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 الشبكة العالمية

 :إتاحة العمل الالئق والحماية االجتماعية لمجميع
 كيف تعمد منظمات المجتمع المدني إلى خمق التغيير
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 نبذة عن الشبكة العالمية

 من أجل تحقيق ىدف العمل الالئق لمجميع، تعمل الشبكة العالمية لتمكين 
 الحكومية والنقابات العمالية  في المنظمات غير النساء والرجال من الناشطين

  والحركات الشعبية لبناء القدرات وتبادل الخبرات وجمعيات العمال غير الرسمية
 تتولى  .عمى كل من المستوى المحمي والدولي وتنسيق األعمال المشتركة،

 . واتحاد جمعيات تعميم العمال‘ سوليدار’تنسيق المشروع شبكة 
www.theglobalnetwork.net 

 
 ذة عن سوليدارنب

 دولة  90من  منظمة غير حكومية في أكثر 52سوليدار ىي شبكة أوروبية تضم 
 عن  ‘سوليدار’وتعبر   .تعمل من أجل تعزيز العدالة االجتماعية في أوروبا وفي العالم

 من المنظمات لدى االتحاد األوروبي والمؤسسات الدولية في شتى  اىتمامات أعضائيا
 .تماعية والتعاون الدولي والتعمم المستمر لمقطاعات السياساتيةالشئون االج مجاالت

www.solidar.org 

 
 الترجمة العربية
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التقرير الكامل متاح بالمغة . ‘كيف تعمد منظمات المجتمع المدني إلى خمق التغيير: الحماية االجتماعية لمجميعالالئق و 

 :اإلنجميزية واإلسبانية عمى المواقع اإللكترونية التالية
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 الموجز التنفيذي
 

 . وأزمات الغذاء العالمية في األعوام األخيرة مجااًل لمشك في أننا ُعرضى لتغيُّر الظروف لم تترك األزمات االقتصادية
 

فقد أدى الزلزال األخير في اليابان وموجة التسونامي الذي تمتو إلى وضع الكثير من الضغوط عمى موارد أحد أكثر البمدان تقدمًا 
وتحالفت العولمة واألسواق المتغيرة والصدمات االقتصادية والبيئية  1.شفي العالم، وترك آالف األفراد بال مأوى أو مصدر لمعي

نما أيضًا لتخمق جماعات جديدة من الضعفاء ممن عجزوا  والمالية، ليس فقط لدفع الفقراء والضعفاء في اتجاه المزيد من الفقر، وا 
ألزمات المالية العالمية وحدىا قد تكون قادت وتقدر منظمة العمل الدولية أن ا. عن التكيف أو التعامل مع الظروف المتغيرة

 .  وىي آخذة في محو بعض التقدم المحرز في إنجاز األىداف اإلنمائية لأللفية 2مميون شخص إلى الفقر  200
 

نت قبل وقوع األزمة كاقائمة ورغم اإلجماع العام عمى أن البمدان التي كان لدييا أنظمة تأمينات اجتماعية ذات فعالية وكفاءة 
ومع ذلك . في المئة من سكان العالم بتغطية كافية من الحماية االجتماعية 20أكثر استعدادًا لمواجية نتائجيا، ال يتمتع سوى 

 .فإن آثار األزمة ليست سوى عرٍض الستمرار غياب العدالة العالمية األوسع نطاقاً 

نما يمثل وال يمثل االستثمار في مستوى أساسي لمحماية االجتماعية حقًا أسا سيًا من حقوق اإلنسان وحاجة اجتماعية فحسب، وا 
جزءًا فالحماية االجتماعية باإلضافة إلى أنيا توفر شبكة أمان لمبمدان والمجتمعات واألسر واألفراد، تعد . ضرورة اقتصادية كذلك

