه ـرات .فــي اإلكــوادور  ،اســتجابت
الحكومــة لالحتجاجــات الضخمــة ضــد التخفيضــات
بعيــدة املــدى بإعــان حالــة الطــوارئ .تــم إرســال شــرطة
ُ
مكافحــة الشــغب الثقيلــة ضــد املتظاهريــن .وقبــض
علــى مئــات األشــخاص وقتــل شــخص واحــد علــى األقــل
وأصيــب  73بج ـراح بالغــة.

انتهاك حقوق العمال في األمريكتين

٪64

مــن الــدول تســتبعد العمــال
مــن الحــق فــي تأســيس نقابــة أو
االنضمــام إليهــا.

٪68

مــن الــدول انتهكــت حــق املفاوضة
الجماعية.
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فــي جمهوريــة الدومينيــكان  ،تــم قمــع إض ـراب نظــم فــي
قطــاع البنــاء بعنــف مــن قبــل قــوات الشــرطة  ،التــي
اســتخدمت الذخيــرة الحيــة والرصــاص املطاطــي .أصيــب
اثنــان مــن املتظاهريــن بجــروح خطيــرة .وفــي األرجنتيــن ،
ُ
قامــت الشــرطة بتفريــق إض ـراب نظــم فــي قطــاع الكهربــاء
في قرطبة بعنف باســتخدام الرصاص املطاطي .وأصيب
عــدد مــن املضربيــن بينمــا تــم اعتقــال آخريــن واحتجازهــم
لفتــرة وجيــزة .فــي بيــرو ُ ،منــع العمــال مــن اتخــاذ إج ـراءات
حيــث أعلنــت اإلدارة بشــكل غيــر قانونــي عــدة إضرابــات
غير قانونية  ،خاصة في قطاعي التعدين والقطاع العام.
الشعب العامل من مختلف أنحاء املجتمع البرازيلي يدعو
لتغييرالسياسة االقتصادية .عدة نقابات
اغتيل القادة في البرازيل  ،دون أي عمل
من قبل السلطات للتحقيق في عمليات القتل.
 Mateus Bonomiعبروكالة فرانس برس
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أوروبا
فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة  ،تــم كبــح الحــركات
واإلضرابــات االجتماعيــة مــن قبــل الســلطات  ،ممــا
أدى إلــى اعتقــاالت تعســفية وبعــض العنــف  ،بينمــا فــي
بعــض دول أوروبــا الشــرقية  ،كانــت الحــركات النقابيــة فــي فرنســا  ،تــم قمــع الحــركات االجتماعيــة الجماعيــة ضــد
إصــاح املعاشــات التقاعديــة فــي أواخــر  2019و 2020
املســتقلة ال ت ـزال تتعــرض للقمــع الشــديد.
بعنــف مــن قبــل الشــرطة  ،التــي اســتخدمت الغــاز املســيل
للدمــوع لتفريــق املتظاهريــن.

اعتقاالت أثناء االحتجاجات
وعرقلة اإلضرابات

تــم اعتقــال العمــال واحتجازهــم فــي
 ٪26مــن دول أوروبــا.

تــم اعتقــال واحتجــاز العديــد مــن األشــخاص بشــكل
تعســفي  ،بمــا فــي ذلــك زوجــة األميــن العــام للنقابــة العامــة
للصحفيين التونســيين  ،التي تم نقلها إلى مركز الشــرطة
بينما كانت تتظاهر بسالم في باريس .تم مداهمة العديد
مــن مكاتــب نقابــات االتحــاد الديمقراطــي الفرن�ســي
للعمــل  CFDTوتخريبهــا مــن قبــل رجــال ملثميــن فــي باريــس
وديجــون فــي ديســمبر  2019وينايــر .2020
فــي هولنــدا  ،منحــت املحكمــة التــي تقدمــت بشــكوى مــن
قبل  EasyJetبشأن نزاع اتفاق جماعي مع نقابة الشركة
 ،طلب الشركة بفرض فترة أطول من اإلخطار إلجراءات
اإلض ـراب .ثــم اســتخدمت  EasyJetهــذا التأخيــر لنقــل
 14طيــا ًرا مــن بلجيــكا ليحلــوا محــل الطياريــن الهولندييــن
الخمســة عشــر املضربيــن ويديــرون رحالتهــم.
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مقاضاة قادة النقابات
في  7يناير  ، 2020أيدت محكمة النقض في بلجيكا إدانة
برونــو فيراليكــت  ،رئيــس فــرع أنتويــرب فــي Algemene
 Centraleفــرع الصناعــة مــن  ، ABVV-FGTBلعرقلــة
صادمــة لحركــة املــرور خــال إض ـراب عــام .فــي حيــن لــم
يكــن باإلمــكان إثبــات أي عمــل فــردي  ،حملــت املحكمــة
 Verlaecktاملسؤولية فقط عن دوره في تنظيم اإلضراب.
لــم تفــرض عقوبــة .ومــع ذلــك  ،حــدد هــذا الق ـرار املســار
ملزيــد مــن اإلدانــات حيــث قــررت املحكمــة اإلصالحيــة فــي
لييــج مالحقــة  17شـ ً
ـخصا بتهــم مماثلــة إلض ـراب عقــد
فــي أكتوبــر  ، 2015بمــا فــي ذلــك تيــري بودســون  ،األميــن
العــام لالتحــاد العــام البلجيكــي للعمــل ـ Walloon FGTB
؛ أنطونيــو فانــارا  ،الســكرتير اإلقليمــي لفــرع املعــادن
لالتحــاد العــام البلجيكــي للعمــل  ABVV-FGTB؛ وجيانــي
أنجيلوت�شــي  ،ممثــل اتحــاد العمــال  ABVV-FGTBفــي FN
.Herstal
فــي أوروبــا الشــرقية  ،ظــل عــدد مــن قــادة النقابــات
البارزيــن يخضعــون لقيــود صارمــة علــى حريتهــم فــي
التنقــل بعــد مالحقتهــم بتهــم ملفقــة وحكــم عليهــم بشــدة.
فــي بيالروســيا  ،تمــت مقاضــاة جينــادي فيدينيتــش وإيغــور
كومليــك  ،وهمــا زعيمــان فــي نقابــة عمــال صناعــة الراديــو
واإللكترونيات البيالروسية ( ، )REPفي عام  2018بتهمة
التهــرب الضريبــي وحكــم عليهمــا بالســجن أربــع ســنوات مــع
وقــف التنفيــذ وحظــر احتجــاز كبــار مناصــب ملــدة خمــس
ســنوات .بعــد مــرور عاميــن  ،ال يـزال فيدينيتــش وكومليــك
تحــت أمــر اإلقامــة الجبريــة الصــارم :يجــب أن يكونــا فــي
ً
صباحــا
منزلهمــا مــن الســاعة  7مسـ ًـاء .حتــى الســاعة 6
فــي أيــام األســبوع  ،ليــس لديهــم الحــق فــي مغــادرة منزلهــم
فــي عطــات نهايــة األســبوع وليــس لديهــم الحــق فــي مغــادرة
مينســك .فــي كازاخســتان  ،ال ت ـزال الريســا خاركوفــا ،
الرئيسة السابقة التحاد العمال الكازخستاني ـ CNTUK
 ،تحــت أمــر اإلقامــة الجبريــة  ،فــي حيــن تمــت محاكمــة
إيــرالن بالتابــاي وســجنه مرتيــن فــي عــام ً .2019
حاليــا  ،ال
ُيســمح لــه بالتــورط فــي أي نشــاط نقابــي للســنوات الســبع
القادمــة.
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انتهاكات حقوق العمال في أوروبا

٪38

انتهاكات حقوق العمال في أوروبا

٪56

مــن الــدول انتهكــت حــق املفاوضــة
ا لجما عيــة .

٪76

من الدول انتهكت حق اإلضراب.

في فرنسا  ،مظاهرات حاشدة وسلمية
ضد إصالح نظام املعاشات قمع بعنف
من قبل الشرطة
نيكوالس بورتنوي  /هانزلوكاس عبروكالة فرانس برس
أسوأ منطقة في العالم

أسوأ عشرة بلدان في العالم للعمال
بنغالديش

•العنف
•الفصل الجماعي
•قوانين رجعية
ال يســتطيع العمــال فــي بنغالديــش ممارســة حقوقهــم
األساســية فــي العمــل دون خــوف مــن االنتقــام والقمــع
الوح�شــي .فــي قطــاع املالبــس  ،الــذي يمثــل حصــة كبيــرة
مــن اقتصــاد التصديــر فــي البــاد  ،لــم ُيســمح ألكثــر مــن
 500000عامــل يعملــون فــي مناطــق تجهيــز الصــادرات
بتكويــن نقابــات أو االنضمــام إليهــا  ،ممــا تركهــم بــدون
قــوة حقيقيــة للمســاومة مــن أجــل ظــروف عمــل أفضــل.
مــن املرجــح أن يتفاقــم الوضــع حيــث مــن املتوقــع
تطبيــق قانــون منطقــة تجهيــز الصــادرات علــى املناطــق
ً
االقتصاديــة الخاصــة التــي تــم إنشــاؤها حديثــا  ،والتــي
مــن املتوقــع أن توظــف املالييــن مــن العمــال.

االنتقام من العمال املضربين
عندمــا أضــرب  50000عامــل مالبــس فــي ديســمبر 2018
ً
احتجاجــا علــى األجــور  ،تــم فصــل مــا
وينايــر ، 2019
ال يقــل عــن  750فــي أعقــاب ذلــك مباشــرة  ،فــي حيــن
أصيــب أكثــر مــن  50نتيجــة لتدخــات الشــرطة الثقيلــة.
وتبــع ذلــك مزيــد مــن االنتقــام .بحلــول فبرايــر 2019
 ،فقــد أكثــر مــن  11600عامــل وظائفهــم .بيــن أبريــل
ً
 2019ومــارس  ، 2020ال ي ـزال  522عامــا علــى األقــل
يواجهــون اتهامــات جنائيــة بعــد أن رفــع أصحــاب العمــل
والشــرطة قضايــا ضــد أكثــر مــن  3000عامــل مجهوليــن.
تــم احتجــاز عامليــن علــى األقــل بتهمــة محاولــة قتــل ،
وحكــم عليهمــا بالســجن مــدى الحيــاة .يعــد اســتخدام
الشكاوى الجنائية ضد أعداد كبيرة من األشخاص «غير
املعروفيــن» ممارســة شــائعة فــي بنغالديــش  ،ممــا يســمح
للشــرطة بتهديــد أي شــخص ً
تقريبــا باالعتقــال .كمــا تــم
االتصــال بالعمــال مــن قبــل ممثلــي «النقابــات الصفـراء»
الذيــن ضغطــوا عليهــم للتوقيــع علــى وثيقــة تنــص على أنهم
قبلــوا املســؤولية عــن األضـرار التــي لحقــت باملصانــع .قيــل
لهــم أنــه إذا وقعــوا علــى هــذه الرســالة وقدموهــا إلــى اتحــاد
مصنعــي ومصــدري املالبــس البنغالديشــيين (، )BGMEA
فســوف يتلقــون إشــعا ًرا ملــدة شــهر واحــد ويحصلــون علــى
أجورهــم املتأخــرة.

عمال املالبس في دكا  ،بنجالديش يتظاهرون ضد
اإلقالة غيرالقانونية للموظفين
يواجــه العاملــون فــي بنغالديــش العنــف وعمليــات اإلقالــة
الجماعيــة والقوانيــن القمعيــة ملنعهــم مــن تنظيــم النقابــات.
مامونورراشد  /نورفوتو عبروكالة فرانس برس
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أسوأ عشرة بلدان في العالم للعمال
كولومبيا

البرازيل
•جرائم قتل
•التهديد والترهيب
•القمع الوح�شي لإلضرابات

•جرائم القتل والعنف الشديد
• تفكيك النقابات والفصل

تواصــل انــزالق البرازيــل إلــى العنــف فــي عــام 2020
حيــث شــنت الشــرطة حملــة صارمــة علــى اإلضرابــات
 ،وأطلقــت الغــاز املســيل للدمــوع  ،وضــرب منظمــي
اإلضرابــات لتخويــف العمــال املحتجيــن  ،واعتقــال
واحتجــاز العديــد مــن األشــخاص .كمــا واجــه قــادة
النقابــات خــال العــام اعتقــاالت تعســفية وتلقــوا
تهديدات بالقتل .في  26يونيو  ، 2019أضرمت النيران
فــي ســيارة  Genival Cruzبعــد أن تلقــى تهديــدات بالقتــل
عبــر الهاتــف قبــل ذلــك بثالثــة أيــام .كــروز هــو رئيــس
نقابــة عمــال الطريــق فــي أمابــا Sindicato dos dos
. Rodoviários do Amapá

ال ت ـزال كولومبيــا واحــدة مــن أســوأ منتهكــي الحقــوق
النقابيــة مــع ســجل مــروع لإلفــات مــن العقــاب فيمــا
يتعلــق بقتــل النقابييــن .بيــن ينايــر  2019ومــارس 2020
 ،تــم اغتيــال  14مــن قــادة النقابــات .باإلضافــة إلــى ذلــك
ُ ،ســجلت أربــع محــاوالت قتــل وحالــة اختفــاء قســري و
 198حالــة تهديــد للحيــاة .بقيــت معظــم هــذه الجرائــم
دون حــل ألن الحكومــة مــا زالــت تقصــر فــي معالجــة ثقافــة
اإلفــات مــن العقــاب فــي البــاد فــي حيــن ظــل النظــام
ً
ً
ونقصــا فــي املــوارد .وكانــت قطاعــات
القضائــي مختــا
التعليــم والنقــل والتعديــن والطاقــة هــي أكثــر القطاعــات
ً
تأثـرا بهــذه الدرجــة القصــوى مــن العنــف وتجاهــل الحيــاة
البشــرية.

حاالت القتل

حاالت القتل

فــي  11يونيــو  ، 2019أطلــق النــار علــى النقابــي كارلــوس
كاب ـرال بيري ـرا برصــاص رجليــن مجهوليــن علــى دراجــة
ناريــة  ،بالقــرب مــن منزلــه فــي ريــو ماريــا (بــارا) .توفــي فــي
الطريــق إلــى املستشــفى .كان كارلــوس كاب ـرال بيري ـرا
ر ً
ئيســا لنقابــة عمــال الريــف فــي ريــو ماريــا  ،وهــي نقابــة
تمثــل العمــال الريفييــن فــي مجتمــع ريــو ماريــا  ،باإلضافــة
إلــى أحــد مديــري مركزيــة العمــال البرازيلييــن (Central
 .)de Trabalhadores do Brasilوقــد تــم االعت ـراف بــه
ً
اجتماعيــا عــزز حقــوق
جيـ ًـدا فــي املنطقــة باعتبــاره قائـ ًـدا
العمــال الفالحيــن فــي الحصــول علــى األرا�ضــي .لســنوات ،
كان قــد شــجب عالنيــة التهديــدات ضــده.

فــي  29ينايــر  ، 2019قتــل ديليــو كوربــوس جيتيــو Dilio
ً
صباحــا بعــد
 Corpus Guetioفــي حوالــي الســاعة 6
مغــادرة منزلــه فــي بلــدة ســواريز  Suárezللذهــاب إلــى
العمــل .توقفــت ســيارة وأطلــق أحــد الــركاب النــار .كان
ديليــو كوربــوس جيتيــو 44 ، Dilio Corpus Guetio
ً
عامــا  ،عضـ ًـوا فــي نقابــة  FENSUAGROوعمــل علــى
تنســيق مجتمعــات الفالحيــن .كان ديليــو علــى األقــل
ثانــي نقابــي فــي  FENSUAGROقتــل فــي عــام ، 2019
بعــد مقتــل ويلمــر أنطونيــو ميرانــدا فــي  4ينايــر ً ،
أيضــا فــي
كاوكا .تــم اســتهداف العديــد مــن أعضــاء FENSUAGRO
وقتلهــم مــن قبــل الجماعــات شــبه العســكرية وغيرهــا
مــن الجماعــات املســلحة التــي تنظــم العمــال فــي القطــاع
الزراعــي والدفــاع عــن حقوقهــم.
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جديد

مصر
•القمع الوح�شي لالضرابات
•الفصل الجماعي
•قوانين رجعية
منــذ حــل جميــع النقابــات املســتقلة فــي  ، 2018ســعى
العمــال وممثلوهــم إلــى إعــادة تســجيل نقاباتهــم لكنهــم
واجهــوا عمليــة شــاقة وتعســفية .فــي  14يوليــو ، 2019
تعهــد وزيــر القــوى العاملــة بإكمــال تســجيل النقابــات
ً
حديثــا  ،وفــي  5أغســطس  ،تــم اعتمــاد القانــون
املنشــأة
ً
رقــم  142املعــدل لقانــون النقابــات  ،ممــا قلــل قليــا مــن
العــدد املطلــوب مــن العمــال لتشــكيل نقابــة .ومــع ذلــك
 ،ال ت ـزال الســلطات تفــرض شــروط تســجيل مفرطــة
وســخيفة  ،مثــل الحصــول علــى موافقــة وختــم صاحــب
العمــل .اعتبــا ًرا مــن ديســمبر  ، 2019انتظــرت  27نقابــة
مســتقلة علــى األقــل علــى املســتوى الوطنــي اعترافهــم
الرســمي  ،تاركيــن العمــال بــدون تمثيــل وحرمتهــم مــن
حقهــم فــي املفاوضــة الجماعيــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،تــم قمــع اإلضرابــات بشــكل منهجــي ،
حيــث اعتقلــت قــوات الشــرطة العمــال واحتجزتهــم.

