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 1  العمّال اتحادات فوائد

 ؟موظفينال /نقابةالعمّال اتحاد هو ما
 أنھ الموظفین نقابة /العمال اتحاد تعریف یمكن أونتاریو، في العمل عالقات قانون وبموجب

 وسیلة العّمال اتحادات وتوفر العمل. عالقة لتنظیم یجتمعون الذین الموظفین من منظمة
 في أیضا العّمال اتحادات وتشارك .العمل مكان في الجماعیة العّمال مصالح تقّدم و لحمایة

 .العمل مكان نطاق خارج واالجتماعیة السیاسیة المساواة تحقیق أجل من صراعات

 
 العمّال؟ اتحاد يفعله الذي العمل هو ما
 .عملھم وشروط أحكام في رأي للعّمال یكون أن ضمان •
 قدرة من الحد طریق عن للعّمال والكرامة النزاھة تعزز جماعیة اتفاقات على التفاوض •

 فقط. واحد جانب من التصرف على العمل أصحاب
 للمساومة معاً  العّمال جمع طریق عن العمل مكان في العمل أصحاب لقوة التصدي •

   العمل. في التضامن و الجماعیة
 

 العمّال؟ اتحادات فوائد هي ما
 إلى المنتسبة غیر الوظائف من أعلى أجورا العّمال اتحادات لىإ المنتسبة الوظائف توفر  •

 .العّمال اتحادات

 المنتسبة غیر الوظائف من أكثر وظیفي أمن العّمال اتحادات إلى المنتسبة الوظائف توفر •
 العّمال. اتحادات إلى

 إلى المنتسبین فالعمال الھامة المزایا على الحصول فرص العّمال اتحادات نوتحسّ  •
 تغطیة أو الطبیة للتغطیة صحي تأمین على: للحصول تأھیالً  أكثر العّمال اتحادات
   اإلعاقة. أو المرض حالة في للتكالیف المادیة الحمایة و التقاعدیة المعاشات و األسنان

 العمل ساعات خارج اإلضافي العمل بتغطیة كندا في الجماعیة االتفاقات معظم تقوم •
 على المفروضة القیود و لخدمةا سنوات أساس على الخدمة نھایة ةمكافأ و والعطالت

  الخارجي. التعاقد

  الجماعية؟ االتفاقات هي ما

 أصحاب من كل یتّبعھ أن یجب الذي العمل مكان "قانون" الجماعیة االتفاقات شكلت
 فردیةال عقودال بشأن التفاوض العّمال على یجب الجماعیة االتفاقات بدون والعّمال. العمل

 العمل. شروط إمالء یحاولون ما غالبا الذین العمل أصحاب مع

  سلسلة: وقائع صحائف

  حقوقك أعرف 
 

 التوظيف معايير •
 السالمة و الصحة •

 المهنية
 في اإلنسان حقوق •

 العمل
 العمّال اتحادات فوائد •

 
 
 

 فوائد اتحادات العمّال 
 جامعة يورك | مشروع لمركز بحث العمل العالمي | أعرف حقوقك

 حقوقك! أعرف
 

 بموجب محمیون أونتاریو في العمال معظم
 یمكنك أونتاریو". في العمل عالقات "قانون

 في العمل عالقات مجلس إلى شكوى تقدیم
 العمل: صاحب كان إذا أونتاریو

 اتحاد تنظیم على معاقبتك أو بطردك یھدد •
 العّمال

 اتحاد تشكیل تم إذا العمل بإغالق یھدد •
 العمل مكان في العّمال

 اتساع خارج العّمال اتحاد تنظیم یمنع •
 العمل

 العّمال اتحاد أمور حول یستجوبك •
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 العمّال: اتحادات حول الخاطئة المفاهيم
 

 العمّال التحاد اإلنتماء على مجبرون العمّال •
 االتحاد؛ إلى النضماما على مجبراً  لست عّمال، اتحاد فیھ یوجد مكان في تعمل كنت إذا  

ّ  جمیع ولكن  أن یجب لذلك ةالجماعی اتاالتفاق من یستفیدون األعضاء، فقط ولیس ل،العما
 .لالتحاد المدفوعة الرسوم خالل من جمیعال ساھمی

  اإلضراب على يجبرك سوف العمّال اتحاد •

 وعندما إضراب. دون العّمال اتحادات عقود نم العظمى الغالبیة على التفاوض ویتم
 على تصویتاً  أعضائھ جمیع مع االتحاد جريسی تعاقدیة، اتفاقات إلى لووصال یتعذر

  اإلضراب.