نما أيضًا بالمشاركة فييا عمى نحو من نيج شمولي النتشال األفراد من الفقر، والسماح ليم ليس فقط باالستفادة من التنمية، و  ا 
في المئة من الناتج المحمي اإلجمالي العالمي، يمكن  2فبما ال يتعدى : وما يعد أكثر أىمية ىو أنيا في المتناول 3.إنتاجي

قد يحيل وىذا المستوى األساسي من الحماية االجتماعية . توفير لمفقراء في العالم بأسره مستوى أساسي من الحماية االجتماعية
إنجاز األىداف اإلنمائية لأللفية إلى واقع ممموس، بتمكين أوالئك الذين يعيشون في الفقر من الوصول إلى الخدمات التعميمية 

لى فرص العمل لخمق مستقبل مستدام ألنفسيم وألسرىم  . والصحية الحيوية وا 

بات االجتماعية واتساع الفجوة بين األغنياء والفقراء، لم ومع إسيام عدم المساواة العالمي اآلخذ في الزيادة في إذكاء االضطرا
وىناك . التخاذ اإلجراءات التي تضمن مستوى أساسي من الحماية االجتماعية لمجميع‘ األزمة التالية’يعد في إمكاننا انتظار 

مال والجنوب عمى حد إجماع متنامي بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والحركات العمالية والشعوب نفسيا في الش
سواء، عمى أن مستوًى عالميًا أساسيًا من الحماية االجتماعية لمجميع سيتيح لممجتمعات واألفراد االستعداد لمواجية الصدمات 

                                                           
 /www.peru.grt/impeusv. مميار دوالر أمريكي 309وُيقدر برنامج األمم المتحدة لمبيئة التكمفة المالية لزلزال اليابان بنحو  1
 Unemployment, working poor and vulnerable employment to increase dramatically due to، (2009)منظمة العمل الدولية  2

global economic crisis’منظمة العمل الدولية ، :
--www.vlg.grt/tlgoul/togpi_iur_LIO/arqvu_ueq_upolvp_vesgrsuivge/srrmm_rrlrumrm/luetجنيف
re/SMaW_101102/veqri.uis 
 Social Protection for Inclusive Development – A New Perspective‘  2010معيد الجامعة األوروبية، التقرير األوروبي حول التنمية  3

in EU Cooperation with Africa’ .بروكسيل. 
 

https://webmail.one.com/hig/imap/amantecon%40amantecon.com/Alejandra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/T9SMNY5C/www.unep.org/tsunami/
https://webmail.one.com/hig/imap/amantecon%40amantecon.com/Alejandra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/T9SMNY5C/www.unep.org/tsunami/
https://webmail.one.com/hig/imap/amantecon%40amantecon.com/Alejandra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/T9SMNY5C/www.unep.org/tsunami/
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نجاز األىداف اإلنمائية لأللفية التي التزم بيا المجتمع العالمي، وتحقيق اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية  المستقبمية، وا 
 . نتاجية لماليين األفراد الواقعين في مصيدة الفقرواإل

 :وتضطمع الحركات االجتماعية بدور ينقسم إلى ثالثة أجزاء

  دعم الحركة التي تسعى إلى تبني مستوى عالمي أساسي واقعي من الحماية االجتماعية كما جاء في مبادرة الحد
 األدنى من الحماية االجتماعية لمنظمة العمل الدولية؛ 

 نظيم العمال وغيرىم من الجماعات المستضعفة وحمل صوتيم في مطالبتيم بالمساواة وبسبل العيش الالئقة؛ ت 
  وضع الحكومات والمجتمع الدولي موضع المساءلة عند إخفاقيم في تنفيذ ما التزموا بو من تشريعات وسياسات

 .وتمويل

ات تعميم العمال، إلى تمكين الحركات العمالية ومنظمات المجتمع واتحاد جمعي‘ سوليدار’وتسعى الشبكة العالمية التي تنسقيا 
المدني حول العالم من المطالبة بحقوقيم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية، بما فييا حق الجميع في مستوى أساسي من 

 :الحماية االجتماعية، عن طريق

 غيير السياساتي والتشريعي واالجتماعي والعممي؛تمكينيم من تكوين رأي جماعي واتخاذ اإلجراء الالزم لخمق الت 
 تقديم األدلة لدعم مطالبيم؛ 
 خمق الروابط من أجل حركات اجتماعية وعمالية أوسع نطاقًا لدعم مطالبتيم بالمساواة والتغيير. 