الصفحة 24

حاالت اعتقال العمال املضربين
فــي  6يونيــو  ، 2019ألقــت قــوات أمــن الدولــة القبــض
علــى ســبعة مــن موظفــي شــركة صيانــة وخدمــة الســكك
الحديديــة املصريــة ( )Irmasالذيــن نظمــوا إضر ًابــا
للمطالبــة بزيــادة األجــور .وكانــت التهــم املوجهــة إليهــم
«التحريــض علــى اإلض ـراب واالضط ـراب العــام».
فــي  14ســبتمبر  ،نظــم العمــال فــي مصنــع أورغلــو إضر ًابــا
للمطالبــة بدفــع عــاوة مســتحقة .اعتقلــت قــوات األمــن
ُ
ً
 19عامــا وأحالتهــم إلــى نيابــة اإلســماعيلية .وأفــرج عــن
 13منهم  ،بينما ُاتهم ستة آخرون «بجمع وحجب حركة
املــرور علــى الطــرق  ،وأعمــال الشــغب  ،وإلحــاق الضــرر
باالقتصــاد وتعطيــل املنشــآت الحيويــة»ُ .
وحكــم عليهــم
ً
ً
جميعــا بالســجن  15يومــا .فــي  6أكتوبــر  /تشــرين األول
 ،لقــي ســبعة عمــال متظاهريــن فــي شــركة الشــرقية للتبــغ
نفــس املصيــر  ،حيــث تــم اعتقالهــم بتهمــة «التحريــض
علــى اإلض ـراب» وحكــم عليهــم بالســجن وغرامــة ماليــة.
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جديد

هندوراس

•جرائم القتل والعنف الشديد
•خرق النقابات والفصل

حاالت القتل
ابتليــت هنــدوراس منــذ فتــرة طويلــة بالعنــف املتوطــن
ً
خطيرا
ضد العمال .ظل االنخراط في األنشطة النقابية
ً
وغالبــا مــا أســفر عــن تهديــدات بالقتــل والقتــل.
للغايــة
ســاد اإلفالت من العقاب ألن الحكومة فشــلت في توفير
الحمايــة الكافيــة وفــي الوقــت املناســب للنقابييــن الذيــن
تلقــوا تهديــدات بالقتــل وفشــلت فــي التحقيــق فــي الجرائــم
املعاديــة للنقابــات ومالحقتهــا.
عــاوة علــى ذلــك  ،اســتخدم أربــاب العمــل إلــى حــد
كبيــر ممارســات خــرق النقابــات  ،مثــل الفصــل دون
ســابق إنــذار  ،للتحايــل علــى تمثيــل العمــال واملفاوضــة
الجماعية .في يونيو  ، 2019على سبيل املثال  ،أغلقت
 ، .STAR S.Aوهــي شــركة تابعــة ل ـ Gildan Activewear
 ،مصنــع املنســوجات الخــاص بهــا للتهــرب مــن تطبيــق
اتفاقيــة جماعيــة  ،تــم االنتهــاء منهــا أخيـ ًـرا بعــد عشــر
ســنوات مــن النضــال مــن قبــل شــركة ، SITRASTAR
نقابــة الشــركة .كان ينبغــي أن تكــون هــذه االتفاقيــة
الجماعيــة هــي األولــى التــي يتــم إبرامهــا ضمــن سلســلة
توريــد جيلــدان.
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فــي  16نوفمبــر  ، 2019أطلــق رجــان النــار علــى خورخــي
ألبرتــو أكوســتا وقتلهمــا فــي صالــة الســنوكر علــى بعــد
أربــع مبـ ٍـان فقــط مــن منزلــه فــي ال ليمــا  ،كورتيــس ،
هنــدوراس .كان جــورج ً 62 ،
عامــا  ،قائـ ًـدا ً
نقابيــا لشــركة
 ، SITRATERCOوهــي أقــدم نقابــة فــي البــاد  ،والتــي تمثــل
عمال املوز  .Chiquitaفي أوائل عام  ، 2018نظم عمال
املوز إضر ًابا ملدة ً 77
يوما بعد أن نقلت شيكيتا مركزها
الطبــي بشــكل غيــر قانونــي  -الــذي قــدم رعايــة صحيــة
كاملــة للعائــات العاملــة ألكثــر مــن ً 60
عامــا  -إلــى مــكان
بعيــد واســتبدله بمــكان خــاص باهــظ الثمــن منخفــض
الدرجــة مركــز طبــي .قوبــل العمــال علــى خــط االعتصــام
بالرصــاص الحــي مــن الشــرطة العســكرية وعمليــات
التســريح الجماعــي مــن تشــيكويتا .بعــد انتهــاء اإلض ـراب
فــي أبريــل  ، 2018بــدأ خورخــي وزمــاؤه النقابيــون فــي تلقــي
تهديــدات بالقتــل  ،وتعرضــوا لالعتــداءات الجســدية
واملراقبــة واالقتحــام .وشــجبوا م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا هــذه
التهديــدات للمســؤولين الحكومييــن  ،الذيــن لــم يحققــوا
أبـ ًـدا ولــم يوفــروا تدابيــر حمايــة مناســبة لقــادة النقابــات
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الهند
•القمع الوح�شي لالضرابات
•الفصل الجماعي
•قوانين رجعية
فــي عــام  ، 2020اســتخدمت الشــرطة ً
عنفــا غيــر
متناســب ضــد العمــال املحتجيــن للمطالبــة بدفــع األجــور
املســتحقة وظــروف العمــل األفضــلُ .
اعتقــل آالف
العمــال ملمارســتهم حقهــم فــي اإلض ـراب .فــي  10أكتوبــر
 ، 2019ألقــي القبــض علــى آالف العمــال املتعاقديــن مــن
شــركة تاميــل نــادو للتوليــد والتوزيــع ( )TANGEDCOفــي
تســع مناطــق فــي جميــع أنحــاء الواليــة .احتــج أكثــر مــن 10
آالف عامــل متعاقــد فــي تانغدكــو علــى تســوية أوضاعهــم.
ً
مــن املرجــح أن يصبــح الوضــع أكثــر توتـرا كمــا هــو الحــال
فــي ترشــيد القوانيــن الصناعيــة  ،تتبنــى حكومــة مــودي
ً
حاليــا مجموعــة مــن ممارســات ســوق العمــل املرنــة التــي
تقلــل مــن حمايــة العمــال فــي االقتصــاد غيــر الرســمي
 ،والتــي تشــكل  ٪ 94مــن القــوى العاملــة  ،تضعــف
وتضعــف تقويــض النقابــات  ،وإزالــة العــبء التنظيمــي
علــى الســلوك التجــاري الضــار  ،وإضعــاف العامــل الفــرد
وإضعــاف التماســك االجتماعــي واملســؤولية املتبادلــة
فــي مــكان العمــل .يتــم ذلــك عــن طريــق اســتبدال عقــود
العمــل القابلــة للتوقــع والطويلــة األجــل بعقــود عمــل
محددة املدة ومرنة ومؤقتة وفئات أخرى من العمل غير
املستقر  ،واالنخراط في ممارسات تفضل لجان العمال
علــى النقابــات وتغــض الطــرف عــن أصحــاب العمــل
الذيــن يشــاركون فــي املمارســات املناهضــة للنقابــات بمــا
فــي ذلــك عــدم االعتـراف بالنقابــات التمثيليــة والتفــاوض
بشــأنها.
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جديد

حاالت الفصل الجماعي
أعلنــت حكومــة تيالنجانــا فــي  6أكتوبــر  ، 2019فصــل
 48000موظــف فــي شــركة النقــل البــري علــى الطــرق فــي
واليــة تيالنجانــا ( )TSRTCبعــد أن أطلقــوا إضر ًابــا ألجــل
غيــر مســمى يطالبــون بظــروف تقاعــد أفضــل  ،ومراجعــة
رواتبهــم والتوظيــف الجديــد لتقليــل عــبء العمــل علــى
املوظفيــن .بقــي حوالــي  1200موظــف  ،بمــن فيهــم أولئــك
الذيــن لــم ينضمــوا إلــى اإلضـراب وغيرهــم ممــن عــادوا إلــى
واجباتهــم قبــل الســاعة السادســة مسـ ًـاء .فــي  5أكتوبــر
 ،حــددت الحكومــة مهلــة نهائيــة إللغــاء اإلض ـراب عــن
العمــل .بعــد أســبوع  ،قــال رئيــس الــوزراء إنــه ســيكون
ً
مفتوحــا أمــام عمــال  TSRTCالعائديــن إلــى وظائفهــم
 ،ولكــن فقــط إذا وافقــوا علــى التنــازل عــن حقهــم فــي
التمثيــل النقابــي وتعهــد «بأنهــم لــن ينضمــوا إلــى أي
نقابــة للموظفيــن .اســتمرت االحتجاجــات  ،واحتجــزت
الشــرطة نشــطاء خــال إغــاق اســتمر ليــوم واحــد
فــي  19أكتوبــر  /تشــرين األول .ومــا زال رئيــس الــوزراء
ً
يرفــض االســتجابة ملطالــب العمــال .وبــدال مــن ذلــك هــدد
بخصخصــة الخدمــة بأكملهــا.
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كازاخستان
•قمع الدولة
•معوقات شديدة للتسجيل النقابي
•مالحقة القيادات النقابية
اســتمرت النقابــات املســتقلة فــي كازاخســتان فــي مواجهــة
سياســة الدولــة املنظمــة إلضعــاف التضامــن  ،والتــي
تضمنــت الحكــم علــى القــادة بتهــم ملفقــة وعــدم تســجيل
النقابــات .وبــدون نقابــات مســتقلة للدفــاع عــن حقوقهــا ،
ُحــرم العمــال فــي كازاخســتان مــن الحريــات املدنيــة وتركــوا
دون حمايــة ضــد انتهــاكات أصحــاب العمــل.

حاالت عرقلة تسجيل النقابات
منــذ إلغــاء تســجيلها وحلهــا فــي  28مــارس  ، 2017منعــت
الحكومــة اتحــاد النقابــات املســتقلة فــي كازاخســتان
( )CNTUKمــن التســجيل تحــت اســم جديــد .بيــن يوليــو
وســبتمبر  ، 2018قــام مؤسســو النقابــة بثــاث محــاوالت
لتســجيل نقابتهــم لــدى الســلطات .فــي كل مــرة  ،تــم رفــض
طلبهــم ألســباب مريبــة .ومنــذ ذلــك الحيــن  ،لــم يتمكــن
املؤسســون مــن تســجيل نقابتهــم وبالتالــي العمــل كنقابــة.
زعيمهــم  ،الريســا خاركوفــا  ،الرئيســة الســابقة ل ـ CNTUK
 ،ال تـزال تحــت قيــود صارمــة علــى حريتهــا فــي التنقــل :يجــب
أن تبقــى فــي املنــزل بعــد الســاعة  8مسـ ًـاء .وعليــه التســجيل
مرتيــن فــي الشــهر لــدى الســلطات.

حاالت مالحقة زعماء النقابات
في أغسطس  ، 2019تم اعتقال زعيم النقابة املستقلة
لعمــال النفــط والطاقــة فــي كازاخســتان  ،إيــرالن بالتابــي
 ،مــرة أخــرى وحكــم عليــه بالســجن ملــدة خمســة أشــهر
إضافيــة بســبب األنشــطة املتعلقــة بالنقابــات وعــدم
دفــع الغرامــة املفروضــة عندمــا تــم اإلفـراج عنــه سـ ً
ـابقا
مــن الســجن ألســباب إنســانيةُ .حكــم علــى بالتابــاي فــي
األصــل بالســجن ســبع سـ ُـنوات فــي يوليــو  2019بتهمــة
زائفــة «اختــاس أمــوال» .أطلــق س ـراحه فــي أغســطس
 2019بعــد أن عفــا عنــه الرئيــس وعوقــب بغرامــة لــم
ُيفصــح عنهــا مقابــل العقوبــة املتبقيــة لــه فــي الســجن.
أصــر بالتابــاي علــى براءتــه ورفــض دفــع الغرامــة أو
االعتـراف بالعفــو الرئا�ســي .جــادل بالتابــاي فــي املحكمــة
بــأن التهــم الجنائيــة التــي وجهــت إليــه كانــت ذات دوافــع
سياســية وال أســاس لهــا مــن البدايــة .فــي  19ديســمبر
 ، 2019رفضــت املحكمــة اســتئناف بالتابــاي .وبالتالــي
 ،فــي أكتوبــر  ، 2019أعيــد بالتابــاي إلــى الســجن ملــدة
خمســة أشــهر لعــدم دفــع هــذه الغرامــة وق�ضــى تلــك
املــدة بالكامــل .فــي  20مــارس  ، 2020تــم إطــاق س ـراح
بالتابــاي مــن الســجن .حاليــا  ،ال ُيســمح لــه باملشــاركة فــي
أي نشــاط نقابــي ملــدة ســبع ســنوات.

مظاهرة مناهضة للحكومة في أملاتي  ،كازاخستان.
تواجه النقابات املستقلة في كازاخستان
سياسة الدولة املنظمة واملناهضة للنقابات.
االئتمان :رسالن بريانيكوف  /وكالة الصحافة الفرنسية
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الفيليبين
•العنف والقتل
•االعتقاالت التعسفية
•ممارسات حل النقابات
في الفلبين  ،كان أعضاء النقابات معرضين بشــكل خاص
لخطــر العنــف والترهيــب والقتــل .فــي ســياق عنــف الدولــة
الشــديد وقمــع الحريــات املدنيــة  ،تكتيــكات أربــاب العمــل
لتصنيــف النقابــات علــى أنهــا «منظمــات تخريبيــة»  ،فــي
عمليــة تعــرف باســم «وضــع العالمــات الحمـراء» ّ ،
عرضــت
أعضائهــا للعنــف والقمــع .فــي  5أكتوبــر  ، 2019عقــدت
ً
اجتماعــا لجميــع
إدارة مصنــع كــوكا كــوال فــي مدينــة باكولــود
ً
املوظفيــن للتنديــد باتحــاد الشــركة باعتبــاره مخربــا .فــي 17
أكتوبر  /تشرين األول  ،قام رجلين َّ
عرفوا بأنفسهم بأنهم
ضبــاط عســكريون بزيــارة منــزل ضابــط منتخــب مــن اتحــاد
مدينــة باكولــود كــوكا كــوال .وأشــار الرجــال إلــى اجتمــاع 5
أكتوبــر  ،وشــجبوا النقابــة وهــددوا بــأن الحكومــة «لديهــا
طــرق إلســكات مثيــري الشــغب».
في عام  ، 2019تم القبض على عدد متزايد من النقابيين
فــي منازلهــم واتهمــوا ألســباب مريبــة  ،مثــل الحيــازة غيــر
القانونيــة لألســلحة الناريــة  ،التــي زرعتهــا قــوات األمــن.
ً
كمــا واجــه ســبعة عشــر عامــا سلســلة مــن التهــم ملفقــة فــي
أعقــاب التفريــق العنيــف إلض ـراب فــي  6يوليــو  /تمــوز فــي
مصنــع يديــره عمــاق البنــدق نوتريــا آســيا فــي كابويــاو ســيتي
 ،الجونــا.
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حاالت القتل
تــم إطــاق النــار علــى منظــم النقابــات دنيــس ســيكينيا
فــي  2يونيــو  2019فــي بارانجــاي بونجــا فــي تانـزا  ،كافيــت
 ،أثنــاء لقائــه بمجموعــة مــن العمــال .تــم إطــاق النــار
عليــه مــن قبــل مســلح وصــل يركــب جنبــا إلــى جنــب
علــى دراجــة ناريــة .هــرب املســلح وشــريكه باســتخدام
نفــس الدراجــة الناريــة .أحضــر زمــاؤه ســيكوينيا
إلــى املستشــفى  ،لكــن األطبــاء فشــلوا فــي إنقــاذه .كان
ً
ً
ً
ً
ســيكوينا منظمــا نقابيــا وعضــوا نشــطا فــي لجنــة الحريــة
النقابيــة التابعــة لتحالــف العمــال فــي ناغيســا ووزارة
العمــل والعمالــة ( - )DOLEمجموعــة ناغيســا التقنيــة
العاملــة بشــأن الحريــة النقابيــة منــذ عــام .2018
وســاعد عمــال كافيــت الذيــن يواجهــون مشــاكل فــي
العمــل و تقديــم املشــورة للعمــال حــول كيفيــة تكويــن
النقابــات وتحســين أجورهــم وظــروف عملهــم .وقــد أدى
اغتيالــه إلــى رفــع العــدد اإلجمالــي للمدافعيــن عــن حقــوق
العمــال املغتاليــن فــي ظــل إدارة دوتــرت إلــى .43
ُ
فــي وقــت الحــق مــن العــام  ،قتــل رينالــدو ماالبوربــور ،
وهو زعيم نقابي ومنظم مجتمعي  ،في  4نوفمبر .2019
أطلــق عليــه رجــل مجهــول بالرصــاص بشــكل متكــرر
أثنــاء ســيره مــع زوجتــه بالقــرب مــن مقرهــم فــي الســاعة
 9:30مسـ ًـاء .فــي بارانجــاي بانــاي بانــاي .وقالــت الشــرطة
إن املســلح تمكــن مــن الف ـرار مــن موقــع الجريمــة ســيرا
ً
علــى األقــدام .كان ماالبوربــور ناشــطا منــذ فتــرة طويلــة
وشــارك فــي العديــد مــن منظمــات العمــل .قبــل أن يصبــح
ناشـ ًـطا فــي نقابــة الفالحيــن  ،كان ماالبــورور ر ً
ئيســا
للنقابــة فــي شــركة Universal Robina Corporation
ً
ومنظمــا للنقابــات العماليــة لحركــة الفلبيــن
فــي كاالمبــا ،
 ســتة فبرايــر .فــي عــام  2010كان واحــدا مــن ثالثــةمزارعيــن اعتقلهــم واتهمهــم الجيــش بحيــازة أســلحة
ناريــة ومتفج ـرات بشــكل غيــر قانونــي .أم�ضــى خمــس
ســنوات رهــن االعتقــال قبــل رفــض القضيــة فــي عــام
.2015
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زيمبابوي

تركيا
•الفصل والتمييز
•اعتقــال ومقاضــاة القيــادات
ا لنقا بيــة

•مالحقة القيادات النقابية
•العنف والتهديدات

ظلــت تركيــا واحــدة مــن أكثــر الــدول املعاديــة للنقابييــن
فــي العالــم .منــذ محاولــة االنقــاب فــي  ، 2016فرضــت
الحكومــة التركيــة قيـ ً
ـودا شــديدة علــى الحريــات املدنيــة
وقمعــت النقابــات املســتقلة  ،خاصــة فــي القطــاع العــام.
فــي منــاخ مــن الخــوف وتحــت التهديــد املســتمر باالنتقــام ،
كافح العمال من أجل االتحاد وتكوين النقابات  ،في حين
حاالت مالحقة أعضاء النقابات
ردع أربــاب العمــل بنشــاط أي محاولــة للقيــام بذلــك عــن
طريــق فصــل املنظميــن النقابييــن واالنخـراط فــي مما ســات ال ي ـزال ثمانيــة وعشــرون مــن أعضــاء  ZCTUيواجهــون
ر
اتهامــات جنائيــة بعــد اعتقالهــم قبــل أكثــر مــن عــام .إذا
خــرق النقابــات.
أدين  ،يمكن أن يحكم عليهم بالسجن ملدة عشر سنوات
إلزاميــة .تــم إطــاق س ـراح رئيــس  ZCTUبيتــر موتاســا
حاالت مقاضاة القادة النقابيين
واألميــن العــام جافييــت مويــو  ،اللذيــن تــم القبــض عليهمــا
فــي عــام  ، 2019واصــل قــادة النقابــات العماليــة مواجهــة
واتهامهمــا بالتخريــب  ،فــي فبرايــر  ، 2019لكنهمــا ظلــوا فــي
االعتقاالت واملحاكمة بتهم فاشلة  ،حيث حاول أردوغان
ظــل شــروط إطــاق صارمــة  ،ومنعــوا مــن الســفر وأجبــروا
قمــع األصــوات الناقــدة .فــي  9مــارس  ، 2020واجــه أرزو
علــى تســجيل الوصــول بانتظــام فــي مركــز الشــرطة .عــاوة
ســيركيز أوغلــو  ،رئيــس املركــز النقابــي  ، DISKاتهامــات علــى ذلــك  ،تلقــى كال الزعيميــن رســائل مجهولــة تحتــوي
جنائيــة بالســجن ملــدة محتملــة النتقادهــا حــزب العدالــة
علــى تهديــدات بالقتــل والرصــاص .وحذرتهــم الرســائل مــن
والتنميــة الحاكــم فــي تركيــا فــي يونيــو  .2016وتمــت تبرئتهــا
االســتمرار فــي اإلض ـراب املخطــط لــه فــي  22يوليــو 2019
ً
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الحق
وهــددت بقتــل االثنيــن وإيــذاء أســرهم .تقــول الرســالة:
 KESKاملؤلــف مــن ســبعة أعضــاء  ،والــذي دعــا فــي ينايــر
«لقــد اســتأجرنا مرتزقــة للتعامــل معــك مــرة واحــدة وإلــى
 2018إلــى الســام وحــذر مــن تأثيــر توغــل الجيــش التر ـكـي
األبــد  -مــا لــم توقــف مــا تخطــط لــه» .تلقــى جفيــت مويــو
فــي عفريــن  ،ســوريا  ،وال ســيما علــى األك ـراد .وقــد ألغــت رســائل تهديــد أخــرى  ،تحتــوي واحــدة منهــا علــى تهديــد
املحكمــة الجنائيــة الرابعــة الرابعــة التهــم فــي أنقــرة فــي 3
باغتصــاب ابنتــه.
مــارس .2020
ومــع ذلــك  ،اســتمر االســتهداف املنهجــي لقــادة النقابــات
ً
صباحــا  ،داهمــت
حتــى  5مــارس  ، 2020فــي الســاعة 5:30
الشــرطة التركيــة منــزل عمــر كاراتبــي  ،مديــر االتصــاالت
فــي  .DISKألقــي القبــض عليــه واقتيــد إلــى مقــر الشــرطة
فــي اســطنبول .كانــت التهــم غيــر محــددة  ،ولكــن ورد أنهــا
تتعلــق بعــدة تصريحــات تــم اإلدالء بهــا علــى حســابه علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي.

