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التنظيمات العمالية الدولية واالقليمية
دكتور �شندى عبداهلل
دكتوراه الإدارة العامة  ،كلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة -زميل �سابق لكلية
ماك�سويل لل�سيا�سات العامة بالواليات املتحدة
الأمريكية -العميد ال�سابق ملعهد الثقافة
ال�سكانية والبيئة-املكتب الفنى ملدير عام
امل�ؤ�س�سة الثقافية العمالية ،م�صر.

االحتادات العمالية الدولية

�أتاح التفاعل الذى مت بني مكونات احلركة النقابية الدولية ابان فرتة الدوليات باال�ستمرار فى �ضرورة تكوين
واالعتماد على التنظيم العماىل وتعزيز دور احلركة العمالية باعتبارها التيار الأهم والأكرث متا�سكا وان�سجاما
بحكم امل�صالح املتجان�سة واالهداف والطموحات امل�شرتكة واملماثلة اي�ضا وهكذا حققت اخلطوات االوىل نحو
تنفيذ فكرة االحتادات العمالية الدولية التى �سبقت فى تكوينها املراكز النقابية الدولية االخرى .
واالحتادات العمالية الدولية �أو ما �أطلق عليها ( ال�سكرتاريات الدولية ) هى ما يعرف اليوم باالحتادات املهنية
الدولية �أو ما يعرف ب « . GLOBAL UNIONS « GUFS
�أ  -االحتادات املهنية الدولية:
يق�صد باالحتادات املهنية الدولية  ،االحتادات التى يقوم كل منها على ان�ضمام عدد من النقابات الوطنية التى
متثل �صناعة �أو مهنة واحدة �أو عدة �صناعات ومهن مت�شابهة  .ففى �سنة  1889اجتمع فى باري�س  17مندوبا من
مندوبى نقابات عمال الطباعة فى عدد من الدول االوروبية واالمريكية وكونوا االحتاد املهنى لعمال الطباعة
و�شهدت االحتادات املهنية الدولية زيادة ملحوظة فى عددها  -بعد ذلك تبعا لتطورات احلركة النقابية الدولية
واالنق�سامات التى جنم عنها ا�ستحداث مراكز دولية عملت على ان�شاء وتكوين احتادات مهنية تابعة لها .
ب  -االحتاد الدوىل للنقابات ( : ) IFTU
بد�أت فى �سنة  1900حماوالت تكوين هيئة نقابية دولية من خالل جهد قام به عدد من النقابيني الربيطانيني
والفرن�سيني  ،حيث عقدوا عام  1903م�ؤمترا نقابيا فى دبلن  ,,بعد ات�صاالت عدة وطرح فكرة تكوين هيئة نقابية
تن�سق العمل النقابى على امل�ستوى الدوىل  .كان من نتائج م�ؤمتر دبلن االعالن عن قيام ( ال�سكرتارية القومية
للنقابات العامة ) حيث انتخب ال�سيد  /كارل ليجني رئي�س النقابات االملانية وقتذاك امينا عاما لها واتخذت من
برلني مقرا لها  .وناق�ش امل�ؤمتر ال�سابع لهذه ال�سكرتارية الذى عقد فى باري�س �سنة 1909اقرتاح تقدم به وفد
االحتاد االمريكى للعمال  ،حيث دعا اىل تغيري ا�سم هذه الهيئة لت�صبح حتت ا�سم ( االحتاد الدوىل للنقابات ) .
وتوا�صلت مناق�شة االقرتاح ب�شكل م�ستفي�ض فى م�ؤمتر بودا�سبت �سنة  1911ومت اقراره واملوافقة عليه فى م�ؤمتر
زيوريخ  ، 1913و�شهد عدد اع�ضاء االحتاد تناميا ملحوظا حيث ا�صبح  19منظمة �سنة 1913بعد ما كان  8منظمات
فى م�ؤمتره االول .1903وكانت املهمة اال�سا�سية لالحتاد هى جمع وتوزيع االح�صائيات عن احلركة النقابية فى
خمتلف الدول وفى �سنة  1903بد�أ ين�شر تقارير دولية عن احلركة النقابية وكذلك اهتم بامل�ساعدة فى حالة
اال�ضرابات وجمع فى عام  1913نحو �سبعمائة الف دوالر مل�ساعدة العمال امل�ضربني فى ال�سويد وغريها .
ج -االحتاد العاملى للنقابات (  ) WFTUلقد لعبت النقابات ال�سوفياتية ( �سابقا ) دورا فعاال فى توحيد قوى
احلركة النقابية العاملية وت�أ�سي�س منظمة عاملية موحدة  ،وعمل قيام التحالف املعادى للهتلرية على تي�سري
االت�صاالت والروابط بني املنظمات النقابية  ،وتوفرت املمهدات املو�ضوعية للتقارب النقابى فى البلدان التى
حتارب املانية الهتلرية واقام املجل�س املركزى لنقابات عمال عموم االحتاد ال�سوفياتى  ،وامل�ؤمتر النقابى الربيطانى
فيما بينهما عام  1941عالقات وثيقة  ،وكانت اول خطوة فى الوحدة النقابية نحو العاملية  ،وعلى ذلك اال�سا�س
بادرت النقابات ال�سوفياتية فى ت�شرين االول  /اكتوبر  1941اىل ت�شيكل اللجنة النقابية االجنلو – �سوفاتية والتى
كانت مهمتها تنظيم امل�ساعدات املتبادلة خالل احلرب �ضد املانية الهتلرية  ،وت�شكلت جلنة مماثلة للنقابات

