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 الجماعیة اوضاتالمف
ـــــدّ  ـــــور األساســـــي التّ ال قـــــوم ال ھـــــو ان يَ حـــــاد العّم

ـــع منظّ  ـــات صـــاحبي العَ بالمفاوضـــات م ـــل حـــولَ م ـــا  م م
مــل، روط العَ ُشــینھــا ن بَ ِمــماعیــة. ة الجّ فاقیّــاالتّ  تضــمنهُ 

 مل.العَ  وساعاتاألدنى لألجور  والحدُ 
ــد االتّ يســعى  ــاد بالتأكی ــى  لِ وحصــللِ ح ــ أحســنعل  روطٍ ُش
ـــة ـــلِ  ممكن ـــالح العّم ـــنُ ونَ  ال،ص ـــادري ح ـــى ن ق ـــاذ اتّ عل خ

ــ ــد ِم ــكلِ جــراءات ن االالعدي ــى ذل ــلحصــول عل ــ، ِم منھا ن ِض
 .اإلضراب عن العمل

ــــ ســــؤولیةمَ حــــاد مجلــــس االتّ  يملــــكُ  ق تعلّــــمــــا يَ  لُك
ـــــات الجّ فاوَ بالمُ  ـــــةض ـــــك اإلِ وتَ ، ماعی ـــــحلّ دارات المَ مل  ةیّ

 راع.تنظیم الصّ ق بِ ل ما يتعلّ كُ  مسؤولیةَ 
 
 قاءلّ لِ  مكانٌ  –راع صّ ال رُّ قَ مَ 

ـــان ھُ  ـــإذا ك ـــ كَ نالِ ـــومُ تَ  ســـوفَ فَ راع ِص ـــة بِ النّ  ق ـــل قاب تأھی
ــرّ  ــمق ــدّ  راعات الصّ ــي ع ــحافَ ة مُ ف ــات ِم ــظ ــا رِ وائِ دَ  اللِ ن ِخ ھ

ــــة. لّ حَ المَ  ــــل المَ شــــكّ تُ سَ ی ــــرّ َق قــــاء لّ لِ  كــــانٌ ھا مَ ورِ دَ ات بِ
ـــــاءِ  ـــــة النّ  بأعض ـــــتَ والمُ قاب ـــــلحُ لِ و ،ینكِ رِ ش ـــــى عَ  ولِ ُص ل

 .قاشنِ لّ لومات او لِ عْ المَ 
 
 اللِخـــل َمـــالعَ  َحظـــر –راب االْضـــ فیـــذنْ ب تَ راقِـــمُ 

 االضراب
ــ قابــةقوم النّ تَ االضــراب َســ فــي حالــةَ  ن ن أمــاكِ عالن َعــاإلِ بِ

ـــالعَ  ـــعرّ ل المُ َم ـــة لِ َض ـــینعْ تَ بِ وَ راب إلْض ـــضِ بَ  ی ـــالنّ  ع ین طِ اِش
ـــبِ  ـــة تَ مُ  بِ موَج ـــراب نْ راقب ـــذ االض ـــي تِ فی ـــف ـــاكِ  كَ ْل ن. االم
ــكِ مْ يُ  ــتَ ك ان تَ ُن ــلــون الفِ حمِ يَ  ھــمألنّ ھولة ُســلــیھم بِ ف عَ رّ َع ة َت
 ."Strejkvaktیھا "لَ عَ  كتوبٌ مَ 



 
 رابضْ اال ةفیذيّ نْ تَ 

ـــال يُ  ـــ نُ مكِ ـــذّ  كَ لَ ـــمَ كـــان عَ ھاب الـــى مَ ال ســـة مارَ او مُ  كَ لِ
ــواجِ  ــمَ العَ  كَ باتِ ــانَ لیّ ــانِ مَ  ة ان ك ــمَ عَ  ك ــاً رّ عَ مُ  كَ لِ ــإلِ لِ  ض  رابِ ْض

 ل.مَ بي العَ صاحِ  ماتِ ظّ نَ ال او مُ ة العمّ قابَ بل نَ ن قِ مِ 
 
ــَقــالــى مَ  كَ ذلِــ ه حــینَ ّجــوَ تَ   كَ ضــورِ حُ  ســجیلَ راع لتَ ر الصِّ

ــى المَ وللحُ  ــصــول عل ــد ِم ــات. زي  ايضــاً  صــولللحُ ون المعلوم
 عويضات االضراب.تَ ك لِ لُ ھّ تي تؤَ ة االضراب الّ طاقَ على بِ 

 
ــتَ ان قِ  ــبالعَ  م ــل رُ َم ــم اإلِ ْغ ــرابْع ــى االض ــتُ  الن عل ر بَ عتَ س

ــ ــاطِ ِم ــرابن ق ــوَ  عي االض ــذلِ ــ يأدّ ك ُي ــى الَش ــك  ةكوَ ال علی
 .قابةن النّ عَ  ھائيالنّ  كصلِ فَ و
 

ــ ــ الالعّم ــالعَ  منِض ــمــل التّ ــن جِ دريبي ِم ــب العَ ة مَ َھ ــكت ل َم
ل فـــي َمـــمنعـــون عـــن العَ يُ  طـــاعمنـــادق والمَ ة الفَ یـّــاو كلّ 

ه ّجـــوَ ك التّ ذلِ ھم لِـــنُ مكِـــلـــیھم، يُ ف عَ شـــرِ المُ  حالـــة غیـــابِ 
 ھم.ة بِ ة الخاصّ یّ ل او الكلّ مَ ب العَ تَ كْ الى مَ 

