محفزات التغيير

كمبوديا

كمبوديا:

تحالف الصوت االنتخابى
يصنع تاريخا ً قانونيا ً

كمبوديا :إطاللة
�
سياسية واقتصادية
تستمر كمبوديا في شق طريقها في التغيير الديمقراطي بينما تترك وراءها
الديكتاتورية الدموية المتطرفة للخمير الحمر ( )1979–1975والتي تم فيها
إعدام أو تجويع ما يصل إلى  2مليون كمبودي .وقامت فيتنام ـ التي أطاحت
بالخمير الحمر—بحكم كمبوديا لمدة  10سنوات بينما استمرت الحرب األهلية
بشكل متقطع حتى عام .1991
واليوم مع ملكية دستورية وحكومة في شكل برلمان منتخب ،يتم حكم كمبوديا
بواسطة “حزب الشعب الكمبودي ( ”)CPPوالذي يحتفظ بأغلبية في المجلس
الوطني .ويقول تقرير لوزارة الخارجية أن البالد تواجه مجموعة من مشكالت
حقوق اإلنسان ،من بينها إفادة التقارير بارتكاب قوات األمن الكمبودية لعمليات
قتل عشوائي واساءة معاملة المحتجزين النتزاع االعترافات في أغلب األحيان.
بد ًءا من أواخر التسعينات ،اتخذت كمبوديا خطوات لفتح أسواقها وقامت بجهود
عامي
مؤقتة ومتفاوتة في بعض األحيان لتحسين ظروف العمل .وفي الفترة بين َ
 2004و ،2008نما االقتصاد بنسبة حوالي  %10سنويًا وكان ذلك مستن ًدا إلى حد
كبير إلى توسع قطاع المالبس واإلنشاءات والزراعة والسياحة .وتوصلت كمبوديا
عام  1998إلى اتفاقية ثنائية لتجارة النسيج مع الواليات المتحدة شريكتها
التجارية األكبر .وارتبطت االتفاقية التي استمرت حتى عام  2004بظروف العمل
المحسنة في المصانع الكمبودية .وفي عام  ،2006قامت الدولتان بتوقيع اتفاقية
إطار عمل استثماري وتجاري ثنائية.
في عام  ،2010قاد االتحاد الديمقراطي للتحالف الكمبودي المستقل لعمال
المالبس الكمبوديين  )CCAWDU) 200000من العمال أغلبيتهم نساء في
إضراب استمر ثالثة أيام من أجل أجور تتناسب مع المعيشة .ولقد كان اإلضراب
لحظة فارقة للحركة العمالية الكمبودية وقاد سلسلة العالمات التجارية الرئيسية
في كمبوديا للضغط على الحكومة من أجل التفاوض مع العمال من أجل شروط
عمل أفضل .هذا وتقدر صادرات صناعة المالبس الكمبودية وصناعة األحذية
ما يقارب  4مليارات دوالر سنويًا وتشكل حوالي  %80من أرباح صادرات البالد.
شخصا  %90منهم من النساء ويتم دفع
وتوظف كلتا الصناعتان حوالي ً 350000
حد أدنى لألجور للعمال مسا ٍو لـ  66دوالر شهريًا.
لقد كان قانون العمل القومي عام  1997الذي يسمح باتحادات عمالية
مستقلة وبحق المفاوضات الجماعية واإلضراب خطوة مهمة باتجاه المشاركة
الديمقراطية .وعلى الرغم من ذلك ،أكد اغتيال زعيم االتحاد “شيا فيشيا” عام
 2004على الحالة المحفوفة بالمخاطر لحركة االتحاد التجاري الحرة .وفي عام
 ،2011منحت وزارة الخارجية مراجعة مختلطة عن حقوق العمال لكمبوديا مع
االقتباس من تقارير ذات مصداقية لزعماء االتحادات والتي تم رفضها على “أسس
زائفة” بعد تنظيم اإلضرابات.