فــي أعقــاب الهجمــات العنيفــة ضــد العمــال خــال
اإلضرابــات العامــة التــي نظمهــا اتحــاد العمــال فــي زيمبابــوي
 ZCTUفــي أكتوبــر  2018وينايــر  ، 2019واصلــت
زيمبابــوي قمعهــا ضــد النقابــات.
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حاالت االختطاف
تــم اختطــاف رئيــس جمعيــة أطبــاء مستشــفى زيمبابــوي
( ، )ZHDAالدكتــور بيتــر ماغومبيــي  ،فــي  14ســبتمبر
 2019مــن قبــل ثالثــة رجــال مجهوليــن  ،ولــم يعــرف مــكان
وجــوده أليــام .قبــل اختطافــه  ،تلقــى رســالة مــن مصــدر
غيــر معــروف تحتــوي علــى تهديــدات بالقتــل .لســنوات ،
كان الدكتــور ماغومبــي فــي طليعــة الكفــاح مــن أجــل ظــروف
عمــل أفضــل لجميــع األطبــاء فــي البــاد .أطلــق س ـراحه فــي
النهايــة وتــرك خــارج هـراري .فــي وقــت ســابق مــن العــام  ،فــي
 5يونيــو  ، 2019تــم اختطــاف أوبيــرت ماســارور  ،رئيــس
اتحــاد املعلميــن الريفييــن فــي زيمبابــوي ( ، )ARTUZفــي
منزلــه .شــجبت قيــادة  ARTUZاملضايقــات واالضطهــاد
الــذي ال هــوادة فيــه مــن قبــل قــوات األمــن  ،حيــث أبلغــت
عــن اثنــي عشــر حالــة مــن أف ـراد قــوات األمــن يســتجوبون
ويضايقــون أفرادهــا قبــل «النقابــات مــن أجــل العمــل»
املخطــط لهــا فــي  3يونيــو  .2019خــال فتــرة وجودهــم فــي
األســر  ،كال مــن ماغومبيــي وتعــرض مصــارع للتعذيــب
وســوء املعاملــة.
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الحقوق األكثرانتهاكا في العالم
الحق في اإلضراب  -تجريم الحق في اإلضراب في  ٪85من البلدان.
الحق في املفاوضة الجماعية  -تراجع املفاوضة الجماعية في  ٪80من البلدان.
الحق في تأسيس النقابات أو االنضمام إليها  -استثناء العمال من الحق حماية العمل في  ٪74من البلدان.
الحق في الحريات املدنية  -قيود على اللجوء إلى العدالة في  ٪72من البلدان.
الحق في األنشطة النقابية  -إلغاء تسجيل النقابات في  ٪62من البلدان.
الحق في الحريات املدنية  -االعتقاالت التعسفية واالحتجازوالسجن في  ٪42من الدول.
 -1زيادة تجريم الحق في اإلضراب
فــي عــام  ، 2020تــم تقييــد اإلضرابــات أو حظرهــا
بشدة في  123دولة من بين  144دولة .في عدد كبير
مــن هــذه البلــدان  ،تــم قمــع اإلج ـراءات الصناعيــة
بوحشــية مــن قبــل الســلطات والعمــال الذيــن
مارســوا حقهــم فــي اإلض ـراب فــي كثيــر مــن األحيــان
واجهــوا املالحقــة الجنائيــة والفصــل دون محاكمــة.

٪75

على مستوى العالم:
 ٪85من الدول انتهكت حق اإلضراب.

توجهات سبع سنوات
٪85
زادت الدول التي تنتهك الحق في
 ٪63اإلضراب من  ٪63من الدول في 2014
إلى  ٪85من البلدان في .2020

ً
إقليميا :نسبة الدول التي انتهكت حق اإلضراب:
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
أفريقيا:
آسيا واملحيط الهادئ:
أوروبا:
األمريكتين:
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٪100
٪97
٪87
٪74
٪72

مقاضاة قادة النقابات والعمال ملشاركتهم في اإلضرابات
آسيا واملحيط الهادئ

٪87

 ٪87مــن دول آســيا واملحيــط الهــادئ
انتهكــت حــق اإلضــراب.

فــي تايالنــد  ،بعــد عشــر ســنوات مــن األحــداث التــي أثــارت
التهــم املوجهــة إليهــم  ،بــدأت محاكمــة  13مــن قــادة
اتحــاد الســكك الحديديــة ( )SRUTفــي  11نوفمبــر .2019
واتهمــوا بالفســاد وســوء الســلوك  ،وكذلــك إهمــال
الواجــب .إذا ثبتــت إدانتهــم  ،فإنهــم يواجهــون عقوبــة
تصــل إلــى الســجن ملــدة خمــس ســنوات  ،وغرامــة قدرهــا
 20000بــات تايلنــدي وإنهــاء عملهــم فــي الســكك الحديديــة
الحكوميــة فــي تايالنــد ( .)SRTقــادة  SRUTالثالثــة عشــر
هــم Wirun Sakaekum ، Prachaniwat Buasri ،
Nittinai Chaiyaphum ، Sorawut Phothongkam ،
Thawatchai Boonwisoot ، Saroj Rakchan ، Sawit
Kaewwan ، Thara Sawangtham ، Liam Mokngam
 ، ، Pinyo Ruenphet ، Arun Deerongchatوقــد تــم
ً
ً
انتقامــا مــن تنظيمهــم
جميعــا بإج ـراءات موجــزة
فصلهــم
حملــة وطنيــة لســامة الســكك الحديديــة فــي أعقــاب
انقطــاع قاتــل للقطــار فــي  5أكتوبــر  2009فــي محطــة
خــاو تــاو  ،التــي تديرهــا  .SRTفــي مــارس  ، 2018أمــرت
محكمــة العمــل العليــا بالفعــل ســبعة مــن قــادة SRUT
بدفــع تعويضــات تصــل إلــى حوالــي  24مليــون بــات تايلنــدي
(حوالــي  726116دوالر أمريكــي).
فــي فيتنــام  ،فــي  21مايــو  ، 2019عقــدت محكمــة الشــعب
فــي مقاطعــة بينــه ثــوان محاكمــة ضــد الناشــطين العماليين
دانــغ نغــوك تــان وفــام ثانــه  ،وهمــا متظاه ـران شــاركا فــي
مظاهـرات حاشــدة ضــد مشــاريع القوانيــن بشــأن املناطــق
االقتصاديــة الخاصــة واألمــن الســيبراني فــي عــام .2018
حكــم عليــه بالســجن ملــدة  17ســنة و  11ســنة  ،علــى
التوالــي  ،بتهمــة «اإلتــاف املتعمــد للممتلــكات العامــة».
وقــد حوكــم االثنــان بالفعــل فــي  2018بتهمــة «اإلخــال
بالنظــام العــام» ُ
وحكــم عليهمــا بالســجن أربــع ســنوات .فــي
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 7مــارس  ، 2019حكمــت محكمــة الشــعب فــي منطقــة
تــوي فونــج علــى دانــغ نجــوك تــان بالســجن ثــاث ســنوات
ملشــاركته فــي احتجاجــات أخــرى فــي بلــدة فــان ري كــوا
وهــوا مينــه .فــي املجمــوع  ،أديــن دانــغ نغــوك تــان وفــام ثانــه
بالســجن ملــدة  24و  15.5ســنة  ،علــى التوالــي .يبلــغ دانــغ
نغــوك تــان ً 19
عامــا فقــط .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،اضطــر
تــان وتانــه ً
أيضــا إلــى دفــع تعويــض قــدره  3.6مليــار دونــج
ً
أمريكيــا) وأكثــر مــن مليــار دونــج
فيتنامــي ( 154،210دوال ًرا
ً
أمريكيــا)  ،علــى التوالــي  ،لحــرق
فيتنامــي ( 42،836دوال ًرا
أربــع شــاحنات إطفــاء واثنتــي عشــرة ســيارة شــرطة علــى
ً
التوالي .أدين أكثر من  127ناشطا شاركوا في احتجاجات
يونيــو  2018أو تمــت مضايقتهــم بســبب انضمامهــم إلــى
االحتجاجــات
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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 ٪100مــن دول الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا انتهكــت حــق
ا إل ضــرا ب .

فــي أكتوبــر  /تشــرين األول  ، 2017فــي ســياق تزايــد قمــع
ً
الدولــة  ،أصــدر رئيــس الــوزراء املصــري أمـرا بإحالــة قضايــا
االحتجــاج واإلضـراب واالعتصــام إلــى محاكــم أمــن الدولــة
بعــد أن تمــت محاكمتهــم مــن قبــل املحاكــم العامــة .فــي
أكتوبــر  ، 2019حكمــت املحكمــة العســكرية علــى 26
ً
عامــا فــي حــوض بنــاء الســفن بالســجن ملــدة عــام مــع وقــف
التنفيــذ وغرامــة قدرهــا  2000جنيــه مصــري ملشــاركتهم
فــي اإلض ـراب .فــي إي ـران  ،تــم اســتدعاء أربعــة مــن عمــال
أســمنت كارون  ،فرشــاد خداديــان  ،خــرم أغابيجــي ،
بيمــان ســليماني وأميــن هاتامــي  ،فــي  17يونيــو  2019للــرد
علــى الســلطات القضائيــة .قبــل أكثــر مــن ثــاث ســنوات
 ،تــم فتــح قضيــة ضــد هــؤالء العمــال بعــد شــكوى مديــر
املصنــع ضدهــم ملشــاركتهم فــي احتجاجــات العمــال فــي
املصنــع .ووجهــت إليهــم تهمــة «اإلخــال بنظــام املجتمــع» و
«املشــاركة فــي تجمعــات غيــر قانونيــة».
ً
الحقوق األكثرانتهاكا في العالم

أوروبا

٪74

أفريقيا
 ٪74مــن دول أوروبــا انتهكــت حــق
اإلضــراب.

في  7يناير  ، 2020أيدت محكمة النقض في بلجيكا إدانة
برونــو فيراليكــت  ،رئيــس فــرع أنتويــرب فــي Algemene
( Centraleفــرع الصناعــة مــن  ، )ABVV-FGTBلعرقلــة
غيــر مشــروعة لحركــة املــرور خــال إضـراب عــام .فــي حيــن
لم يكن باإلمكان إثبات أي عمل فردي  ،حملت املحكمة
 Verlaecktاملسؤولية فقط عن دوره في تنظيم اإلضراب.
لــم تفــرض عقوبــة .ومــع ذلــك  ،حــدد هــذا الق ـرار املســار
ملزيــد مــن اإلدانــات حيــث قــررت املحكمــة اإلصالحيــة فــي
لييــج محاكمــة  17شـ ً
ـخصا بتهــم مماثلــة لإلض ـراب الــذي
عقــد فــي أكتوبــر  ، 2015بمــا فــي ذلــك تيــري بودســون ،
األمين العام لـ  ، Walloon FGTBأنطونيو فانارا  ،األمين
اإلقليمــي ل الفــرع املعدنــي ل ـ  ABVV-FGTBو Gianni
 ، Angelucciممثــل اتحــاد العمــال  ABVV-FGTBفــي FN
.Herstal
فــي البرتغــال  ،دعــا االتحــاد الوطنــي لســائقي البضائــع
الخطــرة ( )SNMMPإلــى االنســحاب فــي ســبتمبر 2019
لالحتجــاج علــى الظــروف الخطيــرة وغيــر املســتقرة
لســائقي صهاريــج الوقــود  ،بمــا فــي ذلــك فت ـرات القيــادة
ملــدة  15ســاعة  ،والعمــل اإلضافــي املفــرط (حتــى 500
ســاعة لبعــض الســائقين فــي  2019وحــده) وراتــب أسا�ســي
ً
قــدره  600يــورو .وردا علــى ذلــك  ،أمــرت الحكومــة ســائقي
صهاريــج الوقــود  ،تحــت التهديــد باملالحقــة القضائيــة
 ،بالعــودة إلــى العمــل .وفــي وقــت الحــق  ،تــم اتهــام أربعــة
عشــر سـ ً
ـائقا بارتــكاب جريمــة العصيــان  ،ويواجهــون
الســجن ملــدة تصــل إلــى عاميــن  ،فــي حيــن تــم تهديــد بعــض
الســائقين بالفصــل.

الصفحة 33
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 ٪97من الدول انتهكت حق اإلضراب

فــي زيمبابــوي  ،فــي أكتوبــر  ، 2018قامــت قــوات الشــرطة
بقمــع احتجــاج وطنــي نظمتــه  ZCTUضــد زيــادة الضرائــب
املاليــة وارتفــاع األســعار .تعــرض العمــال للضــرب وتــم
تطويــق مكاتباتحــاد العمــال املركــزي  ZCTUفــي ه ـراري
مــن قبــل  150شــرطيا .تــم القبــض علــى  33عضــوا ZCTU
ووجهــت لهــم تهمــة «اإلخــال بالنظــام العــام» .بعــد مــرور
أكثــر مــن عــام علــى اعتقالهــم  ،ال ي ـزال  28مــن هــؤالء
النقابييــن يواجهــون اتهامــات جنائيــة .تكــررت  19مــرة
أخــرى فــي محكمــة الصلــح فــي موتــاري فــي  4فبرايــر .2020
إذا أدينــوا  ،فإنهــم يواجهــون عقوبــة إلزاميــة بالســجن ملــدة
عشــر ســنوات .فــي كينيــا  ،تــم ســجن قــادة نقابــة عمــال
الطي ـران الكينييــن  ،بمــا فــي ذلــك مو�ســى نديمــا  ،األميــن
العــام للنقابــة  ،فــي  6مــارس  2019لدورهــم فــي التحريــض
علــى إض ـراب املوظفيــن فــي مطــار جومــو كينياتــا الدولــي.
األمريكتين
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 ٪72من الدول انتهكت حق اإلضراب.

فــي البرا يــل ُ ،
اعتقــل جــواو لويــز بيري ـرا رودريغــز  ،رئيــس
ز
ً
نقابــة موظفــي الخدمــة املدنيــة  ، SIND-DEGASEتعســفا
ُ
خــال إض ـراب نظــم فــي ريــو دي جانيــرو ضــد ظــروف
العمــل غيــر املســتقرة فــي قطــاع التعليــم االجتماعــي .كمــا
فرضــت املحاكــم وقــف اإلض ـراب فــي غضــون  24ســاعة.
فــي األرجنتيــن  ،تــم ســجن قــادة نقابــات نقابــة عمــال الدولــة
( )ATEفي مندوزا بشكل تعسفي وحكم عليهم في  18يونيو
 2019للمــرة الثانيــة فــي أقــل مــن عــام واحــد .وحكمــت
عليهــم املحاكــم بالســجن ملــدة ثالثــة أشــهر ملظاهــرة نظمتهــا
عنــد مدخــل املطــار اإلقليمــي .ومــن بيــن الزعمــاء الذيــن
تــم ســجنهم روبــرت ماتشــو  ،األميــن العــام ل ـ  ATE-CTAفــي
منــدوزا.
ً
الحقوق األكثرانتهاكا في العالم

الفصل بسبب املشاركة في اإلضرابات
أفريقيا

آسيا واملحيط الهادئ

فــي جيبوتــي  ،عانــى عمــال الســكك الحديديــة  ،الذيــن
يعملــون لــدى شــركة اإلنشــاءات الهندســية املدنيــة
الصينيــة ( ، )CCECCمــن تعليــق لعــدة أســابيع بعــد
االحتجــاج علــى انخفــاض األجــور  ،والوظائــف غيــر اآلمنــة
وظــروف العمــل الســيئة بمــا فــي ذلــك نقــص ميــاه الشــرب
واملراحيــض وأماكــن اإلقامــة  ،فــي يوليــو  .2019رفضــت
الشــركة الصينيــة اململوكــة للدولــة االلتـزام بقانــون العمــل
في جيبوتي ولم تســتجب لطلب من املركز النقابي الوطني
 UDTملناقشــة وحــل املخــاوف املثــارة .فــي كــوت ديفــوار  ،تــم
ً
فصــل أكثــر مــن  120عامــا فــي جوميــا كــوت ديفــوار  ،وهــي
شــركة تابعــة لشــركة التجــارة اإللكترونيــة النيجيريــة  ،بعــد
مشــاركتهم فــي إضـراب بيــن  9و  13يوليــو  2019للمطالبــة
بظــروف عمــل أفضــل .فــي جنــوب إفريقيــا  ،أطلقــت شــركة
التعديــن  )Anglo American Platinum (AAPأكثــر
ً
مــن  643عامــا فــي ( Mototoloليمبوبــو) بعــد أن قامــوا
بإض ـراب للمطالبــة بتغطيــة طبيــة أفضــل .قامــت شــركة
 )ArcelorMittal South Africa (AMSAبتخفيــض
 2000عامــل آخــر بعــد بضعــة أشــهر فقــط مــن إض ـراب
نظمــه االتحــاد الوطنــي لعمــال املعــادن فــي جنــوب إفريقيــا
( )NUMSAفــي مــارس  2019إلنهــاء االســتعانة بمصــادر
خارجيــة فــي الشــركة.

فــي الهنــد  ،طــردت شــركة  Pricolلقطــع غيــار الســيارات فــي
ً
كويمباتــور  ،تاميــل نــادو  294 ،عامــا لدورهــم فــي إضـراب
اســتمر ً 100
يومــا .فــي هونــغ كونــغ  ،قامــت شــركة طي ـران
كاثــي دراجــون بطــرد رئيســة رابطــة مضيفــات طيـران هونــج
كونــج دراجــون  ،الســيدة ريبيــكا �ســي  ،فــي  21أغســطس
 .2019ولــم يتــم إعطــاء ســبب رســمي لفصلهــا  ،ولكــن جــاء
ُ
ذلــك فـ ً
ـورا بعــد أن طلــب منهــا تأكيــد ذلــك لقطــة شاشــة
ألحــد منشــورات وســائل التواصــل االجتماعــي التــي تعبــر
عــن دعــم الحركــة املؤيــدة للديمقراطيــة كانــت لهــا .بعــد
اإلض ـراب العــام فــي  5أغســطس  ،وضعــت إدارة الطي ـران
ً
املدنــي فــي الصيــن ( )CAACضغطــا علــى كاثــي باســيفيك
بســبب مشــاركة موظفيهــا فــي الحركــة املؤيــدة للديمقراطيــة
ً
توجيهــا واســع النطــاق إلــى كاثــي باســيفيك ملنــع
وأصــدرت
موظفــي كاثــي باســيفيك مــن املشــاركة فــي احتجاجــات
«التجمعــات غيــر القانونيــة» و «األعمــال الراديكاليــة» فــي
مشــروع قانــون مكافحــة تســليم املجرميــن علــى التحليــق
فــوق املجــال الجــوي الصينــي الرئي�ســي .وخضعــت
الشــركة لهــذا الضغــط وحــذرت مــن إنهــاء العمــل لدعــم
االحتجاجــات أو االنضمــام إليهــا .كان للحظــر الــذي
أصدرتــه هيئــة الطي ـران املدنــي األمريكــي ( )CAACتأثيــر
مضاعــف للحــد مــن الحــق فــي حريــة التجمــع والتعبيــر
للموظفيــن فــي قطــاع الطي ـران .بحلــول نهايــة نوفمبــر
ً
موظفــا فــي كاثــي باســيفيك  ،وكاثــاي
 ، 2019تــم فصــل 37
دراجــون  ،وهونــغ كونــغ إيرالينــز وهيئــة مطــار هونــغ كونــغ
بســبب ارتباطهــم باالحتجاجــات.
األمريكتين

ً
فــي بيــرو  ،بــدأ  620عامــا فــي  Agroindustrial Cayaltiفــي
إض ـراب إلــى أجــل غيــر مســمى فــي يونيــو  2019مطالبيــن
بدفــع األجــور املســتحقة لألشــهر الخمســة املاضيــة.
اســتجابت الشــركة لهــذا املطلــب املشــروع بطــرد ســتة مــن
العمــال املضربيــن.
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منع املفاوضات الجماعية

فــي عــام  ، 2020تــم تســجيل قيــود خطيــرة علــى املفاوضــات آسيا واملحيط الهادئ
الجماعيــة فــي  115دولــة .حيــث أن عــدم وجــود مفاوضــات
بحســن نيــة مــن قبــل أربــاب العمــل يــدل علــى االخــال
ً
ل
 ٪91مــن دو آســيا واملحيــط الهــادئ
بالعقــد االجتماعــي .وبــدال مــن ذلــك  ،تمــزق اتفاقــات
 ٪91انتهكــت حــق املفاوضــات الجماعيــة
املفاوضــة الجماعيــة مــع تســريح العمــال الجماعــي فــي
البرازيــل وعــزل ممثلــي العمــال فــي الكاميــرون.