 

ة العالمية لمنظمات من ىذا التقرير يمقي الضوء عمى أمثمة لكيفية دعم أعضاء الشبك( ‘بؤرة التركيز المحمي’)الفصل الثاني 
العمال، ونشر الوعي حول الحق األساسي في الحماية االجتماعية وظروف العمل الالئقة، والدعوة إلى التغييرات التشريعية التي 
تتيح  لمجميع االستفادة من الحماية االجتماعية األساسية والعمل الالئق، ورصد تنفيذ التشريعات الالئقة لضمان انتقال االلتزام 

 .التغيير الذي انتزع بشق األنفس من حبر عمى ورق إلى حقيقة عمميةب

بالتعاون مع نقابة  4عممت منطقة الشبكة العالمية األفريقية: وسوف نطمع ىنا عمى بعض األمثمة من مناطق الشبكة العالمية
ماعية لمعمالة المنزلية لمكشف عن الفجوة العمالة المنزلية في جنوب أفريقيا، إلجراء التحاليل ودراسة الحاالت حول الحماية االجت

، اتحاد نقابات 5سيوضح أعضاء منطقة الشبكة العالمية اآلسيوية  .بين ما تنص عميو القوانين وما يحدث عمى أرض الواقع
ازل من العمال في ىونغ كونغ ومؤسسة تعميم العمالة في باكستان، كيف يعممون عمى تمكين العمالة المنزلية والعاممين في المن

 7‘فورو سالود’ومنصة  6سيمقي عمل الشبكة العالمية ألمريكا الالتينية . المياجرين من الحصول عمى خطط الحماية االجتماعية

                                                           
 (. جنوب أفريقيا)ومقرىا في كيب تاون  Labour Research Service (LRS)سيق الشبكة العالمية األفريقية يتولى تن 4
 (. الفيمبين)ومقرىا في كيزون سيتي  Labour Education Research Network (LEARN)يتولى تنسيق الشبكة العالمية اآلسيوية   5
 (. بيرو)ومقرىا في ليما  PLADESتينية مؤسسة يتولى تنسيق الشبكة العالمية في أمريكا الال  6
 .من أجل نظام صحي وطني في بيرو Foro Saludحممة  FOSالبمجيكي ‘ سوليدار’يدعم عضو   7
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. في بيرو، الضوء عمى دور منظمات المجتمع المدني في رصد تنفيذ التشريعات القائمة واإلبالغ عن حاالت انتياك الحقوق
مركز الديُمقراطية وحقوق العاممين في فمسطين الدور الذي تمعبو مثل  8لمية في الشرق األوسط وسيتناول أعضاء الشبكة العا

ىذه المنظمة في دعم األفراد في المنطقة في مطالبتيم المستمرة بحقوقيم، وفي مطالبة الحكومات بتنفيذ التزاماتيا فيما يتعمق 
 .بالعمل الالئق والحماية االجتماعية لمجميع

طار  بالرغم منو  الضغوط المستمرة من جانب العمال والحركات االجتماعية، في غياب االلتزام  العالمي السياسي والمالي وا 
العمل المتسق والمتفق عميو، سيظل الحصول عمى مستوى أساسي من الحماية االجتماعية والعمل الالئق متاحًا لمبعض وليس 