العمال
الكمبوديين:
تفحص قانون
غير منصف
ال تزال كمبوديا تكافح للخروج من الفترة المظلمة لطغيان
الخمير الحمر والحرب األهلية وتبدو على وشك سن قانون
جديد لالتحادات التجارية والذي تراه المجموعات غير
الحكومية والنشطاء العماليين أنه سيكون ضمن القوانين األكثر
تقدمية في المنطقة.
النسخة األكثر حداثة من مسودة القانون ـ والتي يتم عرضها
اآلن أمام مجلس الوزراء وتنتظر إجرا ًء في المجلس الوطني
الذي تسيطر عليه الحكومة ـ عبارة عن ملحق لقانون عمل
البالد الساحق لعام  .1997وتشتمل بشكل مبدئي على قيود
يخشى النشطاء أن تمثل عودة كبيرة للوراء فيما يتعلق بالحركة
االتحادية المستقلة الناشئة بالبالد.
وخصوصا النقد القانوني غير المسبوق
ولكن ضغط المواطنين ـ
ً
للمسودة بواسطة تحالف الحركة العمالية المستقلة الكمبودية
الوليدة ومنظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية والنقد من قبل
منظمة العمل الدولية ( )ILOـ قد حث حكومة رئيس الوزراء
“هون سن” على مراجعة كبيرة لبنود التشريع من نسخة أولية
تم اقتراحها بواسطة السلطات أوائل .2011
من اليسار :أث ثورن ،رئيس االتحاد
الفيدرالي العمالي الكمبودي وهينج
بونج ،مركز التعليم القانوني االجتماعي
واتش .أي .ساموث وكيل وزارة الخارجية
الكمبودية ،وزارة العمل.

المسودة الحالية خالية من القيود المشددة بالنسخة األولية على تسجيل
االتحادات وعلى من يمكنه العمل كزعيم اتحاد ،كما تخلو من العقوبات
القاسية بما فيها السجن لزعماء االتحادات الذين ينتهكون بنود القانون واسعة
المجال .يقول “آن نان” ـ والذي يمثل مفوضية حقوق العمال الي تعمل
كمجموعة مراقبة عمالية على مجلس التحكيم العمالي شبه القضائي في البالد
ـ أن المسودة تلغي أيضً ا حق الحكومة في حل االتحادات.
يقول “دافيد ويلش” ،مدير برنامج “سولديرتي سنتر” الريفي لكمبوديا ،أن
النسخة األصلية من قانون االتحادات التجارية قد تم تصميمه إلحراج األجزاء
الرئيسية من قانون العمل لعام  1997والذي يتم تقديره بواسطة الخبراء
العالميين.
يقول “ويلش”“ :كان من الواضح أن الحكومة عنيدة فيما يتعلق بالمضي
قد ًما في هذا األمر وأن المسودات األولية كانت تسلطية إلى حد كبير؛ بما
في ذلك العقوبات الجنائية ضد زعماء االتحادات التجارية وسجن زعماء
االتحادات والقيود المفروضة على من يمكنه العمل كزعيم لالتحاد .ولذا كان
من الواضح—عند إعدادها بشكل مبدئي ـ أن المقصود من هذه المسودات
هو اختصار قواعد االتحادات التجارية الجيدة والتحايل عليها في قانون العمل
لعام .1997
تمت دعوة ممثلي العمال إلى ما بدت كعملية شفافة مفتوحة النهاية تشتمل
على ممثلين من جميع االتحادات التجارية الرئيسية ومن الصناعات ومن
الحكومة .ولكن بينما كانت جلسات العمل التشاركية زاخرة بالحضور وأعطت
انطبا ًعا بارتفاع درجة التشاور فيها ،فإن المجتمع العمالي قد أدرك أن مساهماته
لم يتم أخذها بجدية .حيث ناد ًرا ما تم تضمين أي اقتراحات تتعلق بأي
تغييرات جوهرية لقانون العمل في المسودات التالية.
بدالً من االكتفاء بالمشاهدة بينما يتم سلب حقوقهم بواسطة قانون جديد،
انضمت االتحادات التجارية الكمبودية و المنظمات غير الحكومية م ًعا من
أجل الضغط .واشتملت إحدى االستراتيجيات على تطوير عالقات مهنية
مع المسئولين المدنيين رفيعي المستوى والوزراء ذوي الصلة المسئولين
وخصوصا في وزارات التجارة والعالقات
عن وضع مسودات التشريعات،
ً
االجتماعية والعمل .وألن إعداد قانون مجحف لالتحادات التجارية قد بدا
وشيكًا ،فإن تغذية نوع مختلف من العالقات كان جوهريًا .وفي النهاية ،أثبتت
هذه الطريقة فاعلية فائقة أكثر من األمل في أن موظفي المناصب الصغرى
المشتركون في عملية إعداد المسودات العامة سوف يرفعون التوصيات إلى
رؤسائهم من أجل تحسين مسودة قانون العمل.