٪80

علــى مســتوى العالــم ٪80 :مــن الــدول
انتهكــت حــق املفاوضــة الجماعيــة.

٪80

اتجاهات سبع سنوات

زادت الدول التي تنتهك حق
 ٪60املفاوضة الجماعية من  ٪60من
الدول في  2014إلى  ٪80من البلدان
في .2020

ً
إقليميا:
نسبة الدول التي انتهكت حق املفاوضة الجماعية:
أفريقيا:
الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
آسيا واملحيط الهادئ:
األمريكتين:
أوروبا:

الصفحة 35

٪97
٪94
٪91
٪68
٪56

فــي أســتراليا  ،كان قباطنــة العبــارات الذيــن تســتخدمهم
الجمعيــة الوطنيــة للطــرق وقائــدي املركبــات املحــدودة
National Road and Motorists ‹Association
 ، )Limited (NRMAوهــي شــركة مملوكــة لشــركة My
 ، Fast Ferryيحتجــون علــى ظروفهــم املتدنيــة األجــور
والعمــل غيــر الرســمي منــذ شــهور .يتــم دفــع أجــور العمــال
أقــل مــن معــدالت االتفــاق الجماعــي للصناعــة ويتــم
توظيفهــم بشــكل عر�ضــي .فــي كانــون األول (ديســمبر)
 ، 2018وجــدت لجنــة العمــل العــادل أن املتدربيــن يمكــن
أن يكونــوا مدينيــن بشــكل جماعــي بمــا يصــل إلــى مليــون
دوالر أســترالي بســبب نقــص املدفوعــات .مــع اتحــاد البنــاء
والتعديــن البحــري للغابــات ( ، )CFMMEUنظــم العمــال
توقفات العمل طوال  2018و  .2019ومع ذلك  ،رفضت
 NRMAبشــكل قاطــع الجلــوس علــى طاولــة املفاوضــات
ً
وألغــت م ـرا ًرا اجتماعــات وســيطة مــع  .CFMMEUوبــدال
من ذلك  ،أخذت الشركة  CFMMEUإلى املحكمة طالبة
تعويضــات كبيــرة عــن تقديــم مطالبــات كاذبــة وضــارة.
فــي  11ســبتمبر  ، 2019رفضــت املحكمــة الفيدراليــة
اإلج ـراءات .وقــد تــم حســاب أن الهيئــة الوطنيــة للطــب
البديــل ( )NMRAأنفقــت فــي التكاليــف القانونيــة أكثــر
ممــا كانــت ســتفعل لــو أنهــا دفعــت للعمــال مــا يطلبونــه.
فــي كمبوديــا  ،رفــض فنــدق مطــار  NagaWorldو Sorya
 Transportationاالنخ ـراط فــي مفاوضــات جماعيــة مــع
نقابــات الشــركة املعنيــة .عرضــت  NagaWorldاألمــر علــى
ً
مجلــس التحكيــم باعتبــاره تكتيــكا لتعطيــل الوضــع  ،ممــا
يعنــي أن العمــال ال يمكنهــم الدخــول فــي عمــل جماعــي بينمــا
كانــت املســألة معلقــة.
ً
الحقوق األكثرانتهاكا في العالم

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

٪94

 ٪94من دول الشرق األوسط وشمال
إفريقيــا انتهكــت حــق املفاوضــات
الجماعيــة

فــي ســلطنة عمــان  ،عرقــل أصحــاب العمــل بانتظــام
عمليــات املفاوضــات الجماعيــة مــن خــال رفــض حضــور
االجتماعــات املقــررة أو تأخيــر اجتماعــات املفاوضــات دون
مبــرر  ،وتجاهــل مطالــب النقابــات وإرســال ممثليــن لــم يتــم
تكليفهــم بــأي ســلطة مفاوضــة أو ق ـرار لغــرض وحيــد هــو
إيقــاف املفاوضــات .فــي فلســطين  ،رفــض مصنــع األلبــان
جبرينــي التفــاوض مــع النقابــات التمثيليــة  ،بينمــا قوضــت
مجموعــة العنبتــاوي لالســتثمار والتطويــر ()AGID
املفاوضــات الجماعيــة مــع النقابــات مــن خــال الدخــول
ً
فــي مفاوضــات مــع العمــال األف ـراد بــدال مــن ذلــك  ،وهــي
ممارســة املفاوضــات بســوء نيــة.
أفريقيا

٪97

 ٪97مــن الــدول فــي إفريقيــا انتهكــت
حقــوق املفاوضــات الجماعيــة.

أوروبا

٪56

 ٪56مــن دول أوروبــا انتهكــت حقــوق
املفاوضــات الجماعيــة.

فــي بولنــدا  ،فــي مينــاء غدينيــا  ،نشــأ ن ـزاع جماعــي فــي أبريــل
 .2019رفــض صاحــب العمــل الدخــول فــي محادثــات
ً
بشــأن عــدم تدريــب األشــخاص املقبوليــن حديثــا  ،خاصــة
فــي األعمــال الخطــرة .فــي شــمال مقدونيــا  ،دخلــت بلديــة
غــازي بابــا ووكالــة العقــارات فــي مفاوضــات مــع النقابــات
لكنهــا رفضــت ضــم ممثليــن عــن اتحــاد نقابــات العمــال
الحــر فــي مقدونيــا (.)KSS
فــي هولنــدا  ،الحظــت النقابــات اتجاهــا متزايــدا للتحــول مــن
االتفاقيات القطاعية إلى اتفاقيات الشركة بقصد تقليل
تكاليــف العمالــة إلــى أدنــى حــد ممكــن مقابــل التوظيــف.
ً
غالبــا مــا تســتخدم الشــركات حجــة التنافســية وقابليــة
التوظيــف مــع موظفيهــا لتحريضهــم علــى قبــول شــروط
العمــل األقــل علــى مســتوى املؤسســة .باإلضافــة إلــى ذلــك
 ،تميــل الشــركات  ،بمــا فــي ذلــك  Ryanairو  Transaviaو
 Jumbo Supermarketsو  Gall & Gallو  Actionو Lidl
 supermarketsإلــى التحايــل علــى املفاوضــات الجماعيــة
مــع النقابــات التمثيليــة.

فــي الكاميــرون  ،رفضــت مصانــع الجعــة فــي الكاميــرون Les
 ، Brasseries du Camerounاململوكــة ملجموعــة Castel
 ، Groupاملثابــرة فــي الظهــور علــى طاولــة املفاوضــات
ملعالجة رفضهم تنفيذ اتفاقية الشركة .نجحت اإلدارة في
ً
اجتماعــا
منــع اإلضـراب عــن طريــق اإلعــان عــن حضورهــم
بوســاطة مــع إدارة العمــل والنقابــات .مــع تعليــق اإلضـراب
 ،رفضــت الشــركة مــرة أخــرى مناقشــة أي مــن مطالــب
النقابــات .بعــد بضعــة أيــام  ،أطلقــت مصانــع الجعــة فــي
الكاميــرون ثالثــة مــن أكثــر قــادة النقابــات صراحــة :بابانــا
بونــدوا إيــف ويليــام  ،وكوتشــوب ومبارغــا بــي كلــود
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األمريكتين

٪68

 ٪68مــن دول األمريكتيــن انتهكــت
حقــوق املفاوضــات الجماعيــة.

فــي البرازيــل  ،قــررت بتروب ـراس إغــاق مصنــع األســمدة
ً
موظفــا مباشـ ًـرا و  600عامــل متعاقــد مــن
وتســريح 396
ً
الباطــن  ،دون مناقشــة البدائــل مــع نقابــة الشــركة أوال.
انتهكــت عمليــات التســريح الجماعيــة االتفاقيــة الجماعيــة
املوقعــة فــي نوفمبــر  2019والتــي وافقــت فيهــا بتروب ـراس
علــى عــدم التســريح الجماعــي العمــال ملــدة خمــس ســنوات
دون استشــارة مســبقة مــع النقابــات .اجتمــع عمــال مــن
أكثــر مــن  30وحــدة بتروب ـراس لإلض ـراب .تــم تشــغيل
حمــات مختلفــة عبــر الواليــات البرازيليــة االثنــي عشــر التــي
تعمــل فيهــا شــركة النفــط .فــي  4فبرايــر  ،قضــت محكمــة
العمــل البرازيليــة أنــه إذا اســتمر العمــال فــي اإلض ـراب ،
فــإن النقابــات الكبيــرة التــي تضــم أكثــر مــن  2000عضــو
 ،مثــل اتحــاد عمــال النفــط Federação Única dos
 ، )Petroleiros (FUPســيتم تغريمهــا مبلــغ  500000ريــال
( 116000دوالر أمريكــي)  ،فــي حيــن أن النقابــات األصغــر
ســتغرم مبلــغ  250.000ريــال ( 58.000دوالر أمريكــي).
دعمــت حكومــة الرئيــس جايــر بولســونار و خصخصــة
بتروب ـراس .علــى مــدى خمــس ســنوات  ،خفضــت شــركة
النفــط اســتثماراتها فــي البرازيــل بنســبة  50فــي املائــة  ،ممــا
أدى إلــى فقــدان  270.000وظيفــة مباشــرة أو تعهــد.

الصفحة 37

ً
الحقوق األكثرانتهاكا في العالم

-3

استثناء العمال من حماية العمل

بموجــب معاييــر العمــل الدوليــة  ،يحــق لجميــع العمــال العمالة املهاجرة
دون تمييــز حريــة تكويــن الجمعيــات .ومــع ذلــك  ،فــي عــام الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 ، 2020اســتثنت  106دولــة مــن  144دولــة شــملها
املســح فئــات معينــة مــن العمــال مــن هــذا الحــق ً ،
غالبــا
 ٪100مــن دول الشــرق األوســط
علــى أســاس وضعهــم الوظيفــي .عــادة مــا يقــع العمــال
 ٪100وشــمال إفريقيــا تســتثني العمــال مــن
املهاجــرون وخــدم املنــازل والعمــال املؤقتــون والعامليــن
الحــق فــي إنشــاء أو تشــكيل نقابــة.
فــي االقتصــاد غيــر الرســمي والعامليــن فــي اقتصــاد املنصــة
خــارج نطــاق تشــريعات العمــل  ،فــي حيــن ال ت ـزال فئــات
معينــة مــن املوظفيــن العمومييــن محروميــن مــن الحــق فــي ال ت ـزال دول املنطقــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الكفالــة
حريــة تكويــن الجمعيــات  ،مثــل رجــال االطفــاء وعمــال  ،وهــي نظــام حديــث للــرق  ،وحافظــت علــى اســتثناء
الســجون فــي اليابــان.
املهاجريــن  ،الغالبيــة العظمــى مــن القــوى العاملــة  ،مــن
الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات واملفاوضــات الجماعيــة.
على مستوى العالم:
فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة  ،مثــل العمــال األجانــب 89
 ٪74 ٪74من البلدان استثنت العمال من فــي املائــة مــن القــوة العاملــة  ،فــي حيــن أن  94.8فــي املائــة
حق إنشاء النقابات أو االنضمام إليها (أكثــر مــن  750.000عامــل) مــن جميــع العمــال املنزلييــن
فــي اإلمــارات كانــوا مــن العمــال املهاجريــن .بموجــب نظــام
اتجاهات سبع سنوات
الكفالــة  ،فــإن أي محاولــة للهــروب أو الفـرار مــن صاحــب
٪74
زادت البلدان التي تستثني العمال
عمــل فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة يعاقــب عليهــا القانــون.
 ٪58من قانون العمل من  ٪58من
يتــم ســجن العمــال الهاربيــن وترحيلهــم ويواجهــون تكاليــف
البلدان في  2014إلى  ٪74من
ماليــة كبيــرة  ،بمــا فــي ذلــك تســديد أربــاب عملهــم مقابــل
البلدان في .2020
رســوم الكفالــة دون تلقــي الرواتــب املكتســبة.
ً
 ٪90مــن األســر الكويتيــة تســتخدم عاملــة منــازل أجنبيــة.
إقليميا :النسبة املئوية للدول التي انتهكت حق
كان هنــاك أكثــر مــن  620ألــف عاملــة منزليــة وافــدة
إنشاء نقابة أو االنضمام إليها:
فــي الكويــت  ،وهــو مــا يمثــل أكثــر مــن  21.9فــي املائــة مــن
إجمالــي العمالــة فــي البــاد .تكســب عامــات املنــازل أقــل
٪100
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
مــن  20فــي املائــة مــن متوســط األجــر الوطنــي املحــدد عنــد
ً
ً
أفريقيا:
 147 ٪95دوالرا أمريكيــا فــي الشــهر لعامــات املنــازل.
آسيا واملحيط الهادئ:
 ٪87فــي لبنــان  ،تــم حبــس العاملــة املنزليــة حليمــة أبــه البالغــة
 ٪68مــن العمــر ً 28
عامــا  ، ،ألكثــر مــن عشــر ســنوات داخــل
األمريكتين:
 ٪38منــزل أصحــاب عملهــا  ،ولــم تتلــق ســوى مكاملــة هاتفيــة
أوروبا:
واحــدة مــن عائلتهــا بعــد شــهر مــن وصولهــا قبــل عزلهــا
ً
تمامــا عــن العالــم الخارجــي . .تعرضــت للضــرب واالعتــداء
النف�ســي علــى أســاس يومــي  ،وكان أصحــاب عملهــا يغلقــون
عليهــا فــي غرفــة للنــوم كل ليلــة حتــى اليــوم التالــي.
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إفريقيا

٪95

إفريقيا
 ٪95مــن البلــدان فــي إفريقيــا تســتثني
العمــال مــن الحــق فــي إنشــاء نقابــة أو
االنضمــام إليهــا.

فــي بوتســوانا  ،فــي  19ســبتمبر  ، 2019أرســل العمــال
املهاجــرون الذيــن قــرروا تنظيــم وتشــكيل نقابــة جميــع
نمــاذج الطلبــات ذات الصلــة للتســجيل  ،لكــن تســجيلهم
قوبــل بالرفــض مــن طــرف املســجل.

عمال غيررسميين
فــي عــام  ، 2020تــم توظيــف  2.5مليــار شــخص حــول
العالــم فــي االقتصــاد غيــر الرســمي .كان العاملــون فــي
االقتصــاد غيــر الرســمي عرضــة بشــكل خــاص لالنتهــاكات
 ،حيــث تــم اســتثناؤهم مــن قوانيــن العمــل فــي العديــد مــن
البلــدان :فقــد تعرضــوا لظــروف عمــل غيــر مالئمــة وغيــر
آمنة  ،وكسب دخل أقل ً
ً
انتظاما  ،وانخفاض
يقينا  ،وأقل
الدخــل  ،وتحمــل ســاعات عمــل أطــول  ،محروميــن مــن
الحــق فــي املفاوضــة الجماعيــة أو التمثيــل وكثيـرا مــا تكــون
العمالــة الناقصــة أو فــي وضــع عمــل غامــض.
وفــي جنــوب آســيا  ،يمثــل العمــل غيــر الرســمي  82فــي املائــة
مــن إجمالــي العمالــة  ،بينمــا ارتفــع فــي أفريقيــا جنــوب
الصح ـراء الكبــرى إلــى  85.8فــي املائــة.

العمل الغيرآمن
وشــملت أشــكال العمــل الغيــر آمــن العمــل املؤقــت ؛ العمــل
بــدوام جزئــي  ،اوعنــد الطلــب  ،والعقــود بــدون ســاعات
عمــل ثابتــة أو بســاعات متغيــرة ؛ عمــل الــوكاالت املؤقــت
؛ والعمــل الحــر املقنــع واملعتمــد  ،حيــث تــم العثــور علــى
العديــد مــن العمــال فــي املنصــة أو gigأو العمــل الرقمــي.
مــع انتشــار اســتخدام هــذه األشــكال مــن العمالــة فــي جميــع
أنحــاء العالــم  ،أصبــح االفتقــار إلــى الحمايــة املمنوحــة
لهــؤالء العمــال أكثــر وضوحــا.
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فــي بوركينــا فاســو  ،لــم يتمكــن العمــال املتعاقــدون وعمــال
الوكالــة مــن االنضمــام إلــى النقابــات  ،حيــث عوقبــت
العضويــة النقابيــة بشــكل منهجــي بالفصــل الفــوري .كانــت
هــذه املمارســات متكــررة فــي قطــاع التعديــن حيــث نفــذت
شركات مثل  .IAMGOLD S.Aو  .Norgold S.Aو Avocet
 Mining PLCو Andover Mining Corporation
سياســة صارمــة «عــدم االتحــاد».
أوروبا

٪38

 ٪38مــن دول أوروبــا تســتثني العمــال
مــن الحــق فــي تأســيس نقابــة أو
االنضمــام إليهــا.

لــم ُيســمح للعديــد مــن العمــال فــي أرمينيــا بتشــكيل
النقابــات واالنضمــام إليهــا  ،بمــا فــي ذلــك العمــال فــي
القطــاع غيــر الرســمي  ،وخــدم املنــازل والعمــال فــي اقتصــاد
ال  .gigفــي اململكــة املتحــدة  ،لــم يتــم تصنيــف العمــال فــي
اقتصــاد  gigكموظفيــن وتــم منعهــم مــن الســعي للحصــول
علــى اعت ـراف نقابــي ألغ ـراض املفاوضــات الجماعيــة .فــي
ديســمبر  ، 2018أكــدت املحكمــة العليــا أن العمــال فــي
 Deliverooلــم يكونــوا «فــي عالقــة عمــل» مــع الشــركة ،
لذلــك لــم يتــم تطبيــق الحــق فــي املفاوضــات الجماعيــة ،
تاركيــن العمــال بــدون تمثيــل نقابــي فــي .2020-2019
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آسيا واملحيط الهادئ

٪64

 ٪64مــن دول آســيا واملحيــط الهــادئ
تســتثني العمــال مــن الحــق فــي إنشــاء
نقابــة أو االنضمــام إليهــا.