 معقولة غير بمطالب العمّال اتحادات تطالب •

 غالباً  والتي ،أعضائھا إلیھا یشیر التي االحتیاجات على بناء البھامط العّمال اتحادات تنص
 .المعیشة تكالیف بمواكبة مرتبطة تكون ما

  العمّال تحاداتال حاجة هناك تعد لم •

 في .العمل بیئة في التحسینات من المزید وراء سعيلل نفسھا العّمال اتحادات تجدد
 أفضل ظروف على المساومة أجل من جھوداً  العّمال اتحادات بذلت األخیرة السنوات

 الھادفة الحمالت ودعمت )العمل ساعات جداول (مثل جزئي بدوام یعملون الذین الللعمّ 
 (مثل ربالمخاط محفوفة و مستقرة غیر وظائف في یعملون الذین الالعمّ  أجور تحسین إلى

 ).أدنى كحد الساعة في دوالرا 15 أجر أجل من الكفاح و اإلنصاف

 الوظائف من طردهم يجب الذين هؤالء العمّال اتحادات تحمي •

 وال موظف أي فصل أو تأدیب عند مناسبة اجراءات اتباع ضمان العّمال اتحادات تحاول
 المؤھلین غیر بالموظفین االحتفاظ على العمل أصحاب الجماعي واالتفاق االتحاد ریجب

 .لعملھم

  العمّال اتحادات في أكثر العمر في الكبار و الرجال يشارك •

 تأمین تواصل العّمال اتحادات أن غیر بھ القیام یتعین الذي العمل من الكثیر ھناك یزال ال
 ألشخاصل و مختلفة عرقیة و إثنیة أصول من وللموظفین نساءلل المشاركة من أكبر قدر

 في إنصافا أكثر و أكبر أجورا ونكسبی والشباب النساء عام بشكل والشباب. اإلعاقة ذوي
 الجماعیة. االتفاقات تشملھا التي الوظائف

 

 

 

 ... اإلحصائيات بعض
 

 العّمال عدد إجمالي ارتفع 2015 عام في
 كندا، في ما اتحاد إلى أجور یدفعون الذین
 العّمال مجموع من ٪31.8 كلونیش حیث

 الوطنیة العّمال اتحادات وتمثل .كندا في
 بینما العّمال، من ٪95  یقارب ما والدولیة

 والمستقلة المحلیة العّمال اتحادات تشكل
  العّمال. اتحادات جمیع من 69.9٪

 عدد مجموع بلغ ،2015 عام نھایة في
 اتحاد. 776 كندا في العّمال اتحادات

 

 العمّال اتحادات أجور ميزات
 

 الذین الالعمّ  أن العلمیة البحوث وتشیر
 عّمال اتحاد فیھ یوجد عمل مكان في یعملون
 ما وھذا غیرھم، من أعلى أجورا یكسبون

 العّمال". اتحادات أجور "میزة ب إلیھ یشار
 بلغ ،2009 عام في المثال سبیل على

 في یعمل األطفال رعایة موظف أجر متوسط
  عّمال اتحاد فیھ یوجد عمل مكان

 لموظفونا حصل بینما دوالر/الساعة19.78
 فیھ یوجد ال عمل مكان في یعملون الذین
 دوالر/الساعة. 0812. على عّمال اتحاد
 أیضا الجماعیة االتفاقات تتضمن ما كثیرا
 المعاشات خطط مثل األجور غیر فوائد

 واإلجازات الصحي والتأمین التقاعدیة
 من ٪78 المثال سبیل على األجر. المدفوعة

 فیھ یوجد عمل مكان في یعملون الذین الالعمّ 
 على الحصول إمكانیة لدیھم  عّمال اتحاد
 من ٪50 مع مقارنة األسنان، تغطیة تأمین
 یوجد ال عمل مكان في یعملون الذین الالعمّ 
 أن  المالحظة المھم ومن عّمال. اتحاد فیھ

 فیھ یوجد عمل مكان في یعملون الذین أجور
 ذوي الللعمّ  بالنسبة األعلى ھي عّمال اتحاد
 الوالعمّ  رسمیاً  تعلیماً  واألقل األقل اراتالمھ