إنشاء تحالف نضالي

في الوقت نفسه ،بدأت االتحادات التجارية والمنظمات غير الحكومية في
العمل بشكل جماعي كمجموعة دعم لالتحادات التجارية .ومع بعضهم،
استطاعوا إدراج آراء المواطنين في العملية التشريعية التي استبعدت
هذه المساهمات على مدار التاريخ .وبينما كان مرحبًا بانضمام جميع
االتحادات التجارية الرئيسية إلى هذه العملية ،كانت االتحادات التجارية
التي تتماشى مع الحكومة مترددة في القيام بذلك .ولهذا السبب ،جاءت
االتحادات المشاركة من مجتمع االتحادات التجارية المستقلة بشكل
يكاد يكون حصري ،كما جاءت—بدرجة أقل ـ من االتحادات المتوافقة
مع حزب “سام رنزي” المعارض .واألهم من ذلك ،كان االتحاد الفيدرالي
العمالي الكمبودي ( )CLCهو فقط المشترك بنشاط في جميع القطاعات
الرئيسية؛ بما في ذلك قطاع الفنادق والسياحة واإلنشاءات والقطاعات
العامة وغير الرسمية.

كنتيجة لذلك ،بينما تم اعتبار قانون االتحادات التجارية ـ والذي من
المفترض تطبيقه بشكل سائد في أكبر قطاع في البالد ـ كمالبس جاهزة،
فإن استبعاد االتحادات الفيدرالية المستقلة من القطاعات الرئيسية األخرى
أكد وعزز وجهة النظر القائلة بأن التشريعات ستكون قانونًا قوم ًيا وسيتم
تطبيقه بمساواة على جميع الصناعات وسيؤثر على حقوق العمال في
جميع القطاعات.
قامت مجموعة دعم االتحاد التجاري بمراجعة مسودة القانون بالتفصيل
وعرضت كل من النقد واالقتراحات اإليجابية لجعل القانون أكثر مراعا ًة
للعمال .ومع كل مسودة جديدة ـ حيث تقدمت الحكومة بأربع مسودات
في النهاية ـ قدمت مجموعة دعم االتحاد التجاري نق ًدا شامالً للفقرات
الجديدة وعممت المسودة بين أعضاء المجموعة وغيرهم في المجتمع
الدولي .ولم تؤدي هذه المشاركة المتعمقة إلى اإلنشاء المباشر لمسودة
قانون جديدة فقط ولكن وضحت مستوى الجدية المرتفع لدى المجموعة
والتزامها بالعملية .وفي الوقت نفسه ،روجت مجموعة دعم االتحاد
التجاري ألعمالها في وسائل اإلعالم الناطقة باللغة اإلنجليزية.
بإمكان المنظمات المدنية أن تكون مؤثرة بطريقة ليست بإمكان
األشخاص الفرادى ،وذلك وفقًا لهينج بونج وساري بوث شاريا ،وهما
محاميان متخصصان في قوانين العمل وحقوق اإلنسان مع مركز التعليم
القانوني الكمبودي ( .)CLECويقوال أن الحكومة تعتبر النشطاء الفرادى
“مثيري مشاكل” بشكل عام .وباإلضافة إلى مركز التعليم القانوني
الكمبودي ،هناك مجموعات حقوق اإلنسان واسعة المجال ظهرت في
العملية بما فيها اتحاد حقوق العمال ( )WRCوالممثلين المحليين من
شريحة متنوعة من االتحادات الفيدرالية العالمية مثل اتحاد عمال البناء
واألخشاب العالمي ( )BWIومنظمة العمل الدولية أيضً ا.