فــي كوريــا الجنوبيــة  ،بعــد ثــاث ســنوات مــن توليــه
منصبــه  ،ال ت ـزال إدارة الرئيــس مــون جاييــن تقصــر فــي
التصديــق علــى اتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة  87و 98
األساســيتين بشــأن حريــة تكويــن الجمعيــات  ،والحــق فــي
التنظيــم واملفاوضــة الجماعيــة  ،علــى الرغــم مــن تعهــدات
البيــان .عــاوة علــى ذلــك  ،يبــدو أن اإلدارة علــى وشــك
زيــادة تقييــد حقــوق العمــال غيــر النمطيــة  ،أي العمــال
فــي االقتصــاد غيــر الرســمي  ،عمــال املنصــات  ،العامليــن
لحســابهم الخــاص  ،املســتقلين  ،العمــال غيــر النظامييــن
والعامليــن بعقــود .هــؤالء العمــال كانــوا بالفعــل عرضــة
النتهــاكات خطيــرة  ،ألنهــم لــم يســتفيدوا مــن حمايــة قوانيــن
العمــل .نظمــت  KCTUو  FKTUتجمعــات جماهيريــة
فــي أبريــل ونوفمبــر  2019للمطالبــة باعت ـراف أفضــل
بحقــوق جميــع العمــال واملعاملــة املتســاوية للعمــال غيــر
النظامييــن .فــي عــام  ، 2019كان  7.48مليــون عامــل
فــي كوريــا الجنوبيــة عمــال غيــر نظامييــن  ،وعمــال بــدوام
جزئــي وعمــال خارجييــن  ،وهــو مــا يمثــل  36.4فــي املائــة مــن
العامليــن بأجــر فــي الدولــة.
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 -4قيود على اللجوء إلى العدالة
يعتبــر اللجــوء إلــى العدالــة واإلجـراءات القانونيــة الواجبــة آسيا واملحيط الهادئ
مــن املبــادئ األساســية لســيادة القانــون .فــي غيابهــا  ،ال
يستطيع الناس إسماع صوتهم وتأكيد حقوقهم .في 103
 ٪74مــن دول آســيا واملحيــط الهــادئ
دول مــن أصــل  ، 144لــم يكــن للعمــال الحــق أو واجهــوا
 ٪74حرمــت العمــال مــن اللجــوء إلــى
صعوبــات فــي اللجــوء إلــى العدالــة  ،وتــم رفــض اإلجـراءات
العدا لــة.
القانونيــة الواجبــة.
فــي بنغالديــش  ،تراكمــت لــدى محاكــم العمــل ســجالت
قضائيــة لثــاث ســنوات  ،فــي حيــن أن  18000قضيــة
على مستوى العالم:
قدمهــا العمــال ال تـزال معلقــة .تــم رفــض محــاوالت تقديــم
 ٪72 ٪72من الدول حرمت العمال من
ى
شــكاو جنائيــة ضــد أصحــاب املصانــع أو الشــرطة
اللجوء إلى العدالة.
الصناعيــة  ،بســبب العنــف أو الترهيــب  ،بشــكل روتينــي.
فــي بعــض الحــاالت  ،رفضــت الشــرطة تســجيل الشــكاوى
اتجاهات الخمس سنوات
٪72
زادت الدول التي تعرقل اللجوء إلى الجنائيــة وفشــلت فــي القيــام بتحقيقــات نزيهــة .ال يمكــن
 ٪52العدالة من  ٪52من البلدان في عام للنقابــات حتــى الوصــول إلــى املحاكــم مباشــرة للتنديــد
ُ
ً
 2015إلى  ٪72من البلدان في عام
بممارســات العمــل غيــر العادلــة .وبــدال مــن ذلــك  ،طلــب
.2020
منهــم تقديــم هــذه القضايــا إلــى وزارة العمــل  ،التــي كانــت
تتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة بشــأن ق ـرار رفــع دعــوى
قانونيــة .ويقــدر أنــه تــم إيــداع أقــل مــن  10فــي املائــة مــن
الحاالت املبلغ عنها .حتى لو وجدت السلطات أن املصانع
قــد فصلــت العمــال بشــكل غيــر عــادل بســبب النقابــات ،
كان بإمكانهــم فقــط تقديــم شــكاوى فــي محاكــم العمــل ،
ً
إقليميا :النسبة املئوية للبلدان التي تم فيها منع
حيــث يتــم تأجيــل القضايــا بشــكل غيــر عــادي.
اللجوء إلى العدالة أو تمت عرقلته:
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
أفريقيا:
آسيا واملحيط الهادئ:
األمريكتين:
أوروبا:
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٪100
٪85
٪74
٪64
٪51

فــي هونــغ كونــغ  ،تــم اعتقــال  6943متظاه ـرا علــى
األقــل ملشــاركتهم فــي التجمعــات واالحتجاجــات املؤيــدة
للديمقراطيــة فــي عــام  .2019وبحســب مــا ورد تعــرض
املتظاهــرون للتعذيــب واالعتــداء الجن�ســي وتــم عرقلــة
لجوئهــم إلــى املحاميــن أثنــاء االحتجــاز

ً
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الشرق األوسط وشمال إفريقيا

٪94

 ٪94مــن دول الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا حرمــت العمــال مــن
اللجــوء إلــى العدالــة.

ً
فــي إي ـران  ،حتــى مــارس  /آذار  ، 2020كان  38ناشــطا
ً
عماليــا مــا زالــوا مســجونين تعسـ ً
ً
وغالبــا مــا كانــوا
ـفيا ،
محتجزيــن فــي ســجون ســرية نائيــة  ،وتعرضــوا لســوء
ُ
املعاملــة وحرمــوا مــن االتصــال بمحــام .وأفــرج عــن 46
ً
ً
ناشــطا عماليــا آخــر بكفالــة  ،بانتظــار املحاكمــة وتحــت
مراقبــة حكوميــة شــديدة.

األمريكتين

٪64

 ٪64مــن دول األمريكتيــن حرمــت
العمــال مــن الوصــول إلــى العدالــة.

فــي غواتيمــاال وكولومبيــا وهنــدوراس  ،تفاقــم منــاخ القمــع
والعنــف الجســدي والترهيــب ضــد العمــال والنقابييــن
بســبب فشــل الحكومــات فــي متابعــة القضايــا التاريخيــة
العديــدة للقتــل وجرائــم العنــف األخــرى .ظــل نظــام
ً
العدالــة العماليــة معطــا ولــم يتــم حــل ســوى عــدد قليــل
مــن مئــات قضايــا القتــل  ،بعــد ذلــك بســنوات عديــدة.

أوروبا

٪51

 ٪51مــن دول أوروبــا حرمــت العمــال
مــن اللجــوء إلــى العدالــة.

في كرواتيا  ،رفعت الحكومة دعاوى امللكية أمام املحكمة
لطرد اتحاد نقابات العمال املستقلة في كرواتيا UATUC
مــن مكاتبــه فــي مــدن زغــرب  ،بوزيغــا  ،داروفــار  ،شــيبينيك
وســبليت  ،دون تقديــم أي ســبب وجيــه .وقــد انضمــت
املحاكــم إلــى هــذه االدعــاءات املســيئة وأمــرت بطــرد اتحــاد
نقابــات العمــال املســتقلة فــي كرواتيــا  UATUCمــن مكاتبــه
املكتســبة ً
قانونــا .طعــن اتحــاد نقابــات العمــال املســتقلة
فــي كرواتيــا  UATUCفــي هــذه الق ـرارات وطالــب الحكومــة
باحت ـرام حــق النقابــات فــي امللكيــة .االســتئنافات ال ت ـزال
معلقــة.
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إلغاء تسجيل النقابات

إن الحــق فــي االعت ـراف الرســمي مــن خــال التســجيل الشرق األوسط وشمال أفريقيا
القانونــي هــو أحــد الجوانــب األساســية للحــق فــي التنظيــم
 ،ألن هــذه هــي الخطــوة األولــى التــي يجــب أن تتخذهــا
 ٪89من دول الشرق األوسط وشمال
منظمات العمال لتكون قادرة على العمل بكفاءة وتمثيل
 ٪79إفريقيا أعاقت تسجيل النقابات.
أعضائهــا بشــكل مناســب .بيــن أبريــل  2019ومــارس 2020
 ،أعاقــت الســلطات تســجيل النقابــات أو إلغــاء تســجيلها
أو حلهــا بشــكل تعســفي فــي  89دولــة مــن أصــل .144
بعد حل جميع النقابات في مارس  ، 2018ال تزال العديد
مــن املنظمــات املســتقلة فــي مصــر تســعى إلــى تســجيل
على مستوى العالم:
وضعهــا بموجــب القانــون الجديــد األكثــر تقييـ ًـدا .تســعى
 ٪62 : ٪62من الدول أعاقت تسجيل
 CGATAو  ، SESSوهمــا نقابتــان مســتقلتان ونشــطتان فــي
النقابات
الجزائــر  ،إلــى التســجيل منــذ ســبع ســنوات .وقــد رفضــت
ً
الســلطات بإصـرار منحهــم االعتـراف بالدوافــع املريبــة بــأن
إقليميا :النسبة املئوية للدول التي أعاقت تسجيل
املنظمتيــن لــم تســتوفيا املتطلبــات القانونيــة.
النقابات:
في البحرين  ،يسعى اتحاد طياري طيران الخليج للحصول
على اعتراف رســمي منذ ســنوات  ،لكن الســلطات ما زالت
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
 ٪89ترفــض امل�ضــي قدمــا فــي تســجيلها  ،ممــا يحــرم العمــال مــن
آسيا واملحيط الهادئ:
 ٪70التمثيــل فــي الشــركة .نتيجــة لرفــض الســلطات  ،توقفــت
 ٪69شــركة طي ـران الخليــج عــن خصــم رســوم العضويــة مــن
أفريقيا:
 ٪64األجــور  ،علــى الرغــم مــن اتفاقيــة إنهــاء إج ـراءات املغــادرة
األمريكتين:
 ٪36التــي أبرمــت.
أوروبا:
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آسيا واملحيط الهادئ
فــي بنغالديــش  ،مــن بيــن  1104طلبــات تســجيل نقابيــة تــم
فحصهــا بيــن عامــي  2010و  ، 2019رفضــت وزارة العمــل
 46فــي املائــة .مــن بيــن  575نقابــة مســجلة  ،تــم ضبــط
 ٪مــن دول آســيا واملحيــط الهــادئ
 62نقابــة أو أنهــا غيــر نشــطة بســبب االنتقــام املناهــض
 ٪70أعاقــت تســجيل النقابــات.
ً
ً
للنقابــات  ،وتــم إغــاق  81مصنعــا نقابيــا
فــي أفغانســتان  ،ظلــت مكاتــب االتحــاد الوطنــي لعمــال و األمريكتين
موظفــي أفغانســتان  NUAWEمغلقــة مــن قبــل الســلطات
منــذ مايــو  ، 2018حيــث اضطــرت النقابــة إلــى اســتخدام
 ٪64مــن دول األمريكتيــن أعاقــت
طابــق مــن مبنــى وزارة العمــل فــي األعمــال املكتبيــة.
 ٪64تســجيل النقابــات.
منعــت الحكومــة األفغانيــة االتحــاد الوطنــي لعمــال و
موظفــي أفغانســتان  NUAWEمــن تنظيــم مؤتمرهــا ً
وفقــا
لدســتورها وأصــرت علــى أن ينعقــد املؤتمــر تحــت ســيطرة
فــي الســلفادور  ،تــم إســقاط املجلــس التنفيــذي املنتخــب
لجنــة أنشــأتها وزارة العــدل .ظــل الحســاب املصرفــي
التحــاد عمــال املعهــد الســلفادوري للضمــان االجتماعــي
للالتحــاد الوطنــي لعمــال و موظفــي أفغانســتان NUAWE
( )STISSSفــي أبريــل  2019مــن قبــل مجموعــة صغيــرة مــن
ً
مجمــدا  ،ممــا يجعــل مــن املســتحيل علــى االتحــاد عقــد
األعضــاء املنشــقين .قــام هــذا املجلــس االســتثنائي غيــر
مؤتمــره لعــام  .2020باإلضافــة إلــى ذلــك  ،فــي  29ديســمبر
ً
ً
تنفيذيــا
مجلســا
الشــرعي بحــل املجلــس التنفيــذي واختــار
 ، 2019قامــت وزارة العــدل بشــكل تعســفي  ،ودون أي
جديـ ًـدا  ،وكل ذلــك فــي انتهــاك لقوانيــن النقابــة واإلجـراءات
ســلطة رســمية  ،بطــرد املجلــس التنفيــذي املنتخــب للجنــة
القانونيــة الواجبــة .قبلــت وزارة العمــل عــن علــم تســجيل
االتحــاد الوطنــي لعمــال و موظفــي أفغانســتان NUAWE
هــذا املجلــس التنفيــذي الجديــد غيــر القانونــي وأخطــرت
ولجنــة الكونغــرس .فــي جميــع اآلثــار  ،يمنــع االتحــاد اآلن
ً
القــادة الشــرعيين فــي  4ســبتمبر  .2019وردا علــى ذلــك
مــن القيــام بــأي أنشــطة
 ،أصــدرت  STISSSاســتنكا ًرا  ،مشــيرة إلــى أن التســجيل
فــي فبرايــر  ، 2020علقــت حكومــة فيجــي خمســة نقابــات
ً
يمثــل انتهــاكا للقوانيــن واإلج ـراءات القانونيــة الواجبــة.
عماليــة «لفشــلها فــي تقديــم تقاريرهــا الســنوية املدققــة» .خشيت النقابات من أن هذا كان ً
ً
متضافرا إلضفاء
جهدا
وقالــت إن النقابــات واجهــت أيضــا عقوبــات وإلغــاء
الشــرعية علــى القيــادة الجديــدة نيابــة عــن الحكومــة
التســجيل إذا اســتمرت فــي عــدم االمتثــال للتشــريع.
الســلفادورية.
وبحســب مســجل النقابــات العماليــة « ،تــم منــح النقابــات
الوقــت الكافــي لتقديــم ســجالتها املاليــة» .والنقابــات
الخمســة املعلقــة هــي نقابــة عمــال مطبــخ الخبــز الســاخن
 ،واتحــاد عمــال فيجــي البحــري  ،واالتحــاد الوطنــي لعمــال
 ، iTaukeiو مجموعــة العمــال املحدوديــن والنجاريــن و
مؤسســة العمــال االجـراء  ،واتحــاد عمــال مجلــس iTaukei
.Land Trust Board
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أوروبا

٪36

 ٪36مــن دول أوروبــا أعاقــت تســجيل
النقابــات.

منــذ إلغــاء تســجيلها فــي  28مــارس  ، 2017تــم منــع اتحــاد
نقابــات العمــال املســتقلة فــي كازاخســتان ( )CNTUKمــن
التســجيل تحــت اســم جديــد.
أفريقيا

٪69

 ٪69مــن البلــدان فــي إفريقيــا أعاقــت
تســجيل النقابــات

فــي الســودان  ،تــم حــل جميــع النقابــات والجمعيــات املهنية
بموجــب مرســوم صــادر عــن مجلــس الســيادة الــذي
اســتولى ً
أيضــا علــى جميــع ممتلــكات وأصــول النقابــات.
كمــا أعلــن املجلــس عــن قـراره بمراجعــة القوانيــن النقابيــة
واإلعــداد النتخابــات جديــدة لقــادة النقابــات العماليــة
بموجــب هــذه القوانيــن الجديــدة .داهمــت الشــرطة
مكتبــي االتحــاد العــام لنقابــات عمــال الســودان واتحــاد
الصحفييــن الســودانيين.
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 -6االعتقاالت التعسفية واالحتجازوالسجن
زاد عــدد كبيــر مــن الحكومــات مــن الضغــط علــى العمــال آسيا واملحيط الهادئ
الذيــن يؤكــدون حقوقهــم والنقابــات التــي تدعمهــم مــن
خــال اســتهداف قــادة النقابــات البارزيــن علــى وجــه
 ٪33مــن دول آســيا واملحيــط الهــادئ
التحديــد .تــم اعتقــال العمــال واحتجازهــم فــي  61مــن
 ٪33اعتقلــت عمــال.
 144دولــة فــي عــام .2020

٪42

على مستوى العالم:
 ٪42من الدول قامت باعتقال
واحتجازالعمال.

اتجاهات سبع سنوات
٪42
زادت البلدان التي تم فيها اعتقال
 ٪25واحتجازالعمال من  ٪25من
البلدان في  2014إلى  ٪42من
البلدان في .2020

ً
إقليميا :النسبة املئوية للدول التي اعتقلت
واحتجزت العمال:
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
أفريقيا:
آسيا واملحيط الهادئ:
األمريكتين:
أوروبا:
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٪50
٪33
٪74
٪48
٪26

فــي  21يونيــو  ، 2019فــي كوريــا  ،ألقــت الشــرطة القبــض
علــى كيــم ميونــغ هــوان  ،رئيــس االتحــاد الكــوري للنقابــات
العماليــة ( ، )KCTUبعــد أن أصــدرت محكمــة فــي ســيول
مذكــرة توقيــف  ،مشــيرة إلــى أنــه خطــر طي ـران .علــى مــدى
األشــهر الثالثــة املاضيــة  ،اشــتبك هــو ومســؤولو KCTU
مــع شــرطة مكافحــة الشــغب خــال مســيرات عقــدت أمــام
الجمعيــة الوطنيــة بســبب مشــروع قانــون مثيــر للجــدل مــن
شــأنه أن يمــدد ســاعات العمــل بشــكل خطيــر .كان كيــم
يتعــاون بشــكل كامــل مــع تحقيــق الحكومــة وقــت اعتقالــه.
فــي  27يونيــو  ،تــم اإلف ـراج عــن كيــم بكفالــة  100مليــون
ً
أمريكيــا)  ،بعــد صــدور حكــم مــن
وون ( 86421دوال ًرا
املحكمــة بــأن اإلفـراج عنــه لــن يكــون هناك احتمال»تدمير
األدلــة».
فــي  17مايــو  2019فــي إندونيســيا  ،اعتقلــت الشــرطة
املســلحة رينــي ديزميريــة  ،ســكرتيرة اتحــاد عمــال اندونيســا
 ، )SPBMI (BMI Workers ‹Unionفــي منزلهــا مــن قبــل
الشــرطة املســلحة بأســلحة آليــة .كانــت عاملــة متعاقــدة
فــي مصنــع لتجهيــز املأكــوالت البحريــة فــي المبونــج تديــره
 ، )Bumi Menara Internusa (BMIوهــي مــورد رئي�ســي
لصناعــة املأكــوالت البحريــة العامليــة .تــم توظيــف أكثــر مــن
 1000عامــل فــي املصنــع  ،ومعظمهــم لــم يكونــوا دائميــن
وليــس لديهــم ضمــان اجتماعــي أو تغطيــة رعايــة صحيــة.
تــم اعتقالهــا بعــد أن وجهــت الشــركة االتهامــات  ،بعــد أن
قررت بعد ثماني سنوات من توظيفها أنها مذنبة «بتقديم
شــهادة ثانويــة مزيفــة مــن أجــل الحصــول علــى الوظيفــة».
ربمــا لــم يكــن مــن قبيــل املصادفــة  ،أن يتــم اتخــاذ ق ـرار
اعتقالهــا بعــد أن نجحــت فــي تســجيل العديــد مــن العمــال
ً
الحقوق األكثرانتهاكا في العالم

فــي مخطــط التأميــن الصحــي الحكومــي اإللزامــي .لــم
تقتصــر «جريمتهــا» علــى اعتقالهــا مــن قبــل الشــرطة تحــت
تهديــد الســاح فحســب  ،بــل طالبــت الشــركة ً
أيضــا بايقــاع
العقوبــة الجنائيــة القصــوى بالســجن ملــدة ســت ســنوات.
فــي  2يونيــو  ،قامــت إدارة  BMIبزيــارة إلــى Reni Desmiria
فــي الســجن إلبالغهــا أنــه ســيتم اإلف ـراج عنهــا فـ ً
ـورا بشــرط
اســتقالتها مــن منصبهــا فــي الشــركة  ،مؤكــدة أن اعتقالهــا
ُ
وســجنها ومالحقتهــا ق�ضــي بنــاء علــى طلــب  .BMIرفضــت.
اســتمرت محاكمتهــا  ،وفــي أوائــل ســبتمبر  ، 2019حكمــت
عليهــا املحكمــة بالســجن ملــدة أربعــة أشــهر مــع انقضــاء
املــدة.
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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 ٪50مــن دول الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا اعتقلــت عمــال.