 النساء عن فضال خبرة، واألقل سنا األصغر
 مختلفة. عرقیة و إثنیة أصول من من والعّمال
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 اإلضراب؟ الموظفين لجميع يحق هل
 اتحادات إلى االنضمام في الحق ھمل كان لو حتى اإلضراب في الحق الالعمّ  لجمیع لیس

 تورونتو مدینة في العام النقل ولجنة و المسنین رعایة دور و المستشفیات موظفي العّمال.
 التحكیم خالل من المساومة قضایا وتسویة حل یمكنھم ذلك من بدالً  الحق ھذا دیھمل لیس

 منازعات مكافحة قانون فيو المستشفیات في المنازعات تحكیم قانون في المّدون الملزم
 لدیھم والشرطة اإلطفاء رجال .تورونتو مدینة في العام النقل لجنة في 2011 لعام العمل
 من الحمایة و الوقایة قانون .1995  لعام العمل عالقات قانونل خاضعاً  لیس خاص قانون

 اإلضرابات على صارم حظر على انینصّ  الشرطة خدمات وقانون 1997 لعام الحرائق
 المجتمعیة السالمة ووزارة أونتاریو في العمل وزارة وتتحمل اإلغالق. وعملیات

  القوانین. ھذه بموجب المساومة مسؤولیة أونتاریو في ةاإلصالحی الخدماتو

 

 التحكيم؟ هو ما

 العّمال اتحاد من المقدمة األدلة إلى ثالث طرف فیھا یستمع قضائیة شبھ عملیة ھو التحكیم
 ویعمل .النزاع ذابھ خاصاً  ملزماً  /تحكیماً قرارا ویصدر ما نزاع بشأن العمل وصاحب

 األدلة. میّ ویق استماع جلسات یعقد و محكمة أو كقاض الحكم

 من القائمة النزاعات لحل وسیلة ھو الحقوق: تحكیم باسم أیضاً  المعروف الشكاوي تحكیم 
  العمل. أثناء الجماعي االتفاق وتطبیق العمل صاحب تفسیر و نظر وجھة

 فیھا یشعر حالة أي وفي الجماعي. االتفاق مخالفة عيتدّ  مكتوبة شكوى ھو التظلم التظلّم: 
 ملھ یجوز الجماعي، االتفاق شروط بعیتّ  ال العمل صاحب بأن العّمال اتحاد أو الموظف

 .التظلّم شكوى تقدیم

 

 

 اإلغالق و اإلضراب
 

 قبل من للخدمات عام انسحاب ھو اإلضراب:
 لقبو في یرغبون ال ألنھم العّمال اتحاد أعضاء
 تحدث جماعي. التفاق العمل صاحب عرض

 والمعاشات األجور أجل من باتاضراإل
 والسالمة الصحة وشروط والفوائد التقاعدیة
 األخرى. القضایا من والعدید الوظیفي واألمن

 یصوت لم ما اإلضراب یحدث أن یمكن ال
 اإلضراب إلى الدعوة على العّمال اتحاد عضاءأ

 العمل صاحب یرفض عندما اإلغالق یحدث
 إلى بالمجيء العّمال اتحاد ألعضاء السماح
 ھذه مقترحاً. جماعیاً  اتفاقا یقبلوا لم ما العمل

 غیر شروط قبول على الالعمّ  إلجبار محاولة
 تنازالت. تقدیم أو فیھا، مرغوب

 
 في اإلغالقات و اإلضرابات من قلیل عدد ھناك
 المفاوضات جمیع من ٪95 من أكثر كندا.
 العمل. توقف دون تنتھي

 حقوقك! أعرف
 

 خاللھا من یمكن عملیة ھي المصالحة:
 ةوزار من یطلب أن العمل صاحب أو لالتحاد
 إلى لتوصلل المساعدة أونتاریو في العمل
 إكمال المتقدمین لىع یجب جماعي. اتفاق

 النزاعات. حل خدمات إلى وإرسالھ الطلب
 مع یتشاور كوسیط المصالحة موظف یعمل

 عند إال الخدمة ھذه تقدیم یمكن ال الطرفین.
 .الطرفین اقاتف

 

 الجماعية: المفاوضة تقارير
 

 أو الشھریة التقاریر على لإلطالع
 والتسویات الجماعیة للمفاوضة الفصلیة
 بزیارة قم أونتاریو في لألجور الرئیسیة