توفير الدعم العالمي

من أجل مزيد من نشر الوعي العام وزيادة دعم قانون اتحاد تجاري منفتح،
أكدت مجموعة دعم االتحاد التجاري ـ والتي تم تمثيلها بواسطة “سولديرتي
سنتر” في كمبوديا ـ على أن المجتمع الدبلوماسي الذي يمثل الوطن األم
للعالمات التجارية والمستوردين قد ظل على علم بعملية إعداد المسودات
وتلقوا نسخًا من كل اقتراح .هذا وقد طلبت مجموعة دعم االتحاد التجاري
التدخل من المجتمع الدبلوماسي عندما يتيسر ذلك مع كل من الصناعات
والحكومة الكمبودية لمساندة حقوق العمال وااللتزام بالمعايير الدولية
ودعم اقتراحات المجموعة.
تقدمت إدارة أوباما أيضً ا في االتصال بحكومة “هون سن” جنبًا إلى جنب
مع خطوات كمبوديا باتجاه اإلصالحات العمالية .وأثناء تواجدها في “فنوم
بينه” في يوليو  ،2012قامت وزيرة الخارجية السابقة “هيالري كلينتون” ـ
وذلك في زياراتها الثانية لكمبوديا في أقل من سنتين ـ بتوجيه دعوة صريحة
للموافقة على أحدث نسخة من قانون االتحاد التجاري وقالت“ :سيكون ذلك
نموذ ًجا للمنطقة” .كما زار الممثل التجاري األسبق للواليات المتحدة “رون
كيرك” كمبوديا في أواخر أغسطس .2012
ويقول أعضاء المجموعة أن االجتهاد والصبر خالل هذه العملية الطويلة كان
جوهريًا .وال ينحصر ذلك أثناء عملية إعداد المسودات ولكن حتى بعد إرسال
مسودة التشريع إلى مجلس الوزراء حيث ظلت غارقة حوالي  15شه ًرا .ولم
يقم مجلس الوزراء بنقل مشروع القانون إال بعد الضغط من ممثلي العمال.
وبعد اكتمال مراجعة القانون ،قامت المجموعة بإعداد تقرير يشتمل على
مراجعاتها وتم التصديق عليه بواسطة مجموعات حقوق اإلنسان الدولية
والمحلية .وفي  15مارس  ،2011قامت االتحادات الفيدرالية المستقلة من
قطاعات المالبس والسياحة بطرح التقرير لدى ممثلي العالمات التجارية
ومسئولي السفارة ومنظمة العمل الدولية ومسئولي
الرئيسية وكبار الصناعة
ّ
الحكومة الكمبودية والصحافة.

يقول “ويلش” أن االحتجاج قد حث الحكومة الكمبودية ـ على غير العادة ـ
على إعادة فتح االستشارات .وفي المحادثات التي تلت ذلك ،قامت السلطات
بالتخلي عن “حوالي  ”%95من األحكام الواردة في المسودة األولية والتي
تم اعتبارها غير مقبولة بواسطة منظمة العمل الدولية وغيرها من النقاد.
وبنا ًء على التعليقات من وزراء التجارة والعمل والشؤون االجتماعية ،نجد أن
االتحادات الكمبودية المستقلة متفائلة بحذر حيث سيتم دمج التغييرات التي
يسعون إليها في القانون ،بمجرد تمريره.

�يقول “سوك ناريث” ـ زعيم االتحاد الفيدرالي
الكمبودي للسياحة والعمال (“ :)CTSWFأشعر
بالفاعلية من خالل عملنا في مراجعة مسودات قانون
االتحاد التجاري .حيث يوضح عملنا المساهمة
الجماعية في األعمال الكمبودية”.
يقول “سوك ناريث” ـ زعيم االتحاد الفيدرالي الكمبودي للسياحة والعمال
(“ :)CTSWFأشعر بالفاعلية من خالل عملنا في مراجعة مسودات قانون
االتحاد التجاري .حيث يوضح عملنا المساهمة الجماعية في األعمال الكمبودية”.
ويمدح “ويلش” شجاعة العمال الشباب الذين قادوا االتحادات المستقلة
واالتحادات الفيدرالية باإلضافة إلى الدعم والتصديق من  15منظمة عمالية
ومنظمة حقوق إنسان محلية وعالمية من أجل تحقيق فوز حقيقي.