ً
وهــي حقيقــة نفتهــا الحكومــة اإليرانيــة .نشــر بخ�شــي مؤخـرا
رســالة كتــب فيهــا عــن التعذيــب الــذي تعــرض لــه عندمــا
ُ
احتجــز للمــرة األولــى .ألهمــت رســالته العديــد مــن ضحايــا
التعذيــب فــي إي ـران للتقــدم والتحــدث عــن تعذيبهــم فــي
الســجن .فــي  30أكتوبــر  ، 2019أطلــق س ـراح إســماعيل
بخ�شــي بعــد عشــرة أشــهر مــن الســجن.
فــي مصــر  ،ألقــي القبــض علــى النقابييــن راشــد كامــل
ومصطفــى املصــري  ،العامليــن فــي محطــة الســويس للنقــل
العــام  ،فــي  25ســبتمبر  ، 2019فــي أعقــاب إضـراب نظمــه
العمــال لالحتجــاج علــى تجميــد األجــور واملكافــآت منــذ عــام
 .2014فــي  6أكتوبــر  ، 2019اعتقــل مكتــب املدعــي العــام
ســبعة عمــال فــي شــركة الشــرقية للتبــغ بتهمــة «التحريــض
علــى اإلضـراب وعرقلــة العمــل» .وقــد ُ
احتجــزوا ملــدة أربعــة
أيــام كجــزء مــن تحقيــق أجرتــه مــع العمــال فــي وقــت ســابق
مــن العــام .حتــى اآلن  ،تــم اســتدعاء ســبعة عشــر عامــا
فــي املجمــوع أمــام مكتــب املدعــي العــام .تــم اإلف ـراج عنهــم
بكفالــة بإيــداع  1000جنيــه لــكل عامــل.

فــي الجزائــر  ،أغلقــت الســلطات مكاتــب االتحــاد العــام
ً
الجزائــري للعمــال املســتقلين  CGATAإداريــا فــي  3ديســمبر
 ، 2019دون أي سبب .عالوة على ذلك  ،تم اعتقال قدور
شويشــة  ،العضــو التنفيــذي فــي االتحــاد العــام الجزائــري
للعمــال املســتقلين  ، CGATAلفتــرة وجيــزة فــي  24أكتوبــر
 2019فــي وه ـران ملشــاركته فــي اعتصــام ســلمي يدعــو إلــى
اإلفـراج عــن املعارضيــن السياســيين .فــي  9ديســمبر 2019
 ،عندمــا عــاد إلــى مركــز الشــرطة الســتعادة هاتفــه الخلــوي
 ،الــذي تمــت مصادرتــه  ،اعتقــل مــرة أخــرى بتهــم زائفــة ،
وحوكــم بإج ـراءات موجــزة فــي اليــوم التالــي وحكــم عليــه
بالســجن ملــدة عــام واحــد.
فــي إي ـران  ،اعتقــل الناشــط العمالــي مــن نقابــة عمــال
هافــت تابــه  ،إســماعيل بخ�شــي  ،مســاء  20ينايــر 2019
 ،مــن قبــل قــوات األمــن غيــر املعروفــة  ،بعــد شــهر واحــد
فقــط مــن إطــاق سـراحه مــن اعتقــال ســابق فــي ديســمبر.
تــم اعتقــال الســيد بخ�شــي مــن  18نوفمبــر إلــى  12ديســمبر
 ، 2018بعــد أن لعــب ً
دورا رائـ ًـدا فــي إضـراب عمــال هافــت
تابــي قصــب الســكر .تعــرض للتعذيــب علــى أيــدي قــوات
األمــن التابعــة للنظــام اإليرانــي أثنــاء وجــوده فــي الســجن ،
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 ٪26من دول أوروبا اعتقلت عمال.

فــي أغســطس  ، 2019تــم اعتقــال زعيــم النقابــة املســتقلة
لعمــال النفــط والطاقــة فــي كازاخســتان  ،إيــرالن بالتابــي
 ،مــرة أخــرى وحكــم عليــه بالســجن ملــدة خمســة أشــهر
إضافيــة بســبب األنشــطة املتعلقــة بالنقابــات وعــدم دفــع
الغرامــة املفروضــة عندمــا تــم اإلف ـراج عنــه سـ ً
ـابقا مــن
الســجن ألســباب إنســانيةُ .حكــم علــى بالتابــاي فــي األصــل
بالســجن ســبع ســنوات فــي يوليــو  2019بتهمــة زائفــة
ُ
«اختــاس أمــوال» .أطلــق س ـراحه فــي أغســطس 2019
بعــد أن عفــا عنــه الرئيــس وعوقــب بغرامــة لــم ُيفصــح عنهــا
مقابل العقوبة املتبقية له في الســجن .أصر بالتاباي على
براءتــه ورفــض دفــع الغرامــة أو االعتـراف بالعفــو الرئا�ســي.
جــادل بالتابــاي فــي املحكمــة بــأن التهــم الجنائيــة املفروضــة
عليــه بســبب اختــاس األمــوال علــى نطــاق واســع كانــت
ذات دوافــع سياســية وال أســاس لهــا مــن البدايــة .فــي 19
ديســمبر  ، 2019رفضــت املحكمــة اســتئناف بالتابــاي،
وتمــت إعادتــه إلــى الســجن ملــدة خمســة أشــهر لعــدم دفــع
هــذه الغرامــة وق�ضــى تلــك املــدة بالكامــل .فــي  20مــارس
 ، 2020تــم إطــاق س ـراح بالتابــاي مــن الســجن .حاليــا
 ،ال ُيســمح لــه باملشــاركة فــي أي نشــاط نقابــي ملــدة ســبع
ســنوات.

 2018بالســام وحــذروا مــن تأثيــر توغــل الجيــش التر ـكـي فــي
عفريــن  ،ســوريا  ،وال ســيما علــى األك ـراد .تــم إلقــاء التهــم
مــن قبــل املحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة فــي أنقــرة فــي
 3مــارس  .2020ومــع ذلــك  ،اســتمر االســتهداف املنهجــي
لقــادة النقابــات حتــى  5مــارس  ، 2020الســاعة 5:30
ً
صباحــا  ،داهمــت الشــرطة التركيــة منــزل عمــر كاراتيبــي
 ،مديــر االتصــاالت فــي املركــز النقابــي لالتحــاد النقابــي
الثــوري .ألقــي القبــض عليــه واقتيــد إلــى مقــر الشــرطة فــي
اســطنبول .كانــت االتهامــات غيــر محــددة  ،ولكــن ورد أنهــا
تتعلــق بعــدة تصريحــات أدلــى بهــا علــى حســابه علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي.

في تركيا  ،في  9مارس  ، 2020واجهت أرزو سيركيز أوغلو
 ،رئيســة املركــز النقابــي لالتحــاد النقابــي الثــوري ، DISK
اتهامــات جنائيــة باإلضافــة الحتمــال الســجن النتقادهــا
حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي تركيــا فــي يونيــو .2016
وتمــت تبرئتهــا ً
الحقــا .كمــا تــم اتهــام ومقاضــاة جميــع أعضــاء
مجلــس اتحــاد نقابــات املوظفيــن العمومييــن KESK
املؤلــف مــن ســبعة أعضــاء  ،والذيــن طالبــوا فــي ينايــر
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االتجاهات العاملية للعمال في عام 2020
 -1الديمقراطية في أزمة

تفكيك الديمقراطية في مكان العمل
وانهيارالعقد االجتماعي
تتبــع مؤشــر الحقــوق العامليــة العناصــر الرئيســية
للديمقراطيــة فــي مــكان العمــل ملــدة ســبع ســنوات  ،بمــا
فــي ذلــك الحــق فــي تكويــن النقابــات واالنضمــام إليهــا ،
والحــق فــي املفاوضــات الجماعيــة والحــق فــي اإلض ـراب ،
وكذلــك الحــق فــي حريــة التعبيــر والتجمــع  ،وهــو مــا يرمــز
لديمقراطيــة صحيــة.

شــهد عــدد البلــدان التــي قيــدت حريــة التعبيــر والتجمــع
أعلــى زيــادة فــي عــام  .2020وقــد شــهدت القيــود املفروضــة
علــى الحــق فــي اإلضـراب أكبــر زيــادة منــذ ســبع ســنوات يليهــا
الحــق فــي املفاوضــات الجماعيــة والحــق فــي إقامــة النقابــات
و االنضمــام إليهــا.

االتجاهات العاملية ملدة سبع سنوات  -تفكيك الديمقراطية في مكان العمل

الصفحة 49

االتجاهات العاملية للعمال في عام 2020

القيود على حرية التعبيروالتجمع
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األمريكتين

على مستوى العالم:
قيدت  ٪39من الدول حرية التعبير
والتجمع.
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 ٪32مــن دول األمريكتيــن قيــدت حريــة
التعبيــروالتجمع.

اتجاهات سبع سنوات
فــي  26أغســطس  ، 2019اتهــم واتســون ديــوك  ،رئيــس
٪39
زادت الدول التي تقيد حرية التعبير رابطــة الخدمــات العامــة فــي ترينيــداد وتوباغــو (، )PSA
 ٪26والتجمع من  ٪26من البلدان في
بقصــد التحريــض علــى الفتنــة بموجــب املــادة ( )1( 4ب)
 2014إلى  ٪39من البلدان في .2020
مــن قانــون الفتنــة واعتقــل بســبب تصريحــات أدلــى بهــا
فــي خطــاب فــي عــام  .2018فــي ذلــك الوقــت  ،كانــت هنــاك
ً
شائعات عن احتمال حدوث تخفيضات كبيرة في الشركات
إقليميا :النسبة املئوية للدول التي قيدت حرية
العامــة  ،والتــي شــملت شــركة امليــاه الوطنيــة .WASA
التعبيروالتجمع:
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
أفريقيا:
آسيا واملحيط الهادئ:
األمريكتين:
أوروبا:

٪72
٪41
٪39
٪32
٪26

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

٪72

 ٪72مــن دول الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا قيــدت حريــة التعبيــر
وا لتجمــع .

فــي الع ـراق  ،قتــل أكثــر مــن  600متظاهــر علــى أيــدي
القــوات الحكوميــة طــوال أكتوبــر ونوفمبــر  2019خــال
احتجاجــات واســعة النطــاق دعمهــا مؤتمــر االتحــادات
والنقابــات العماليــة العراقيــة  ،داعيــن إلــى الوظائــف
وتحســين الخدمــات االجتماعيــة ووضــع حــد لفســاد
الدولــة الواســع االنتشــار .خــال االحتجاجــات  ،هاجمــت
قــوات األمــن الحكوميــة باســتمرار املتظاهريــن باســتخدام
الذخيــرة الحيــة واملتفجـرات وقنابــل الصــوت .تــم اعتقــال
مــا ال يقــل عــن  81شـ ً
ـخصا خــال االحتجاجــات.
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هــذه ليســت املــرة األولــى فــي الســنوات األخيــرة التــي تــم فيهــا
اســتخدام القانــون لتوجيــه االتهــام للنقابييــن .بعــد إطــاق
سراح دوق من حجز الشرطة بعد ذلك ببضعة أيام  ،دعا
األميــن العــام للمركــز الوطنــي للنقابــات العماليــة  ،مايــكل
أنيســيت  ،النائــب العــام إلــى إلغــاء قانــون التحريــض علــى
الفتنة وسلم ً
يدويا إلى الوزارة رسالة مشتركة تحتوي على
طلــب .وكانــت النقابــات األخــرى املعنيــة هــي نقابــة عمــال
حقــول النفــط  ،ونقابــة عمــال النقــل والصناعــة ، PSA ،
واالتحــاد الوطنــي للحكومــة والعمــال الفدرالييــن  ،واتحــاد
عمــال البحــارة والواجهــة البحريــة .وقالــت أنيســت إن
الســؤال الكبيــر هــو ملــاذا ســتحتفظ حكومــة دولــة مســتقلة
ً
خصيصــا لخنــق
بقانــون مــن الحقبــة االســتعمارية مصمــم
حريــة التعبيــر عــن الحركــة النقابيــة والعامليــن.
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أفريقيا

٪41

 ٪41مــن البلــدان فــي أفريقيــا قيــدت
حريــة التعبيــر والتجمــع.

تــم تنفيــذ الحظــر الشــامل علــى اإلضرابــات واالحتجاجــات
فــي توغــو  ،بينمــا فــي الســنغال  ،حظــرت ســلطات داكار
تنظيــم أربعــة احتجاجــات مقــررة فــي  28يونيــو 2019
والتــي طلبــت نقابــات املعلميــن بموجبهــا الحصــول علــى
إذن .وزعمــت الســلطات أن الحظــر لــه مــا يبــرره «لضمــان
النظام العام في العاصمة» .في إيسواتيني  ،أعلن اجتماع
رئي�ســي حضــره أعضــاء مــن مختلــف نقابــات الخدمــة
العامــة فــي  28ينايــر  2019ملناقشــة قـرار املحكمــة بإلغــاء
إجـراء اإلضـراب املقــرر فــي ذلــك اليــوم مــن قبــل الســكرتير
الرئي�ســي لــوزارة التعليــم والتدريــب  ،والــذي تــداول رســالة
إلــى جميــع مديــري املــدارس تفيــد بأنــه «ســيكون مــن غيــر
القانونــي ألي معلــم حضــور االجتمــاع دون إذن مســبق
مــن مكتبهــا» .مــرة أخــرى هــذا العــام  ،حظــرت الحكومــة
فــي غينيــا جميــع املظاهـرات  ،مبــررة هــذا اإلجـراء باملخاطــر
علــى الســامة العامــة .حظــرت الســلطات املحليــة مــا ال
يقــل عــن  20مظاهــرة .اســتخدمت قــوات األمــن الغــاز
املســيل للدمــوع ضــد مــن اعترضــوا علــى الحظــر واعتقلــت
عش ـرات املتظاهريــن
أوروبا

٪26

نقابــات املوظفيــن العمومييــن  KESKاملؤلــف مــن ســبعة
أعضــاء  ،النتقادهــم حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم
والدعــوة إلــى الســام فــي ســوريا .وقــد ُبرئــوا فيمــا بعــد .فــي
 5مــارس  ، 2020داهمــت الشــرطة التركيــة منــزل عمــر
كاراتيبيــه  ،مديــر االتصــاالت فــي املركــز النقابــي لالتحــاد
النقابــي الثــوري  .DISKحيــث ألقــي القبــض عليــه واقتيــد
إلــى مقــر الشــرطة فــي اســطنبول .لــم يتــم تحديــد االتهامــات
 ،ولكــن ورد أنهــا تتعلــق بعــدة تصريحــات تــم اإلدالء بهــا
علــى حســابه علــى وســائل التواصــل االجتماعــي-
آسيا واملحيط الهادئ

٪26

 ٪26مــن الــدول األوروبيــة قيــدت
حريــة التعبيــر والتجمــع.

بيــن حزي ـران /يونيــو و كانــون األول /ديســمبر ، 2019
اســتخدمت شــرطة هونــغ كونــغ قانــون النظــام العــام
لالعت ـراض علــى  47مــن أصــل ً 537
طلبــا للموكــب العــام
أو االجتماعــات فــي انتهــاك ملبــدأ حريــة التجمــع الســلمي .فــي
 23أغســطس  ، 2019حصلــت هيئــة مطــار هونــغ كونــغ
( )HKAAعلــى أمــر قضائــي بحظــر االحتجاجــات فــي املطــار
إلــى أجــل غيــر مســمى .تــم حظــر اتحــاد هونــغ كونــغ لنقابــات
العمــال ( ، )HKCTUبســبب اعتـراض مــن قبــل هيئــة مطــار
هونــغ كونــغ  HKAAوالشــركة  ،حــول تنظيــم تجمــع خــارج
مكتــب املقــر الرئي�ســي لشــركة  Cathay Pacificفــي املطــار
فــي  26أغســطس  2019لالحتجــاج علــى فصــل املوظفيــن
 ٪26مــن الــدول األوروبيــة قيــدت املرتبطيــن بمكافحــة احتجاجــات تســليم املجرميــن.
حريــة التعبيــر والتجمــع.
واضطــرت النقابــة إلــى تنظيــم االحتجــاج بعيـ ًـدا عــن مــكان
العمــل فــي املنطقــة املركزيــة فــي  28أغســطس.

فــي تركيــا  ،تمــت مقاضــاة النقابييــن بانتظــام مــن قبــل
الســلطات بســبب خطاباتهــم  ،حيــث ســعى الرئيــس
أردوغــان لقمــع األصــوات الناقــدة .تمــت محاكمــة أرزو
ســيركيز أوغلــو  ،رئيســة مركــز نقابــة املركــز النقابــي
لالتحــاد النقابــي الثــوري  ، DISKومجلــس إدارة اتحــاد
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 -2مر اقبة العمال
فــي  ، 2020-2019ظهــرت فضائــح عــدة بســبب املراقبــة
الحكوميــة للقــادة النقابييــن فــي محاولــة لغــرس الخــوف
والضغــط علــى النقابــات املســتقلة وأعضائهــا .إن أعمــال
املراقبــة دون إذن قضائــي وبــدون معرفــة باملنظمــات
النقابيــة وممثليهــا تنتهــك حريــة تكويــن الجمعيــات وحمايــة
ممثلــي العمــال  ،بموجــب اتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة
رقــم  87و  .98كمــا أنهــا اعتــداء خطيــر علــى الحريــات
الفرديــة واألمــن الشــخ�صي.
آسيا واملحيط الهادئ
فــي هونــغ كونــغ  ،قامــت  Cathay Pacificبتعديــل سياســتها
لوســائل اإلعــام االجتماعيــة تحــت ضغــط حظــر الطيـران
مــن قبــل إدارة الطي ـران املدنــي فــي الصيــن ( )CAACفــي
 9أغســطس  2019وقمــع موظفيهــا الذيــن شــاركوا فــي
«االحتجاجــات العامــة غيــر القانونيــة» املزعومــة املتعلقــة
ب ـ حركــة مشــروع قانــون مكافحــة تســليم املجرميــنّ .
قيــدت
سياســة  Cathayلوســائل اإلعــام االجتماعيــة اســتخدام
املوظفيــن لوســائل اإلعــام االجتماعيــة املتعلقــة بالعمــل
ً
وغيــر املتعلقــة بالعمــل التــي تعتبرهــا اإلدارة انتهــاكا لحظــر
 CAACوتؤثــر سـ ًـلبا علــى الشــركة .تــم وضــع آليــة إعــداد
تقاريــر مزدوجــة للســماح لــإدارة بمراقبــة الـرأي السيا�ســي
ملوظفيهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي .تــم فصــل
ريبيــكا �ســي  ،وهــي إحــدى كبــار القيــادات النقابيــة فــي
جمعيــة مضيفــات طي ـران الخطــوط الجويــة لهونــغ كونــغ
(اتحــاد املنتســبين إلــى  ، )HKCTUمــن قبــل كاثــي دراجــون
في  21أغســطس  2019ملشــاركة املشــاركات املتعاطفة مع
االحتجاجــات علــى حســابها الخــاص علــى .Facebook
ُعرضــت عليهــا لقطــات شاشــة لوقوفهــا أمــام مقصــورة
مليئــة باملالحظــات الالصقــة واتهمهــا املديــر بإنشــاء
« ، »Lennon Wallعلــى الرغــم مــن أنهــا رســائل بريديــة
بمناســبة عيــد امليــاد .مــع  ، Syتــم إنهــاء ســبعة وثالثيــن
ً
موظفــا فــي كاثــي باســيفيك وكاثــاي دراجــون نتيجــة ملراقبــة
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األق ـران واإلدارة آلرائهــم السياســية.
فــي بنغالديــش  ،تــم إنشــاء قســم جديــد فــي إدارة األمــن
القومــي ( )NSIالتابــع لــوزارة الداخليــة ملراقبــة النقابييــن
فــي صناعــة املالبــس .منــذ ســبتمبر  ، 2019تمــت زيــارة
اتحــادات املالبــس مــن قبــل الشــرطة الصناعيــة حيــث
طلبــت منهــم األنشــطة الشــهرية والنفقــات وأســماء
األعضــاء واملشــاركين فــي أنشــطتهم  ،وكذلــك النزاعــات
العماليــة التــي تعاملــوا معهــا .أفــاد األعضــاء أن املعلومــات
حــول مشــاركتهم فــي األنشــطة النقابيــة تــم إرســالها إلــى
قراهــم األصليــة للتحقــق مــن بياناتهــم وخلــق الضغــط.
فــي الفلبيــن  ،تلقــى األميــن العــام لتحالــف املعلميــن املعنييــن
( ، )ACTريمــون باســيليو  ،تهديــدات بالقتــل علــى هاتفــه
املحمــول الشــخ�صي خــال مؤتمــر صحفــي للتحالــف
املعلميــن املعنييــن ـ  ACTفــي  11ينايــر  .2019وقــد تــم
االتصــال باملؤتمــر الصحفــي إلدانــة املضايقــات املســتمرة
و التهديــدات التــي يواجههــا أعضــاء وقيــادات النقابــة .ادعى
املتصــل  ،الــذي بــدا أنــه يعــرف عــن تفاصيــل باســيليو
الشــخصية وعن عائلته  ،أنه صدر أمر باغتيال باســيليو
مــا لــم يوافــق علــى التعــاون مــع مطالــب املتصــل .كمــا علــم
قانــون مكافحــة اإلرهــاب بالتنميــط غيــر القانونــي ألعضائه
مــن قبــل الشــرطة .فــي اجتمــاع تضامــن فــي مانيــا فــي 21
فبرايــر  ، 2019أبلــغ تحالــف املعلميــن املعنييــن  ACTعــن
 34حالة مســجلة للتحقق من البيانات من قبل الشــرطة
واملراقبــة ومضايقــة النقابييــن املعلميــن فــي عشــر مناطــق.
وكشــفت مذكــرة مســربة مــن منطقــة شــرطة مانيــا أن
الشــرطة أمــرت بإج ـراء «جــرد» لجميــع املعلميــن الذيــن
كانــوا أعضــاء فــي تحالــف املعلميــن املعنييــن .ACT
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،أنشــأت الشــرطة الوطنيــة الفلبينيــة
وســلطات معالجــة الصــادرات الفلبينيــة مكاتــب مشــتركة
ملراقبــة الســام الصناعــي و املخــاوف ( )JIPCOفــي مناطــق
تجهيــز الصــادرات للتجســس علــى النقابــات العماليــة
وإج ـراءات العمــل «املتشــددة» باســم مكافحــة التســلل
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الشــيوعي للقــوة العاملــة فــي املناطــق الصناعيــة .وزعمــت
الســلطات أنهــا تعــزز القــدرة التنافســية للفلبيــن وتحمــي
حقوق العمل والرعاية االجتماعية ضد التمرد املتطرف.
تــم إنشــاء مكاتــب مراقبــة الســام الصناعــي و املخــاوف
 JIPCOsفــي منطقــة املينــاء الحــر  Clark Freeportفــي
بامبانجــا  ،بــوالكان  ،وســيتم توســيعها لتشــمل وســط
لــوزون بالكامــل.