 .لمكل
 

نى من الحماية االجتماعية لمنظمة العمل الدولية توفر إطارًا متسقًا وقاباًل لمتنفيذ، يتيح مبادرة الحد األد. وقت العمل قد حان اآلن
ينبغي عمى المجتمع الدولي أن يمتزم سياسيًا وتشريعيًا وماليًا . تطوير خطط الحماية االجتماعية الممموكة وطنيًا وذات الصمة

نما أيضًا بتنفيذه لكي يكون ىذا االلتزام قاباًل لمتنفيذ يجب أن يقابمو اتساق السياسات و . ليس فقط بتبني ىذا الحد األدنى وا 
وبالطبع لن يمكن إنجاز ىدف تحقيق الحماية االجتماعية والعمل الالئق لمجميع، بدون العيون اليقظة . التنموية األوسع نطاقاً 

. يدف إلى إحداث التغيير في حياتياوالصوت الجماعي المدوي لمعمال وغيرىم من الجماعات المستضعفة التي يرمي ىذا ال
والدور المتكامل والمستمر الذي يمعبو المجتمع المدني والحركات العمالية يجب أن يدعمو وييسره المجتمع الدولي والحكومات 
فيذىا الوطنية، ويجب أن تستمر ىذه المنظمات في إشراك الشركاء الحقيقيين في تطوير سياسات الحماية االجتماعية الوطنية وتن

 . ورصدىا
 

                                                           
 . يتولى تنسيق الشبكة العالمية لمشرق األوسط مركز الديُمقراطية وحقوق العاممين ومقره في رام اهلل  8
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 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات 3.1

نيا تُفعِّل التقدم في اتجاه األىداف اإلنمائية لأللفية وتسرع كما أ. تكمفتيا في المتناولو . إن الحماية االجتماعية حق لمجميع
نما أيضًا تحقق اإلمكانيات اإلنتاجية لمنساء والرجال، وتتيح ليم ليس فقط االس كذلك فيي. بخطاه تفادة من التنمية وا 

 . المساىمة فييا

إن األزمة المالية واالقتصادية األخيرة قد نقمت مبادرة الحد األدنى لمحماية االجتماعية لمنظمة العمل الدولية من ىامش 
ييا عمى أنيا فالحماية االجتماعية التي كان ُينظر إل. النقاش حول الحد من الفقر والنقاش األعم حول التنمية إلى قمبو

قميمية  مجرد شبكة حماية داخل حوار التنمية األكثر استدامة، قد تم اإلقرار اآلن بأنيا تحمل في طياتيا حمواًل وطنية وا 
فقد أثبتت األزمة ببساطة شديدة أن الحماية . الفقر والضعف وعدم المساواة: لقير الوحش ذي الرؤوس الثالثة
 . االجتماعية تحقق الغرض منيا

تخفف من آثار األزمة بتعزيز االستعداد لمواجية األزمة الوطنية واالستجابة ليا، وضمان قدرة األفراد عمى التعامل  فيي
 .كذلك، يمكنيا أن تعمل كعامل استقرار اجتماعي واقتصادي يحول دون وقوع األفراد في الفقر. مع الصدمات

 الظروف لألمن االقتصادي الضروري لكي يتكيف الناس معفالحماية االجتماعية بتخفيفيا من حدة الفقر وبتوفيرىا 
 . توفر أيضًا إمكانية حقيقية لتحقيق العديد من األىداف اإلنمائية لأللفيةاالقتصادية والبيئية والسياسية واالجتماعية المتغيرة، 

أو بتعبير آخر، بدون  -مائية لأللفية الحماية االجتماعية جيدة التصميم وفعالة التكمفة تعد ضرورية لتحقيق كافة األىداف اإلن’
 9‘ .فيما يتعمق باألىداف اإلنمائية لأللفية 2015اآلليات المناسبة لمحماية االجتماعية لن تتحقق الغايات المحددة لعام 

وي المعاشات تحد من الفقر بين المسنين وذ: اليدف اإلنمائي األول لأللفية، التخمص من الفقر المدقع، عمى سبيل المثال
ومعونة البطالة تحد من الفقر العارض بين العاطمين عن العمل، واإلعفاء من رسوم العالج والتعميم يسمح  اإلعاقة، 