امتداد مسودة القانون إلى العمال
غير الرسميين

يقول “آن نان” أن المسودة األولى لقانون االتحادات التجارية “كان سيئًا
للغاية .حيث تمثل الهدف الوحيد في التحكم في حركة االتحادات التجارية
وفي العمال” .ويشير إلى أن “السياسة غير المعلنة للحكومة خالل الخمس
أو الست سنوات الماضية تمثلت في إضعاف النشطاء وحزب المعارضة
من خالل المحاكم وتقديم قوانين جديدة .وقبل ذلك ،كان يتم إجراء كل
ذلك من خالل العنف” .يقول الخبراء أن المسودة األحدث من القانون
سيكون لها أث ًرا مضا ًدا .وفي حالة تمريرها ،سيشمل القانون العمال غير
الرسميين في االقتصاد؛ بما في ذلك العمالة المنزلية وجليسات األطفال
وسائقي عربات اليد وغيرهم ممن يشكلون األغلبية العظمى للعمال في
كمبوديا .ومع ذلك ،من غير الواضح مدى اتساع تعريف الحكومة للقطاع
غير الرسمي.
وبالفعل ،بينما يقدم القانون المرتقب لعمال القطاع غير الرسمي حق
تكوين اتحادات ،فإنه لم يتم التعبير عن كيفية حدوث ذلك في البنود
العملية .ويقول “آن نان” أن األحكام األكثر أهمية ـ والتي يجب الحفاظ
في القانون النهائي ـ هي القدرة على تكوين اتحادات دون اإلضرار بالعمال
وهي حق االضراب أيضً ا .ويقول أنه إذا تمت كتابة عقبات أمام هذه
األحكام في القانون قبل إقراره مباشر ًة “فسيصبح الموقف خط ًرا للغاية”.

ال يقتنع كل نشطاء االتحادات المستقلة في كمبوديا أن معيار
المسودة يعد حماية كافية للعمال؛ وذلك حتى في نسخته األحدث.
هذا ويرى “آث ثورن” ـ رئيس االتحاد الفيدرالي العمالي الكمبودي ـ
أن النسخة المعدلة تحتفظ ببنود غير مقبولة؛ بما في ذلك قيود على
حق اإلضراب ومتطلبات تسجيل مرهقة.
يقول “ثورن”“ :إذا قمنا بمقارنة حقوقنا وحرياتنا في ضوء قانون
العمل والدستور الحاليين ،فسنخسر حقوقنا وحرياتنا .حيث سنجد أن
نطاق قانون االتحادات التجارية يقيد هذه الحقوق والحريات عندما
ننظر بتمعن .وبعد قول كل ذلك ،أقر مع ذلك أن المسودة الحالية
أفضل بكثير من المسودة األولى”.

محامي
العالقة بين االفتقار إلى
ّ
العمل وعدم حماية العمال

يصرح “ثورن” وغيره من النشطاء الكمبوديين الذين تم إجراء مقابلة
لمحامي
حوارية معهم في هذا التقرير بحزنهم على النقص الحاد
ّ
العمل في البالد؛ وذلك حتى مع طرح المزيد من االتحادات للشكاوى
أمام مجلس التحكيم العمالي .تم تأسيس المجلس وفقًا لبنود قانون
العمل لعام  1997ويساعد األطراف في تسوية النزاعات .هذا وقد
تعثرت جهود إنشاء نظام محكمة عمالية رسمية.
محامي
محامي العمل المرخصين هي  %1من
يقول “ثورن” أن نسبة
ّ
ّ
البالد في أفضل الحاالت وأن النظام الحالي يميل تجاه الحكومة.
ويقول “ثورن”“ :النظام الحالي غير فعال .النظام الحالي فاسد وتم
التالعب به .وبصراحة ،ال يتم السماح سوى لمن يعملون في الحكومة
أو لمن ينتمون إلى حزب الشعب الكمبودي الحاكم بأن يصبحوا
محامين .ومن الصعب للغاية بالنسبة للنشطاء أن يصبحوا محامين”.