 :التالي الموقع
https://www.labour.gov.on.ca/english/l
r/pubs/ 
 

https://www.labour.gov.on.ca/english/lr/pubs/
https://www.labour.gov.on.ca/english/lr/pubs/
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 العمّال: اتحاد تأسيس كيفية
 واجھت إذا خاصة صعبة، عملیة العمل مكان في العّمال اتحاد تأسیس یكون أن یمكن

 العمل: صاحب قبل من معارضة
 أن یجب ،عملك مكان في عّمال اتحاد تنظیم حملة قیادة في ترغب كنت إذا •

 العمل. في زمالئك واحترام ثقة تكسب
 أشخاص و مواردو مصادر العّمال اتحادات معظم توفر( ما اتحادب اتصل •

 و ترھیب حاالت في محام ذلك في بما التنظیم، عملیة في لمساعدتك متفرغون
 .)العمل أصحاب قبل من تھدید

 العمل في زمالئك من بعض لدى یكون قد ".العّمال اتحاد محادثة "طریقة إتقان •
 لمعرفة العمل خارج معھم بالتحدث ابدأ .العّمال تحاداتا حول مخاوف و شكوك

  .العمل مكان مشاكل حل في ساعدی أن لالتحاد یمكن كیف اشرحو مخاوفھم
 أن ینبغي تنظیم. لجنة لتشكیل معاً  الناس جمعا الرئیسیة، المخاوف تحدید بعد •

 التنوع تعكس أنو  العاملة قوةال من ٪10 عن یقل ال ما التنظیم لجنة تشمل
 كل م موظفین اللجنة تشمل أن أیضاً  المھم منو .الجنسي النوعو لعرقيا اإلثني

 العمل أصحاب نشاطات لصد لیلیة) أو نھاریة (مناوبة عمل مناوبة و قسم
 االتحاد. تأسیس عملیة منع و تدمیر و تشتیت إلى الھادفة

 ھما الكفاح و المثابرة( جدیدة أفكار في التفكیرب واستمر المعارضة بعض توقع •
 المفتاح).

 القانونیة. ھمحقوق حول العمل زمالء تثقیف  التحكیم لجنة على یجب •
 لجنة من بسرعة االنتقال عملیة تتم أن ینبغي الموظفین. جمیع مع وتحدث تصلا •

 عّمال.اتحاد إلى السریة التنظیم
 بطاقات تسجیل العمل في زمالئك علىو علیك یجب ،منظم من بتوجیھ •

 إلى الرسمیة المعاملة تقدیم یمكن المؤھلین العمال من ٪40 سّجل إذا .العضویة
 تقدیم  بعد العمل مكان في السري) (االقتراع التصویت ویجرى العمل. مجلس

 فإنھ العّمال اتحاد تأسیس لصالح الالعمّ  أغلبیة صوت إذا .الرسمیة المعاملة
 .القانونیة المفاوضة ممثل و كیلكو قاً مصدّ  یعتبر

 

 العام القطاع اتحادات
 

 المھن من واسعة مجموعة الالعمّ  اتحادات تشمل
 المكاتب في الالعمّ  ذلك في بما العام، القطاع في

 الطوارئ وخدمات الصحیة والرعایة الحكومیة
 والبلدیات الطفل ورعایة المبكر والتعلیم والتعلیم

 والنقل والمرافق والمكتبات االجتماعیة والخدمات
 المجاالت. من وغیرھا الطیران وشركات

 منتسبین مالعا القطاع في الموظفین من  74.8٪ 
  ما. عّمال اتحاد إلى

 

 المجتمع في العمّال اتحادات
 

 نضاالت في كبیراً  دورا أیضا النقابات وتؤدي
 االجتماعیة. العدالة

 
 اجتماعیة ممارسات أجل من یناھضون وھم

 أفضل. وبیئیة واقتصادیة
 

 دیمقراطي مجتمع خلق على ونساعدی وھم
 عملیة زیادة مع ،استقراراً  و صحةً  أكثر

 في االقتصادي األمن وتحسین اإلنتاج
   .المجتمع

 

 الخاص القطاع اتحادات
 

 مختلف من موظفین الالعمّ  اتحادات وتمثل
 ذلك في بما الخاص، لقطاعا مجاالت
 والموارد والطاقة والنقل والبناء الصناعة