والتحويالت التي تستيدف األطفال والشباب يمكنيا الحد من  بالحصول عمى الخدمات بدون التعرض إلى الفقر لألسر
كما أن سياسات الحماية االجتماعية المستيدفة لدييا إمكانية عالج .  ومن انتقال الفقر من جيل إلى آخر الفقر الحالي  

غياب التوازن بين الجنسين وغيره من التوازنات االجتماعية التي تستمر في تقويض التقدم االجتماعي واالقتصادي في معظم 
نما أيضًا من التخطيط المستدام الحماية االجتماعية تمكن األفراد ليس فقط  .البمدان من التعامل مع ظروفيم الحالية، وا 

 .من أجل المستقبل، مما يكفل ليم االستقاللية

إن الحد األدنى من الحماية االجتماعية لألمم المتحدة يمثل نقطة حقيقية يمكن لمبمدان االنطالق منيا لتطوير سياسات 
والحد األدنى من الحماية . ني لكل منيا والتي تقابل احتياجات سكانياالحماية االجتماعية القائمة عمى الواقع الوط

وتشير التوقعات إلى أنو يجب إدخال . االجتماعية ينظر إليو عمى أنو خطوة أولى ضرورية لمواجية طبيعة الفقر متعددة األوجو
 .الحماية االجتماعية األكثر شمواًل عند تحقق المزيد من القدرة عمى تنفيذ ذلك

                                                           
 واشنطن: البنك الدولي ,The Contribution of Social Protection the Millennium Development Goals( 2003)البنك الدولي  9
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من قوة الحد األدنى من الحماية االجتماعية في أنيا توفر الظروف التي تمكن الفقراء والمستضعفين من التخمص من الفقر تكو 
 : المزمن والمدقع عمى أساس مستدام، بإيجاد طرق لمخروج من الفقر والحصول عمى العمل الالئق

الغرض من الحماية االجتماعية ال . الحماية االجتماعية ُتعد أداة رئيسية لتحقيق اإلمكانيات اإلنتاجية لكل من النساء والرجال’
نما في مساعدة األفراد عمى التغمب عمى العقبات التي تحول دون مشاركتيم في الحياة االقتصادية  يتمثل في خمق التواكل، وا 

ميشيل باشميو، رئيس المجموعة االستشارية لمبادرة  ‘.والسياسية واالجتماعية، كعاممين وأصحاب عمل ومستيمكين ومواطنين
 10الحد األدنى لمحماية االجتماعية والرئيس التنفيذي لنساء األمم المتحدة

أن التغيير أصبح ضروريًا؟ كم من كم يمزم من األزمات االجتماعية واالقتصادية والبيئية األخرى قبل أن يدرك العالم 
البشر يتحتم عمييم أن يخطوا عمى أساس يومي فوق الحبل المشدود ما بين العيش عمى الكفاف والفقر المدقع؟ يعد 

المستوى األساسي من الحماية االجتماعية مثل الذي توفره مبادرة الحد األدنى لمحماية االجتماعية، المطمب األشد إلحاحًا 
 .  نظمات واألفراد في الشمال والجنوب عمى حد سواءلكل من الم

وكما أثبت ىذا التقرير، فإن االلتزام الرسمي عمى الصعيد الدولي واإلقميمي والوطني بتحويل المستوى األساسي لمحماية 
ألدنى ة في جمع الموارد الفنية والمالية لجعل ىذا الحد اصادقاالجتماعية إلى واقع يجب أن يصاحبو رغبة سياسية 

وممثمين عن المنظمات العمالية  ،كما يتطمب في الوقت نفسو وجود مجتمع مدني قوي ومنظم. حقيقية بالنسبة لمجيمع
حتى يمكنيم المطالبة بيا ورصد التنفيذ  ،قادرين عمى نشر الوعي بين العمال حول حقيم في الحماية االجتماعية