مطلوب :محاميو عمل

يقول “ناريث” أن الحاجة إلى الدعم القانوني الزائد عن الدعم المقدم
بواسطة المنظمات غير الحكومية ـ مثل مركز التعليم القانوني الكمبودي
وسوليدرتي سنتر ـ هي حاجة ماسة.
يقول “ناريث”“ :العمال واالتحادات بحاجة ماسة إلى التمثيل الجيد .ونحن
محامي العمل المتخصصين لخدمة
بحاجة مؤكدة وعاجلة إلى المزيد من
ّ
العمال واالتحادات التجارية بنا ًء على احتياجات المنظمات التابعة لهم”.
ويقول “ويلش” أن حوالي  40فقط من المحامين الكمبوديين هم من يتم
ترخيصهم سنويًا ولكن ليس بالضرورة أن يتم ترخيص المحامين بشكل كامل
للدفاع أمام مجلس التحكيم العمالي .ويقول أن هناك “الكثير والكثير” من
خريجي كلية الحقوق المتوفرين لمثل هذا العمل .ويعقد “سولديرتي سنتر”
محاضرات قانونية أسبوعية؛ بما في ذلك محاكاة جلسات التحكيم ،وذلك
لتجهيزهم لقضايا مجلس التحكيم العمالي.
يقول “ساري بوث شاريا” ـ محامي متخصص في قوانين العمل وحقوق
اإلنسان لدى مركز التعليم القانوني الكمبودي“ :احتياجات التعليم ضخمة
للغاية .حيث يحتاج اآلالف من العمال حرفيًا إلى المساعدة .ولكن
المنظمات غير الحكومية التي تركز بشكل حصري على مشكالت االتحادات
التجارية والعمالية هي منظمات قليلة للغاية” .ويبدو أن هناك اتفاق بين
األحزاب الكمبودية فيما يتعلق بالحاجة إلى محكمة عمالية قومية؛ والتي تم
الوعد بها في قانون العمل لعام  1997ولكن تم تأجيلها بواسطة الصراعات
الوزارية الداخلية .هذا ويقول “سات ساموث” ـ وكيل وزارة الخارجية
الكمبودية في وزارة العمل والذي تم إجراء مقابلة حوارية معه من أجل هذا
التقرير ـ أن إعداد المحكمة من مهام وزارة العدل.
ويقول“ :يتمثل موقفنا كحكومة في رغبتنا إلنشاء محكمة عمالية .ولكن
تتوقف عملية تأسيسها على وزارة العدل .هناك هيكل لتأسيس هذه
المحكمة ولكن هناك أيضً ا سبب لعدم تأسيسها اآلن .ليس لدينا الهيكل
للقيام بذلك وال يمكننا إجبار وزارة العدل على القيام بذلك”.

خمسة أشياء ناجحة
كان النضال ضد قانون مضاد للعمال سابقة غير مسبوقة في كمبوديا .بينما كان قانون االتحادات التجارية ال يزال تحت
الدراسة ،تعلم العمال واالتحادات التابعة لهم عدة دروس مهمة:

 .1التفكير كمحامي

يقول أحد عمال صناعة المالبس الذين تم إجراء مقابلة حوارية معهم من أجل هذا التقرير“ :يمكنك استخدام القانون وتحقيق
النجاح” .وقد تساوى كل من العمال والنشطاء ـ بلغة القانون ـ في الرد على فقرات المسودة في المحادثة .وبإمكان التدريب
شبه القانوي والقانوني المساعدة في تقديم مستويات أعلى من الخبرة لتحليل القوانين والقرارات القانونية وغيرها من
المناورات بواسطة الحكومة.

 .2االستعداد التام والتعامل مع مستويات متعددة من العملية.

بمجرد وضع القانون في الكتب ،يصبح تعديله أكثر صعوبة .وإذا لم يكن هناك تشريع قيد اإلعداد“ ،فيجب أن يكون التركيز
على إنشاء وتحسين قانون عمل وغيره من القوانين األخرى المرتبطة بحقوق االتحادات التجارية” .وذلك وفقًا لهينج بونج من
مركز التعليم القانوني الكمبودي .وإذا لم ينجح العمل مع المسئولين في المناصب الصغرى ،فعليكم تجربة النهج التنازلي
وتجنب الوسطاء وتشويه مساهماتكم.

 .3تقديم حلول وليس شكاوى فقط

بإمكان النقد الذي يصاحبه حلول إيجابية تقديم بدائل وبإمكانه دعم المجتمع المدني.