  والضیافة. التجارةو
 الخاص القطاع في الموظفین من 16.7٪

 .ما عّمال اتحاد إلى منتسبین
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 العمل: مكان خارج العمل حسينت
 خالل من للجمیع وإنصافا أمنا أكثر الحیاة جعل في االً فعّ  اً دور العّمال التحادات وكان

 قانونیة: تغییرات إجراء إلى النداء و عن لدفاعا
 

 و اإلعاقة ذوي البالعمّ  خاصا مؤتمرا یعقد اتحاد أول كندا في العامة الخدمة تحالف كان •
 .اصةالخ اإلحتیاجات

 
 حقوق قانون في الجنسي المیول لتضمین بالتأیید 1975 عام في كیبیك عّمال اتحاد قام •

 اإلنسان.
 
 المتعلقة سیاساتھا في الجنسي لمیولا تشمل منظمة أول أونتاریو في العمل اتحاد كان •

 مختلفة جنسیة میول لدیھم الذین األشخاص تأیید جھود في الطریق وقاد التمییز، بعدم
 .العّمال اتحاد حركة خارج

 
 تأیید خالل من للجمیع العمل مكان في والسالمة الصحة بتحسین العّمال اتحادات قامت •

 .المھنیة والسالمة الصحة قانون لمث السالمة قوانین
 
 ثالثة عّمال اتحاد أید ،1989 عام لمحدودةا ياو سیف كندا ضد بروكس قضیة في •

 ة.یبقال في جزئي بدوام عملھم فترة خالل  الحمل أساس على للتمییز تعرضوا موظفین
 
 ملیار 3.6( الكندي التاریخ في تعویض أكبر على حصل كندا في مةالعا الخدمة تحالف •

  لفدرالیة.ا الحكومة ضد للعامالت األجور في المساواة قضیة في األضرار على دوالر)
  

 المساعدة و المعلومات من للمزيد
 

 :التالي الموقع على حقوقك أعرف سلسلة وقائع صحائف موقع بزیارة قم• 
 http://glrc.apps01.yorku.ca/know-your-rights-2/ 
 

 :التالي الرقم على أونتاریو في العمل باتحاد االتصال أیضاً  یمكنك•
416.441.2731 
 

 على: أونتاریو في العمل عالقات مجلس موقع زیارة و االتصال أیضاً  یمكنك•
www.olrb.gov.on.ca | 416.326.7500 
 
 

 في القانونیة المساعدة وخدمات مجتمع موقع زیارة و االتصال أیضاً  یمكنك•
  على: العمل قانون فرع ھول، أوسغود

http://www.osgoode.yorku.ca/community-
clinics/welcome-community-legal-aid-services-
programme-clasp/ | 416.736.5029 
 

 على: تورونتو عّمال عمل  مركز  موقع ةزیار و االتصال أیضاً  یمكنك•
www.workersactioncentre.org | 416.531.0778 

 العالمي العمل بحث مركز
 المهنية والدراسات الليبرالية الفنون كلية

 يورك جامعة
 

  العنوان:
N808 Ross Building 
4700 Keele St. 
Toronto, ON 
M3P 1P3 

 www.yorku.ca/glr الإللكتروني: الموقع
 x 416.736.2100 44704  الهاتف: رقم
 glrc@yorku.ca اإللكتروني: البريد
 GLRC_York@ اإلجتماعي: التواصل موقع

           

 العمل إلى العودة قانون
 

 في العّمال حقوق تآكل زیادة كندا وشھدت
 الجماعیة. المفاوضة في والمشاركة التنظیم

 تشریع 218 إصدار تم ،1982 عام منذ
 في الجماعیة المفاوضة حقوق ینكر أو یقّید

 إلى العودة قانون تشریع سن تم وقد كندا.
 و الفدرالي المستوى على مرة 19 العمل

 المقاطعات. مستوى على مرة 71

 قانون  :ذلك على مثلةأ تشمل أونتاریو، في
 الذي ، 5201  ملعا الدراسیة السنة حمایة
 عن االنقطاع من المدّرسین إضرابات یمنع

 الموظفین حمایة وقانون الصفوف،
 الالعمّ  یمنع الذي ،2002 لعام الزراعیین

 في الحق الصغیرة الزراعیة منشاّتال في
 .عّمال اتحاد تأسیس
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