األمريكتين
فــي تشــيلي  ،تــم اخت ـراق نظــام الكمبيوتــر لشــرطة تشــيلي
 Carabineros de Chileفــي أكتوبــر  ، 2019ممــا كشــف
عــن أنشــطة املراقبــة واملراقبــة املنهجيــة التــي قامــت بهــا
وكاالت املخاب ـرات ضــد املنظمــات العماليــة  ،املرتبطــة
مباشــرة باملظاه ـرات الجماهيريــة لعــام  .2019رفــع
امللفــات التــي تتحــدث عــن أنشــطة الحركــة النقابيــة
 ،مثــل اإلضرابــات القانونيــة فــي الشــركات  ،وعمليــة
املفاوضــة الجماعيــة لالتحــاد الوطنــي لعمــال الضرائــب
ـ Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
 ، )(ANEFوالتحقــق مــن هويــات مختلــف قــادة النقابــات.
وكان مــن بيــن األشــخاص «املميزيــن» قــادة نقابيــون
مختلفــون مثــل باربــارا فيغيــروا  ،رئيــس الوحــدة املركزيــة
فــي تراباجادوريــس ( )CUT-Chile؛ ماريــو أغيــار  ،رئيــس
كليــة املعلميــن الشــيلية ؛ ماريــو فيالنويفــا أومليــدو  ،زعيــم
االتحــاد الوطنــي للمهنييــن الجامعييــن لخدمــات الصحــة
( )FENPRUSS؛ إســتيبان ماتورانــا دونــا  ،رئيــس االتحــاد
الوطنــي ملســؤولي الصحــة البلديــة ( )CONFUSAM؛
وكارولينــا إســبينوزا تابيــا  ،زعيــم االتحــاد نفســه.
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ســن القانــون هــو أداة فعالــة وقويــة للتحــول االجتماعــي القمع بموجب القانون

وحمايــة حقــوق العمــل .فــي العــام املا�ضــي  ،تبنــت عــدة دول
قوانيــن تقدميــة زادت مــن تقــدم حقــوق العمــال والتقــدم
االجتماعــي .ومــع ذلــك  ،فــي دول أخــرى  ،أقــرت الحكومــات فــي  1ينايــر  ، 2019دخــل املرســوم رقــم  1الــذي تــم
تشــريعات انتكاســية تقــوض بشــكل خطيــر حقــوق العمــال االحتجــاج عليــه كثيـ ًـرا حيــز التنفيــذ .يفتــرض أن املرســوم
مصمــم لتمكيــن حكومــة بيــاروس مــن مســاعدة املواطنيــن
األساســية فــي العمــل.
فــي العثــور علــى وظائــف  ،وتشــجيع العاطليــن عــن العمــل
على دخول الوظائف  ،ومساعدة املزيد من البيالروسيين
علــى العمــل لحســابهم الخــاص .عــارض معارضــو الحركــة
النقابيــة داخــل بيــاروس والحركــة النقابيــة الدوليــة
إدخــال املرســوم علــى أســاس أنــه يحتــوي علــى عناصــر مــن
ً
طرقــا تكميليــة للتالعــب بحقــوق
العمــل الجبــري ويخلــق
العمــال باإلضافــة إلــى نظــام العقــود املحــددة املــدة .هنــاك
ً
أيضــا العديــد مــن املخــاوف املتعلقــة بنقــص الشــفافية
حــول كيفيــة تطبيــق املرســوم.
عــاوة علــى ذلــك  ،فــي  26ينايــر  ، 2019دخلــت التعديــات
الجديــدة علــى القانــون رقــم  3-114بشــأن األحــداث
الجماعيــة حيــز التنفيــذ .تنــص هــذه التعديــات  ،التــي
لــم تتــم مناقشــتها مــع الشــركاء االجتماعييــن  ،علــى
شــروط وقواعــد أكثــر صرامــة لتنظيــم التجمعــات
العامــة واملظاه ـرات  ،بمــا فــي ذلــك التحديــد الدقيــق
ملناطــق محــددة فــي املدينــة .علــى ســبيل املثــال  ،فــي مدينــة
مينســك ُ ،يســمح بالتجمعــات فــي ســتة الســاحات العامــة
فقــط .ونتيجــة لذلــك  ،يتــم فــرض شــكلها علــى املنظميــن
واملشــاركين في األحداث الجماهيرية  ،حيث ال يمكن عقد
املســيرات واالعتصامــات إال فــي هــذه املربعــات املخصصــة
 ،بينمــا يحظــر املواكــب واملظاه ـرات.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،ينــص املرســوم رقــم  49املــؤرخ 24
ينايــر  2019الــذي اعتمــده مجلــس الــوزراء علــى أن يقــوم
منظمــو األحــداث الجماعيــة بدفــع عــدد مــن النفقــات
املتعلقــة بالحــدث  ،مثــل خدمــات النظــام العــام والرعايــة
الطبيــة والتنظيــف .مــع هــذه القيــود  ،ال تتمتــع النقابــات
العماليــة املســتقلة بالقــدرة املاليــة علــى تنظيــم التجمعــات
العامــة.
روسيا البيضاء
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اإلصالح التشريعي
قطر

فيتنام

منــذ عــام  ، 2017انخرطــت قطــر فــي مجموعــة مــن
اإلصالحــات املهمــة التــي بلغــت ذروتهــا فــي ينايــر 2020
بإلغــاء مرســوم وزاري ملتطلبــات تأشــيرة الخــروج .ويعنــي
هذا القرار أن العمال املنزليين  ،والعاملين في املؤسســات
الحكوميــة والعامــة  ،والعامليــن فــي البحــر والزراعــة ،
وكذلــك العمــال العرضييــن لهــم الحريــة فــي مغــادرة البــاد
إمــا بشــكل مؤقــت أو دائــم دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى
إذن مــن أصحــاب العمــل .وهــذا يشــمل جميــع العمــال
غيــر املشــمولين بالقانــون رقــم  13لعــام  ، 2018الــذي
ألغــى بالفعــل شــرط الحصــول علــى تصاريــح خــروج ملعظــم
العمــال املحمييــن بموجــب قانــون العمــل.
وفــي الوقــت نفســه  ،ســيتم تطبيــق قانــون جديــد للحــد
األدنــى لألجــور يســتند إلــى األدلــة والــذي ينطبــق علــى
جميــع الجنســيات وجميــع القطاعــات فــي وقــت الحــق فــي
عــام  .2020تشــكل هــذه اإلصالحــات عالمــة بــارزة للعمــال
ن ً
ـاال لــدول الخليــج األخــرى
املهاجريــن فــي قطــر وســتكو مثـ
التــي ال ت ـزال تطبــق الكفالــة.

تــم تمريــر قانــون العمــل املعــدل مــن قبــل البرملــان
الفيتنامــي فــي  20نوفمبــر  .2019سيســمح قانــون العمــل
الفيتنامــي اآلن للمنظمــات املمثلــة للعمــال الشــعبيين
املســتقلين ( )WROsباختيــار العمــال للعمــل .ســتظل
ً
مطالبــة بالحصــول علــى إذن مــن
االتحــادات املســتقلة
ســلطات الدولــة للعمــل  ،لكــن يحــق لهــم الحصــول علــى
نفــس الحقــوق فــي تجنيــد األعضــاء  ،والتفــاوض الجماعــي
 ،وتمثيــل األعضــاء فــي النزاعــات وتنظيــم اإلضرابــات .ومــع
ً
حصريــا
ذلــك  ،يتمتــع االتحــاد العــام لعمــال فيتنــام VGCL
بالحــق فــي توحيــد املؤسســات ذات املســتوى األعلــى ،
والدخــول فــي اتفاقيــات ســحب مــع أصحــاب العمــل وتلقــي
الدعــم املالــي الخارجــي واألجنبــي.
تشــكل هــذه التعديــات خطــوة مهمــة بخصــوص حريــة
تكويــن الجمعيــات .ومــع ذلــك  ،ســيكون التنفيــذ أساســيا
لضمــان تمتــع العمــال الفيتنامييــن بهــذه الحقــوق
وممارســتها بشــكل فعــال.
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توضيح الحقوق العاملية ITUC
 .1توثيق االنتهاكات

 .3ترميزالنص

يوثــق االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال انتهــاكات حقــوق
العمــال الجماعيــة املعتــرف بهــا ً
دوليــا مــن قبــل الحكومــات
وأصحــاب العمــل .وتســتند املنهجيــة إلــى معاييــر الحقــوق
األساســية فــي العمــل  ،وال ســيما الحــق فــي حريــة تكويــن
الجمعيــات  ،والحــق فــي املفاوضــات الجماعيــة والحــق فــي
اإلض ـراب.
يتــم إرســال االســتبيانات إلــى  331نقابــة وطنيــة فــي 163
دولــة لإلبــاغ عــن انتهــاكات حقــوق العمــال مــن خــال
توضيــح التفاصيــل ذات الصلــة.
ُ
تعقــد اجتماعــات إقليميــة مــع خب ـراء حقــوق اإلنســان
والنقابــات حيــث يتــم نشــر االســتبيان وشــرحه وإكمالــه.
يتصــل االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال  ITUCبالنقابــات
مباشــرة عبــر الهاتــف والبريــد اإللكترونــي عندمــا يبلــغ
باالنتهــاكات لتأكيــد الحقائــق ذات الصلــة.
يقــوم الباحثــون القانونيــون بتحليــل التشــريعات الوطنيــة
وتحديــد األقســام التــي ال تحمــي حقــوق العمــل الجماعــي
املعتــرف بهــا ً
كاف.
دوليــا بشــكل ٍ

تتــم ق ـراءة النــص املوجــود تحــت كل دولــة فــي اســتبيان
 ITUCمقابــل قائمــة مــن  97مؤشـ ًـرا مســتمدة مــن
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة واالجتهــادات القضائيــة
وتمثــل انتهــاكات لحقــوق العمــال فــي القانــون واملمارســة.
يتلقــى البلــد نقطــة لــكل مــرة تتوافــق فيهــا املعلومــات
النصيــة مــع املؤشــر .لــكل نقطــة القيمــة  .1بعــد ترميــز
النــص لبلــد مــا  ،تتــم إضافــة عــدد النقــاط للوصــول إلــى
النتيجــة اإلجماليــة.

 .4تصنيف البلدان

يتــم تصنيــف البلــدان فــي مجموعــات مــن  -1الــى + 5
اعتمـ ًـادا علــى امتثالهــا لحقــوق العمــل الجماعيــة .هنــاك
خمســة تقييمــات  ،حيــث الرقــم 1هــو أفضــل تقييــم و
 +5هــو األســوأ الــذي يمكــن أن تحصــل عليــه الدولــة .ال
يتــم أخــذ مســتوى التنميــة االقتصاديــة أو حجــم أو موقــع
الدولــة فــي االعتبــار نظـ ًـرا ألن الحقــوق األساســية عامليــة
ويجــب علــى العمــال فــي جميــع أنحــاء العالــم الوصــول
إليهــا .املجموعــة عاليــة التصنيــف تعنــي أن العمــال فــي
 .2نشراالنتهاكات في استبيان االتحاد الدولي البــاد ليــس لهــم الحــق فــي صوتهــم الجماعــي بســبب فشــل
لنقابات العمال ITUC
الحكومــة فــي ضمــان الحقــوق.

يتــم تلخيــص املعلومــات املوثقــة ودمجهــا مــن قبــل موظفــي
االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال  ITUCعلــى شــكل نــص.
هــذه املعلومــات متاحــة للجمهــور علــى املوقــع اإللكترونــي
الســتبيان  ITUCاالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال علــى
. survey.ituc-csi.org
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وصف التقييمات
 // 1انتهاكات متفرقة للحقوق

 // 4االنتهاكات املنهجية للحقوق

حقــوق العمــل الجماعيــة مضمونــة بشــكل عــام .يمكــن
للعمــال بحريــة ربــط حقوقهــم والدفــاع عنهــا بشــكل
جماعــي مــع الحكومــة و  /أو الشــركات  ،كمــا يمكنهــم
تحســين ظــروف عملهــم مــن خــال املفاوضــات الجماعيــة.
االنتهــاكات ضــد العمــال ليســت منعدمــة ولكنهــا ال تحــدث
علــى أســاس منتظــم.

أبلــغ العمــال فــي البلــدان التــي حصلــت علــى تصنيــف  4عــن
انتهــاكات منهجيــة .تبــذل الحكومــة و  /أو الشــركات جهـ ً
ـودا
جــادة لســحق الصــوت الجماعــي للعمــال  ،ممــا يعــرض
الحقــوق األساســية للخطــر.

 // 2االنتهاكات املتكررة للحقوق

 // 5ال يوجد ضمان للحقوق

البلــدان ذات التصنيــف  2لديهــا حقــوق عماليــة جماعيــة
ً
أضعــف قليــا مــن تلــك التــي حصلــت علــى التصنيــف
 .1تعرضــت بعــض الحقــوق لهجمــات متكــررة مــن قبــل
الحكومــات و  /أو الشــركات وقوضــت النضــال مــن أجــل
ظــروف عمــل أفضــل.

البلــدان التــي حصلــت علــى تصنيــف  5هــي أســوأ دول
ً
العالــم للعمــل فيهــا .فــي حيــن أن التشــريع قــد يحــدد حقوقــا
معينــة  ،إال أن العمــال ال يســتطيعون الوصــول إلــى
هــذه الحقــوق بشــكل فعلــي وبالتالــي يتعرضــون ألنظمــة
اســتبدادية وممارســات عمــل غيــر عادلــة.

 // 3االنتهاكات املنتظمة للحقوق
 // + 5ال يوجد ضمان للحقوق بسبب انهيار
ق سيادة القانون
تتدخــل الحكومــات و  /أو الشــركات بانتظــام فــي حقــو

العمــل الجماعيــة أو تفشــل فــي ضمــان جوانــب مهمــة يتمتــع العاملــون فــي البلــدان ذات التصنيــف  +5بحقــوق
مــن هــذه الحقــوق بشــكل كامــل .هنــاك أوجــه قصــور محدودة بنفس القدر مثل البلدان التي تحمل التصنيف
فــي القوانيــن و  /أو ممارســات معينــة تجعــل االنتهــاكات  .5ومــع ذلــك  ،فــي البلــدان ذات التصنيــف  ، +5يرتبــط
املتكــررة ممكنــة.
هــذا باملؤسســات املختلــة نتيجــة للص ـراع الداخلــي و  /أو
االحتــال العســكري .فــي مثــل هــذه الحــاالت  ،يتــم تعييــن
تصنيــف  +5للبلــد بشــكل افترا�ضــي.
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قائمة املؤشرات
وتســتند املنهجيــة إلــى معاييــر الحقــوق األساســية فــي العمــل
ً
 ،اســتنادا إلى القانون الدولي لحقوق اإلنســان  ،وال ســيما
اتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  87و  ، 98وكذلــك
االجتهــادات القضائيــة التــي وضعتهــا آليــات اإلش ـراف
التابعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة.
.I

الحريات املدنية

أ -املخالفات القانونية
 .1القبض على النقابيين واحتجازهم وسجنهم وتغريمهم وتغريمهم املسح العام  1994الفقرات 33 ، 30-28 .؛ 39-35
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAاملسح العام  2012الفقرات62-59 .
الفق ـرات مــن159-119 .
 .8االنتهاكات التي ارتكبت ضد القادة النقابيين
املسح العام لعام  1994الفقرات32-31 .
مخالفة رقم ( )7ضد زعيم نقابي
املسح العام لعام  2012الفقرات62-59 .
 .2انتهاك الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  .9 CFAالشدة
انتهاك واسع النطاق و  /أو منهجي لـ ()7
الفق ـرات 232-202 .؛ 268-233
املسح العام لعام  1994الفقرات39-35 .
 .10التهديدات والتخويف واملضايقة
املسح العام لعام  2012الفقرات62-59 .
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
 .3عدم ضمان تضمين اإلجراءات القانونية الواجبة
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAالفق ـرات118-67 .
املسح العام  1994الفقرات33 ، 30-28 .
الفق ـرات189-160 .
املسح العام  2012الفقرات62-59 .
املسح العام لعام  1994الفقرات32-29 .
املسح العام  2012لعام الفقرات62-60 .
 .11االنتهاكات التي ارتكبت ضد القادة النقابيين
مخالفة الرقم ( )10بحق زعيم نقابي
ب .االنتهاكات في املمارسات
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  .12 CFAالشدة
انتهاك واسع النطاق و  /أو منهجي للبند رقم ـ ()10
الفق ـرات118-81 .

املسح العام لعام  1994الفقرات30-28 .
 -13اعتقــال النقابييــن واحتجازهــم وســجنهم وتوجيــه االتهامــات إليهــم
املسح العام لعام  2012الفقرات62-59 .
وتغريمهــم
 .5االنتهاكات ضد القادة النقابيين
مخالفــة البنــد رقــم ( )4ارتكبــت فــي حــق قائــد نقابــي تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات159-119 .
 .6الشدة
املسح العام  1994الفقرات32-31 .
انتهاك واسع النطاق و  /أو منهجي للبند الرابع ـ ()4
املسح العام  2012الفقرات 62-59
 .7أنواع أخرى من العنف الجسدي
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  -14 CFAارتكب ضد قادة النقابات
انتهاك البند ( )13بحق زعيم نقابي
الفق ـرات 118-67 .؛ 298-275
 .15درجة الخطورة
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انتهاك واسع النطاق و  /أو منهجي للبند ـ ()13

الفق ـرات 268-233 .؛ 232-202
املسح العام  1994الفقرات39-35 .
املسح العام  2012الفقرات62-59 .

