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دخول حركة المفاوضات 
لمرحلة جديدة

مسؤول العقود في نقابة العاملين بقطاع الصناعة والتعدين IF Metall فيلي-بيكا سايكاال )Veli-Pekka Säikkälä( في زيارة ألماكن العمل خالل عام 2019. تبدأ رحلة حركة 
المفاوضات - رحلة الحصول على اتفاقات جماعية جديدة - قبل انتهاء صالحية االتفاقات بوقت طويل وفي المناقشات مع األعضاء والممثلين المنتخبين.
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مزيد من المعلومات:
ifmetall.se/avtal2020 قم بمتابعة حركة المفاوضات على

مع بقاء أقل من شهر على انتهاء صالحية أول اتفاقيات نقابة العاملين بقطاع 
الصناعة والتعدين IF Metall، تدخل المفاوضات مرحلة جديدة، يُطلق عليها 

 .)Opo-månaden( اسم شهر الرؤساء المحايدين
- حيث يدخل الرؤساء المحايدون )opo( في عملية التفاوض من أجل االتفاقات 
 الجديدة، وفقًا لما قاله مسؤول العقود في نقابة العاملين بقطاع الصناعة والتعدين

.)Veli-Pekka Säikkälä( فيلي-بيكا سايكاال IF Metall

وتجدر اإلشارة إلى أن الرؤساء المحايدين )opo( هم األشخاص الذين تنتخبهم 
النقابات العمالية وأرباب العمل الذين يشكلون جزًءا من نقابات العمال في قطاع 

الصناعة. وهم أشخاص كانوا ينشطون في السابق إما من جانب أرباب العمل أو في 
نقابة عمالية. ووفقًا للمبادئ التوجيهية المتفق عليها بين نقابة العاملين بقطاع الصناعة 

والتعدين IF Metall وجميع النقابات المشاركة وأرباب العمل، يدخل الرؤساء 
المحايدون )opo( في المفاوضات قبل شهر واحد من انتهاء االتفاقات األولى. 

وقال فيلي-بيكا سايكاال )Veli-Pekka Säikkälä( "لكن االتصاالت تجري أيًضا 
بانتظام مع الرؤساء المحايدين )opo( خالل المفاوضات قبل شهر مارس".

وتتمثل مهام الرؤساء المحايدين )opo( في قيادة المفاوضات في آخر شهر قبل انتهاء 
صالحية االتفاقيات الحالية. وهم يكفلون إمكانية تفاوض الطرفان من ناحية، وأن يقدموا، 

من ناحية أخرى، عرًضا نهائيًا يمكن أن يقبله الطرفان إذا لم يتفق الطرفان بنفسهما.

وأضاف فيلي-بيكا سايكاال )Veli-Pekka Säikkälä( "كقاعدة عامة، فإنهم يقدمون 
 ثالثة مقترحات: مخطط أولي تقريبي يستجيب له الطرفان، ثم اقتراًحا أكثر واقعية إلى 

حد ما يجب أيًضا الرد عليه وأخيًرا طلب نهائي، أي مسودة اتفاق تعاقدية واضحة ونهائية".

وال يمكن قبول الطلب النهائي أو رفضه إال من جانب الطرفين. والهدف هو أن يحدث 
ذلك قبل انتهاء صالحية االتفاقات في 31 مارس. وإذا وافق الوفد المفاوض على الطلب 

النهائي، تحال مسودة االتفاق األولية إلى مجلس التعاقدات في نقابة العاملين في قطاع 
 .IF Metall الصناعة والتعدين
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