 .الصحيح لمقوانين القائمة

 التوصيات 3.2

خوان سومافيا، رئيس منظمة ". العالم إلى الموارد الالزمة لمقضاء عمى الفقر، بل يفتقر إلى األولويات الصحيحة ال يفتقر
 العمل الدولية

 والشبكة العالمية في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط‘ سوليدار’تدعو 

 المجتمع الدولي

ة االجتماعية ودمج المبادرة في استراتيجياتيا التنموية، لتوجو المشورة السياساتية إلى دعم مبادرة الحد األدنى من الحماي
 .والمساعدة الفنية المقدمة إلى البمدان النامية

 .  توفير الدعم الفني والمالي لتطوير وتنفيذ أنظمة الحماية االجتماعية الشاممة، ذات التوجو الوطنيو 

ادمة مبادرة ضريبة المعاممة المالية كطريقة مبتكرة لجمع الموارد المالية لدعم تجييز دعم في اجتماعات مجموعة العشرين القو 
 . الحد األدنى من الحماية االجتماعية في البمدان النامية

 .ضمان سداد الشركات متعددة الجنسيات لمضرائب العادلة في البمدان التي تعمل عمى أرضياو 

                                                           
 .2011قرأت ميشيل باشميو ىذا التصريح في ورشة عمل استشارية حول الحد األدنى لمحماية االجتماعية تولى تنظيميا مكتب العمل الدولي في مارس  10
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تمعبو منظمات المجتمع المدني لضمان إمكانية وصول الجماعات المستضعفة مثل اإلقرار بالدور الذي ال غنى عنو الذي و 
العمالة غير الرسمية إلى المستوى األساسي من الحماية االجتماعية ولمساءلة الحكومات عند إخفاقيا في تنفيذ التزاماتيا فيما 

يقي في تطوير سياسات الحماية االجتماعية يجب أن تسيم منظمات المجتمع المدني كشريك حق. يتعمق بالحماية االجتماعية
 . الوطنية وتنفيذىا ورصدىا

ويجب أن تدعم الجيات الدولية المانحة بناء قدرات منظمات المجتمع المدني الوطنية والمحمية لضمان مشاركتيا في الدعوة إلى 
 .تطوير وتنفيذ سياسات الحماية االجتماعية ودعميا

 االتحاد األوروبي

ينبغي عميو أن يجعل من حاد األوروبي ليحقق أىدافو فيما يتعمق بالقضاء عمى الفقر واألىداف اإلنمائية لأللفية إذا كان االت
يشتمل عمى استراتيجية تنفيذية من عناصر السياسة التنموية وأن يتبنى إطار عمل شاماًل  عنصرًا محوريًا الحماية االجتماعية 

األوروبية إصدار وثيقة حول الحماية االجتماعية في التعاون اإلنمائي ترتبط بخطة وينبغي بالتحديد عمى المفوضية . واضحة
  .11عمل حقيقية ومحددة بإطار زمني وذات موارد مخصصة

 
ال تمثل خطرًا عمى قدرة البمدان النامية عمى وضع المستوى ( مثل السياسات التجارية)ضمان أن السياسات غير التنموية و 

 . وليذا الغرض يجب إجراء دراسة لتقييم األثر. نى من الحماية االجتماعيةاألساسي من الحد األد

 .دعم ممثمي منظمات المجتمع المدني في الجنوبو 

 الحكومات الوطنية في الجنوب 

 إشراك ممثمي منظمات المجتمع المدني في االستشارة الوطنية عند وضع خطط الحماية الوطنية

 أو إعادة تخصيص الميزانية /زيادة القاعدة الضريبية وتعبئة الموارد الداخمية من خالل و 