 .16تقييد الحق في حرية الحركة
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
 .20ارتكب ضد قادة النقابات
الفق ـرات201-190 .
انتهاك ( )19بحق زعيم نقابي
املسح العام  1994الفقرة34 .
املسح العام  2012الفقرات 62-59
 .21الشدة
انتهاك واسع النطاق و  /أو منهجي لـلبند ()19
 .17ارتكبت ضد القادة النقابيين
انتهاك ( )16بحق زعيم نقابي
 -22عدم ضمان اإلجراءات القانونية الواجبة
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
 .18درجة الخطورة
الفق ـرات189-160 .
انتهاك واسع النطاق و  /أو منهجي لـلبند ()16
املسح العام  1994الفقرات32-31 ، 29 .
 .19انتهــاك الحــق فــي حريــة التعبيــر و  /أو الحــق فــي حريــة التجمــع املسح العام  2012الفقرات62-59 .
والتظا هــر
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA

.II

الحق في تأسيس النقابات أو االنضمام إليها

أ -املخالفات القانونية
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
 االستثناء من الحق في إنشاء النقابات واالنضمام إليهاالفق ـرات501-475 .
تجميع منظمة العمل الدولية ملقررات  CFAالفقرات418-315 .
املسح العام  1994الفقرة91 .
املسح العام  1994الفقرات67-45 .
 .28املحسوبية  /التمييز بين النقابات
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
 -24القيود على حرية اختيار الهيكل والتكوين النقابي
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAالفق ـرات 524-514 .؛ 1230-1187
املسح العام  1994الفقرة 104 .؛ 234-225
الفق ـرات 513-472 .؛ 560-546
املسح العام  2012فقرة  167-166؛  175-173؛ 197-194
املسح العام  1994الفقرات90-79 .
 .29حل  /تعليق النقابة التي تعمل بشكل قانوني
 -25شروط تسجيل النقابات
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAتجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1013-979 .
الفق ـرات444-427 .
املسح العام  1994الفقرات188-180 .
املسح العام  1994الفقرات70-68 .
املسح العام  2012فقرة 162
املسح العام  2012الفقرات 87-82 .؛ 90-89
 -30عزل وتعليق النقابيين املسموح به بموجب التشريع
 -26تسجيل النقابات
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAتجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1185-1072 .
الفق ـرات 426-419 .؛ 471-448
املسح العام  1994الفقرات213 ، 210-199 .
املسح العام  1994الفقرات70-68 .
املسح العام  2012الفقرات 87-82 .؛ 90-89
 -31تدابير تمييز أخرى ضد النقابات مسموح بها بموجب التشريع
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
 .27احتكار االتحاد
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الفق ـرات1185-1072 .
املسح العام  1994الفقرات212-199 .
 -32عــدم وجــود ضمانــات قانونيــة فعالــة ضــد التدابيــر التمييزيــة
املناهضــة للنقابــات
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1162-1134 .
املسح العام  1994الفقرات224-214 .
املسح العام  2012الفقرات  167-166؛ 193-173
 -33الحــق فــي إنشــاء االتحــادات واالتحــادات واالنضمــام إليهــا
واالنضمــام إلــى املنظمــات الدوليــة للعمــال
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1071-1014 .
املسح العام  1994الفقرات198-189 .
املسح العام  2012فقرة 163
 -34عدم ضمان اإلجراءات القانونية الواجبة
عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات ()34( - )23

ب .االنتهاكات في املمارسة
 عقبــة خطيــرة تعتــرض ممارســة الحــق فــي إنشــاء النقابــات واالنضمــامإليهــا
إن الغالبية العظمى من السكان مستبعدة من هذا الحق في املمارسة
املسح العام  1994الفقرات93 ، 12 .
املسح العام  2012فقرة 51
 -36االستثناء من الحق في إنشاء النقابات واالنضمام إليها
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات418-315 .
املسح العام  1994الفقرات67-45 .
 -37القيود على حرية اختيار هيكل وتكوين النقابات
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات 513-472 .؛ 560-546
املسح العام  1994الفقرات90-79 .
 -38شروط التسجيل النقابي
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات444-427 .
املسح العام  1994الفقرات70-68 .
املسح العام  2012الفقرات 87-82 .؛ 90-89
 -39تسجيل النقابات
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الصفحة 60

الفق ـرات 426-419 .؛ 471-448
املسح العام  1994الفقرات70-68 .
املسح العام  2012الفقرات 87-82 .؛ 90-89
 -40احتكار االتحاد
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات501-475 .
املسح العام  1994الفقرة91 .
 -41املحسوبية  /التمييز بين النقابات
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات 524-514 .؛ 1230-1187
املسح العام  1994الفقرة 104 .؛ 234-225
املسح العام  2012الفقرات  167-166؛  175-173؛ 197-194
 .42حل  /تعليق النقابة التي تعمل بشكل قانوني
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1013-979 .
املسح العام  1994الفقرات188-180 .
املسح العام  2012فقرة 162
 .43عزل وتعليق النقابيين
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1185-1072 .
املسح العام  1994الفقرات213 ، 210-199 .
 -44تدابير تمييز أخرى ضد النقابات
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1185-1072 .
املسح العام  1994الفقرات212-199 .
 .45ارتكبت ضد القادة النقابيين
ُيرتكب االنتهاك ( )44و  /أو ( )45ضد زعيم نقابي
 .46الخطورة
انتهاك واسع النطاق و  /أو منهجي لـلبندين ( )44و  /أو ()45
 -47عــدم وجــود ضمانــات قانونيــة فعالــة ضــد التدابيــر التمييزيــة
املناهضــة للنقابــات
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1162-1134 .
املسح العام  1994الفقرات224-214 .
املسح العام  2012الفقرات  167-166؛ 193-173
 -48التعــدي علــى حــق إنشــاء االتحــادات واالتحــادات واالنضمــام إليهــا
واالنضمــام إلــى املنظمــات الدوليــة للعمــال.
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1071-1014 .
املسح العام  1994الفقرات198-189 .
املسح العام  2012فقرة 163
 -49عدم ضمان اإلجراءات القانونية الواجبة
عــدم اتبــاع اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة بخصــوص االنتهــاكات ()35
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.III

األنشطة النقابية

أ -املخالفات القانونية

ب .االنتهاكات في املمارسة

 االستثناء من الحق في القيام باألنشطة النقابيةتجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  -56 CFAاالستثناء من الحق في ممارسة األنشطة النقابية
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات418-315 .
الفق ـرات418-315 .
املسح العام  1994الفقرات67-45 .
املسح العام  1994الفقرات67-45 .
 -51التعدي على الحق في حرية تحديد شروط األهلية للتمثيل
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  -57 CFAالتعدي على الحق في تحديد شروط األهلية للتمثيل بحرية
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات631-606 .
الفق ـرات631-606 .
املسح العام  1994الفقرات121-116 .
املسح العام  1994الفقرات121-116 .
املسح العام  2012الفقرات107-101 .
املسح العام  2012الفقرات107-101 .
 -52التدخل في العملية االنتخابية
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  .58 CFAالتدخل في العملية االنتخابية
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات 605-585 .؛ )665-632
الفق ـرات 605-585 .؛ )665-632
املسح العام  1994الفقرات115-112 .
املسح العام  1994الفقرات115-112 .
املسح العام  2012الفقرات107-101 .
املسح العام  2012الفقرات107-101 .
 -53انتهــاك الحــق فــي إدارة النقابــات بحريــة (بمــا فــي ذلــك الحــق فــي
صياغــة الدســاتير والقواعــد الداخليــة بحريــة  ،والحــق فــي الرقابــة علــى  -59انتهــاك الحــق فــي إدارة النقابــات بحريــة (بمــا فــي ذلــك الحــق فــي
صياغــة الدســاتير والقواعــد الداخليــة بحريــة  ،والحــق فــي الرقابــة علــى
اإلدارة املاليــة)
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAاإلدارة املاليــة)
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات715-666 .
الفق ـرات715-666 .
املسح العام  1994الفقرات127-124 ، 112-109 ، 108 .
املسح العام  1994الفقرات127-124 ، 112-109 ، 108 .
املسح العام  2012الفقرات114-100،112 .
املسح العام  2012الفقرات114-100،112 .
 -54التعدي على حق التنظيم الحر لألنشطة وصياغة البرامج
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  -60 CFAانتهاك الحق في تنظيم األنشطة بحرية وصياغة البرامج
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات750-716 .
الفق ـرات750-716 .
املسح العام  1994الفقرات127-124 ، 112-109 ، 108 .
املسح العام  1994الفقرات127-124 ، 112-109 ، 108 .
املسح العام  2012الفقرات114-100،112 .
املسح العام  2012الفقرات114-100،112 .
 -55عدم ضمان اإلجراءات القانونية الواجبة
عــدم مراعــاة اإلج ـراءات القانونيــة الواجبــة بخصــوص االنتهــاكات  -61عدم ضمان تطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة
عــدم اتبــاع اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة بخصــوص االنتهــاكات ()56
()54( - )50
)60( -
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.IV

 .الحق في املفاوضات الجماعية

أ -املخالفات القانونية

ب .االنتهاكات في املمارسة

 عقبة خطيرة تعترض ممارسة الحق في املفاوضات الجماعية االستثناء من الحق في املفاوضات الجماعيةتجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAإن الغالبيــة العظمــى مــن الســكان مســتبعدة مــن هــذا الحــق فــي
املمارســات.
الفق ـرات1288-1239 .
املسح العام  1994الفقرات264-261 .
 -70االستثناء من الحق في املفاوضة الجماعية
املسح العام  2012الفقرات 168 .؛ 209
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
 -63استثناء  /تقييد املوضوعات املشمولة باملفاوضات الجماعية الفق ـرات1288-1239 .
تجميع منظمة العمل الدولية ملقررات  CFAالفقرات 1312-1289 .املسح العام  1994الفقرات264-261 .
املسح العام  1994الفقرة250 .
املسح العام  2012الفقرات 168 .؛ 209
 -71استثناء  /تقييد املوضوعات املشمولة باملفاوضات الجماعية
 .64التحكيم اإلجباري املفروض على املفاوضة الجماعية
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAتجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1312-1289 .
الفق ـرات1419-1415 .
املسح العام  1994الفقرة250 .
املسح العام  1994الفقرات259-254 .

املسح العام  2012الفقرات250-246 .
 -72التحكيم اإللزامي املفروض على املفاوضات الجماعية
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
 -65املتطلبــات املبالــغ فيهــا لتحديــد و  /أو االعتـراف بالنقابــات التــي لهــا الفق ـرات1419-1415 .
الحــق فــي املفاوضــات الجماعيــة
املسح العام  1994الفقرات259-254 .
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAاملسح العام  2012الفقرات250-246 .
الفق ـرات1403-1342 .
 -73املتطلبــات املفرطــة لتحديــد و  /أو االعتـراف بالنقابــات التــي يحــق
املسح العام  1994الفقرات243-238 .
لهــا املشــاركة فــي املفاوضــات الجماعيــة
املسح العام  2012الفقرات240-224 .
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات1403-1342 .
 .66تقويــض و  /أو الترويــج غيــر الكافــي للمفاوضــات الجماعيــة (بمــا فــي
املسح العام  1994الفقرات243-238 .
ذلــك التدخــل فــي عمليــة املفاوضــات الجماعيــة)
املسح العام  2012الفقرات240-224 .
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات 1288-1231 .؛  1321-1313؛  1341-1327؛  .74 -1322تقويــض و  /أو الترويــج غيــر الكافــي للمفاوضــة الجماعيــة (بمــا فــي
 1326؛  1403-1397؛  1412-1404؛  1470-1420؛  1501؛ ذلــك التدخــل فــي عمليــة املفاوضــة الجماعيــة)
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
 1513-1510؛ 1514
الفق ـرات 1288-1231 .؛  1321-1313؛  1341-1327؛ -1322
املسح العام  1994الفقرات249-244 .
املســح العــام  2012الفق ـرات 167-116 .؛  200-198؛  208؛  1326 214؛  1403-1397؛  1412-1404؛  1470-1420؛  1501؛
 1513-1510؛ 1514
؛ 223-222
املسح العام  1994الفقرات249-244 .
املســح العــام  2012الفق ـرات 167-116 .؛  200-198؛  208؛ 214
 -67انتهاك االتفاقات الجماعية املبرمة
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFA؛ 223-222
الفق ـرات 1321-1313 .؛ 1341-1327
 -75انتهاك االتفاقات الجماعية املبرمة
املسح العام  1994الفقرات253-251 .
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
املسح العام  2012الفقرات207-201 .
الفق ـرات 1321-1313 .؛ 1341-1327
 -68عدم ضمان اإلجراءات القانونية الواجبة
عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات ()67( - )62
الصفحة 62

املسح العام  1994الفقرات253-251 .
املسح العام  2012الفقرات207-201 .
 -76عدم ضمان تطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة
عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات ()75( - )69
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.V

حق اإلضراب

أ -املخالفات القانونية
 -77االســتثناء مــن الحــق فــي اإلض ـراب (بمــا فــي ذلــك التعريــف الواســع
بشــكل مفــرط للخدمــات األساســية)
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات 757-751 .؛ 906-864
املسح العام  1994الفقرات 162-161 .؛ 169
املسح العام  2012الفقرات 134-132 .؛  139-136؛ 143

 -83العقوبات على املمارسة املشروعة للحق في اإلضراب
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات 975-951 .؛ 976
املسح العام  1994الفقرات178-176 .
املسح العام  2012الفقرات160-157 .

 -84عدم ضمان تطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة
 .78االستثناء  /التقييد على أساس نوع اإلضراب ونوعه
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAعــدم اتبــاع اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة بخصــوص االنتهــاكات ()77
 ()83الفق ـرات786-758 .
املسح العام  1994الفقرات173 ، 168-165 .
املسح العام  2012الفقرات142 ، 126-124 .
 -79الشروط املسبقة املفرطة ملمارسة الحق في اإلضراب
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات814-789 .
املسح العام  1994الفقرات172-170 .
املسح العام  2012الفقرات148-145 .
 -80فرض التحكيم اإللزامي على اإلضراب
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات823-816 .
املسح العام  1994الفقرة153 .
املسح العام  2012الفقرات156-153 .
 -81عــدم وجــود أو عــدم كفايــة الضمانــات التعويضيــة للقيــود
القانونيــة علــى الحــق فــي اإلض ـراب
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات852-824 .
املسح العام  1994الفقرات164 .
املسح العام  2012الفقرات141 .
 .82تدخــل أصحــاب العمــل و  /أو الســلطات أثنــاء اإلض ـراب (بمــا فــي
ذلــك تعليــق و  /أو إعــان عــدم شــرعية اإلضرابــات مــن قبــل الســلطات
اإلداريــة)
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات 916-914 .؛  926-917؛  929-927؛  935-930؛ -977
978
املسح العام  1994الفقرات 163 .؛ 175-174
املسح العام  2012الفقرات 152-149 .؛ 157
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ب .االنتهاكات في املمارسة
 -85عقبة خطيرة تعترض ممارسة الحق في املمارسة
تستثنى الغالبية العظمى من السكان من هذا الحق في املمارسات.

املسح العام  1994الفقرات 163 .؛ 175-174
املسح العام  2012الفقرات 152-149 .؛ 157

 – 92انتهاكات ارتكبت ضد قادة النقابات
 -86االســتثناء مــن الحــق فــي اإلض ـراب (بمــا فــي ذلــك التعريــف الواســع االنتهاك ( )91بحق زعيم نقابي
بشــكل مفــرط للخدمــات األساســية)
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  -93 CFAالخطورة
الفق ـرات 757-751 .؛ 906-864
انتهاك واسع النطاق و  /أو منهجي لـ ()91
املسح العام  1994الفقرات 162-161 .؛ 169
 -94العقوبات املفروضة على املمارسة املشروعة للحق في اإلضراب
املسح العام  2012الفقرات 134-132 .؛  139-136؛ 143
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات 975-951 .؛ 976
 .87االستثناء  /التقييد على أساس نوع اإلضراب ونوعه
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  CFAاملسح العام  1994الفقرات178-176 .
املسح العام  2012الفقرات160-157 .
الفق ـرات786-758 .
املسح العام  1994الفقرات173 ، 168-165 .
 .95انتهاكات ارتكبت ضد القادة النقابيين
املسح العام  2012الفقرات142 ، 126-124 .
االنتهاك ( )94بحق زعيم نقابي
 -88الشروط املسبقة املفرطة ملمارسة الحق في اإلضراب
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي  .96 CFAدرجة الخطورة
انتهاك واسع النطاق و  /أو منهجي لـ ()94
الفق ـرات814-789 .
املسح العام  1994الفقرات172-170 .
 -97عدم ضمان اإلجراءات القانونية الواجبة
املسح العام  2012الفقرات148-145 .
عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات ()96( - )85
 -89فرض التحكيم اإللزامي على اإلضراب
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات823-816 .
املسح العام  1994الفقرة153 .
املسح العام  2012الفقرات156-153 .
 -90غيــاب أو عــدم كفايــة الضمانــات التعويضيــة للقيــود القانونيــة
علــى الحــق فــي اإلض ـراب
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات852-824 .
املسح العام  1994الفقرات164 .
املسح العام  2012الفقرات141 .
 .91تدخــل أصحــاب العمــل و  /أو الســلطات أثنــاء اإلض ـراب (بمــا فــي
ذلــك تعليــق و  /أو إعــان عــدم شــرعية اإلضرابــات مــن قبــل الســلطات
اإلداريــة)
تجميــع منظمــة العمــل الدوليــة ملقــررات هيئــة التحليــل املالــي CFA
الفق ـرات 916-914 .؛  926-917؛  929-927؛  935-930؛ -977
978
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ملحة عن االتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC
االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال ( )ITUCهــو اتحــاد للمراكــز النقابيــة الوطنيــة  ،كل منهــا يربــط بيــن النقابــات فــي هــذا البلــد بالــذات .ولديهــا
 332منظمــة تابعــة فــي  163دولــة ومنطقــة فــي القــارات الخمــس  ،ويبلــغ عــدد أعضائهــا  200مليــون  40 ،فــي املائــة منهــم مــن النســاء .كمــا أنهــا
ً
شــريك فــي «النقابــات العامليــة» جنبــا إلــى جنــب مــع اللجنــة االستشــارية للنقابــات العماليــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي
واتحــادات النقابــات العامليــة  ،وكالهمــا يربــط بيــن النقابــات الوطنيــة مــن تجــارة أو صناعــة معينــة علــى املســتوى الدولــي .لــدى االتحــاد الدولــي
لنقابــات العمــال  ITUCمكاتــب متخصصــة فــي عــدد مــن البلــدان حــول العالــم ولهــا مركــز استشــاري عــام لــدى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
لألمــم املتحــدة.
يصــور مؤشــر االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال  ITUCللحقــوق العامليــة أســوأ دول العالــم للعمــال بتصنيــف  144دولــة علــى مقيــاس مــن 5-1
 +بنـ ًـاء علــى درجــة احت ـرام حقــوق العمــال .وباعتبارهــا الصــوت العالمــي للعمــال  ،فقــد قــام االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال بتوثيــق وفضــح
انتهــاكات حقــوق العمــال ملــدة ثالثــة عقــود .وقــد تــم ذلــك مــن خــال املعلومــات الســردية املنشــورة فــي مســح االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال
 .ITUCهــذا هــو العــام الســابع مؤشــر االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال  ITUCللحقــوق العامليــة ويوفــر فرصــة لزيــادة وضــوح وشــفافية ســجل
كل بلــد فــي حقــوق العمــال.

االتحاد الدولي لنقابات العمال
Brussels، Belgium 1210-B - 1 Bte ،5 ،Bd du Roi Albert II
هاتف 11 02 2224 32+ :البريد اإللكترونيinfo@ituc-csi.org - www.ituc-csi.org :
الناشر املسؤول في القانون :شاران بورو  ،األمين العام