 .4تقديم دعم يتجاوز المجموعات ذات المصالح األساسية

بإمكان الدعم العالمي ـ من مجموعات حقوق اإلنسان ومجموعات أخرى وحتى من أوساط أخرى غير محتملة (مثل العالمات
التجارية األجنبية) ـ الضغط من أجل التغيير القانوني اإليجابي .وتنصح “بونج” بأن “التمكين يعد شيئًا جوهريًا” .حيث تحتاج
االتحادات التجارية ومنظمات الحقوق إلى “العمل م ًعا وبصوت موحد للدفاع عن الحريات والحقوق” .حيث تنشئ المجموعة
الواسعة التي تتحدث إلى جهات اتصال متعددة على مدار العملية ـ ولكن تتحدث برسالة موحدة ـ آرا ًء مهمة موحدة بدالً من
مظهر الممثلين الفرادى.

 .5اتخاذ وجهة النظر الشاملة

يقول “دافيد ويلش” من “سولديرتي سنتر” أن العمل الذي تقوم مجموعة دعم االتحاد التجاري وقبول الحكومة الظاهر له ال
يحدث بين ليلة وضحاها .لم يتم االعتراف باالقتراحات األولية .ولكن مع مرور الوقت ،تم دمج األصوات المناصرة للعمالة في
العملية بشكل متزايد .ومرت المسودة بأربعة نسخ وأخي ًرا تمت دعوة العمال وأنصار حقوق اإلنسان إلى مراجعة المسودة
النهائية مع وزير العمل .ويقول أعضاء مجموعة الدعم إن االنتقال من االستبعاد الصريح من العملية إلى التعامل معهم
كمستشارين محترمين هو نوع من النجاح في حد ذاته.
صورة الغالف :االتحاد الفيدرالي العمالي الكمبودي كل الصور األخرى :دافيد هوليداي

بيانات االتصال
معلومات االتصال االتحاد الفيدرالي العمالي الكمبودي
()CLC
#2,3G, St. 26BT, Tnotchrum Village
Sangkat Boeung Tompun, Khan Meanchey,
Phnom Penh, Cambodia
www.clccambodia.org
)+855(12 998 906
clc.cambodia@online.com.kh
مركز التعليم القانوني االجتماعي ()CLEC
#237 Group 16, Plov Lom, Phum Thmey
angkat/Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia
www.clec.org.kh
)+855(23 215 590
الفاكس)+855(23 211 723 :
admin@clec.org.kh
اتحاد حقوق العمال ()WRC Cambodia
An Nan, Field Representative, Cambodia
www.workersrights.org
)+855(012 994 818
annan@workersrights.org
المصادر
المصادر الرئيسية لهذا اإلصدار مستمدة من المحادثات
األولى التي أجراه مركز التضامن العمالي مع بعض
األشخاص .ثمة إشارات أخرى إلى مصادر إضافية متاحة
على الموقع اإللكتروني لمركز التضامن العمالي:
www.solidaritycenter.org

بخصوص هذه السلسلة

ترغب الطبقة العاملة ،بغض النظر عن بلد االنتماء ،في حكومة تتسم بالشفافية ،والتمثيلية والمحاسبة حيال
مواطنيها ـ حكومة تعمل على تحسين الظروف االقتصادية لجميع المواطنين .وتضطلع النقابات والتنظيمات
العمالية ،في جميع أنحاء العالم ،بدور هام في المرافعة من أجل الحقوق البشرية األساسية وضمان إدراج
أصوات وتطلعات العمال ضمن الحوار الوطني ،فضال عن تعزيز السياسات كي تخدم المجتمع المدني بشكل
أفضل وتنهض بنمو اقتصادي عادل وبإضفاء طابع إنساني على التنمية .ومن جهة أخرى ،تعمل سلسلة “محفزات
التغيير” ،وهي سلسلة متواصلة من إنتاج مركز التضامن العمالي بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية
( ،)NEDعلى تحديد سمات الطبقة العاملة ،والنقابات والنشطاء الذين ينهضون ،غالبا في ظل ظروف صعبة،
بحقوق العمال وبمزيد من اإلنصاف في مجتمعاتهم .ولعل خبراتهم وجهودهم تشكل دروسا واقعية يمكن
نقلها لبلدان أخرى تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي.

بيان المهمة

تتلخص مهمة مركز التضامن العمالي في تقديم المساعدة من أجل بناء حركة عمالية عالمية وذلك من خالل
تعزيز القوة االقتصادية والسياسية للعمال في جميع أنحاء العالم عبر نقابات فعالة ومستقلة وديمقراطية.