عالج التيرب الضريبي في التأمينات االجتماعية وشمل العاممين لحسابيم الخاص والعمالة غير المأجورة في أنظمة الحماية و 
 .االجتماعية حيث يمثل ىؤالء األغمبية العظمى من العمال في بعض المناطق

 

 

 

 

                                                           
 ,Grow Up Free from Poverty Protecting People( 2010)االجتماعية والعمل الالئق وتحالف  الفريق األوروبي العامل المعني بالحماية   11

Transforming Lives: Why Social Protection Should Be an Essential Part of the EU’s Development Cooperation 
Strategy. 
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 ة أعضاء الشبكات العالمي
 

 المنظمة البمد الشبكة العالمية في آسيا

 Institute for Labour Studies بنغالدش  

 Women Movement Organisation كمبوديا  

    Community Legal Education Centre (CLEC) 

 Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) ىونغ كونغ  

    Asia Monitor Resource Centre (AMRC) 

 Self Employed Women's Association (SEWA) اليند  

 FSPMI – Indonesia Metal Federation أندونيسيا  

 Korea Labour and Society Institute (KLSI) كوريا  

 Labour Education Foundation (LEF) باكستان  

منسق إقميمي لمشبكة 
 العالمية

 Labour Education and Research Network (LEARN) الفمبين

 Institute of Social Development سريالنكا  

 Thai Labour Campaign (TLC) تايالند  

الشبكة العالمية في 
 أفريقيا

 المنظمة البمد

  
 بوركينا فاسو

Association pour la participation volontaire au development 
(APVD) 

 Ghana Trade Union Congress (GTUC) غانا  

 Central Organisation of Trade Unions (COTU) كينيا  
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 Sintrat (Trade Union Transport) موزمبيق  

 Labour Resource and Research Institute (LARRI) ناميبيا  

 Nigerian Labour Congress (NLC) نيجيريا  

منسق إقميمي لمشبكة 
 العالمية

 Labour Research Service (LRS) أفريقياجنوب 

 International Research Academy for Labour and Education سوازيالند  
(IRALE) 

 Workers' Education Association of Zambia (WEAZ) زامبيا  

 Labour Education and Research Institute of Zimbabwe (LEDRIZ) زيمبابوي  

عالمية في الشبكة ال
 أمريكا الالتينية

 المنظمة البمد

 FOCO: Foro Ciudadano de Participacion por la Justicia y los األرجنتين  
Derechos Humanos 

 CENAC: Centro de Accion al Cambio بوليفيا  

 IOS: Instituto Observatorio Social البرازيل  

 CENDA: Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo شيمي  
Alternative 

    Centro de Estudios Mujer y Trabajo 

 ENS: Escuela Nacional Sindical كولومبيا  

 SERPAJ: Servicio Pazy Justicia Social إكوادور  

 GMIES: Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador السمفادور  

 CILAS: Centro de Investigacion Laboral y Asesoria Sindical المكسيك  



12 
 

منسق إقميمي لمشبكة 
 العالمية

 PLADES: Programa Laboral de Desarrollo بيرو

    IESI: Institutio de Estudios Sindicales 

 Instituto Cuesta Duarte أوروغواي  

الشبكة العالمية في 
 البمدان العربية

 المنظمة البمد

 أكاديمية التغيير لمدراسات الديُمقراطية والتنموية األردن  

 منظمة حقوق اإلنسان الفمسطينية لبنان  

 المركز المبناني لمتدريب النقابي      

 Association Mauritanienne de Development et des Droits موريتانيا  
Humains 

 مركز حقوق اإلنسان المغرب  

 قراطية والخدمات العماليةمركز الديمُ     

 جمعية االلفة لمتنمية والتضامن النسوي     

 مركز التوثيق والدراسات النقابية العمالية     

 مركز الديُمقراطية وحقوق العاممين  فمسطين  

 جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية     

 ة اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفمسطيني    

 الشبكة العربية لمتربية المدنية تونس  

 مركز األرض لحقوق االنسان مصر   

  