 
ـــاالضـــراب لـــن  ـــالّ الجـــازات الـــى عَ  رؤثّ ُي فـــاق االتّ  مَّ تـــي تَ

ـــا مُ لَ عَ  ـــبقاً یھ ـــ س ـــاحِ َم ـــب العَ ع ص ـــَم ـــذِ نُ مكِ یُ ل، َس  ك اخ
 عادي. شكلٍ ك بِ ة لَ حَ نِ تي مُ تك الّ اجازَ 

 
ــ ــة ِض ــمن حال ــمكــن االصــحاب العَ ال يُ  راعالصّ االســتیالء ل َم

 ة سابقاً.بَ سَ كتَ المُ على األجور 
  



 رابضْ اال اتويضعْ تَ 
ــضــین لِ رَّ عَ المُ  كینَ رِ تَ ْشــللمُ  حــقُّ يَ  ــن قِ إلضــراب ِم ــة ل النّ بَ قاب

 ويضـــاتٍ عْ تَ لـــى صـــول عَ الحُ بِ ل َمـــبي العَ صـــاحِ  مـــاتِ ظّ نَ او مُ 
 ال.ابة العمّ قَ نَ بِ  الخاص رابضْ الا ندوقِ ن صَ ة مِ ماديّ 

 
 نــــتَ ات االضــــراب ان كُ ويَضــــعْ صــــول علــــى تَ ك الحُ ُنــــمكِ يُ 
ــشــتركاً بِ مُ  ــنقابَ ــامِ ة الَع ــادق والمَ ي الفَ لین ف طــاعم او أي ن
ال جــاري الفــدرالي للعّمــحــاد التّ االتّ  منَ أخــرى ِضــ قابــةٍ نَ 

 ل عن ثالثة أشھر.قِ ة ال تَ دّ مُ في السويدي لِ 
 

 قُ ســیحُ االضــراب دايــة بِ  اعــالن ان كنــت مريضــاً فــي حالــة
ــ ــك المَ إِ مرار بِ االســتِ  كَ لَ ــى الرّ صــولِ ة وحُ ضــیّ رَ جازت ــب ك عل ات

مام مكنــك االنِضــيُ ل. َمــلعَ الل صــاحب ان ِخــالمرضــي ِمــ
ــ قُّ حُ یَ َســفَ دة ة جیّــصــحّ دت بِ الــى االضــراب ان ُعــ حــین  كَ لَ

 تَ بْ عويضــــات االضــــراب. ان اِصــــعلــــى تَ  صــــولذلــــك الحُ 
ـــالمَ  ـــة االضـــراب فَ ض اثْ رَ ب ـــاء حال ـــن ـــك اســـتِ  قُّ حُ یَ َس الم ل

 عويضات االضراب.تَ 
 
 عويضاتفع التّ دَ 
ــيَ  ــفــي مَ  كَ ضــورِ ل حُ جّ َســیــك ان تُ لَ ب عَ جِ ــ رِّ َق راع ألجــل الصّ

ة طاَقــك فــي بِ دُ زوِ عــويض. المقــر ســوف ُيــك علــى التّ صــولِ حُ 
 ألھا.مْ ب ان تَ جِ تي يَ الّ راع الصّ 

 
ـــالتّ  ـــفَ دْ عويضـــات ُت ـــق البَ ن طَ ع َع ـــك او مَ ري ـــن ـــد. ب البَ كَت ري
ـــمَ  ل ن اوّ عويضـــات ِمـــفـــع التّ ة دَ یفیـّــرر كَ َقـــقابـــة يُ س النّ جلِ

 ضراب.إلِ لِ  يومٍ 
 



 
 اعرَ ھاء الصّ تِ انْ  دَ نْ عِ 
ِّ اال ذا تـــمَّ إِ  بي احِ مـــات َصـــظّ نَ ال ومُ ة العّمـــنقابَـــ ینَ فـــاق بَـــت

ــالعَ  ــل والتّ َم ِّ وصّ ــى ات ــل ال ــة جَ فاقیّ ــة جَ ماعیّ ــدة َس توقف دي
 راع.الصّ اجراءات  كلّ  كَ ذلِ  حینَ 

 
ـــیُ سَ  ـــل رَس ـــوَ  رارُ َق ـــا فِ ْق ـــ راءاتِ ْج ـــینَ راع الصّ ـــ ح دوره ُص

 راع.ات الصّ مقرّ  لِّ كُ لَ  باشراً مُ 
 

ــدَ بَ  ــ ع ــُص ــدور ذلِ ــك الَق ــب عَ رار يجِ ــك الَع ــى عَ لی ــودة ال ك ملِ
 تاد.عْ المُ لة كَ الكامِ  كَ باتِ واجِ بِ  والقیامِ  فوراً 

 
ــن ألصــحابِ ال يُ  ــالعَ  مك ــل بِ َم ــ لفْص ــة العُ او اقالَ ــذين ّم ال الل

 كین باألضراب.رِ شتَ كانوا مُ 
 

 نا؟عَ مَ  تَ ل انْ ھَ 
 بیــرٍ كَ  كلٍ َشــبِ  عــودُ راع تَ نا بالصّــتَ ســارَ نــا او خَ احُ جة نَ تیَجــنَ 

 كبیر. أثیرٌ تَ  لهُ لنا  كَ مامُ ضِ الیك. انْ 

 
 ة!قوّ  حادِ االتّ بِ 
 



 
 

www.hrf.net 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 لوماتعْ المَ  نَ مِ  زيدُ على المَ  صولِ الحُ  كَ نُ مكِ يُ 
 راعالصّ  رّ قَ مَ  اللن خِ مِ 

 
 


