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يقدم هذا الكتيب نظرة عامة 
ومقدمة لدليل الـITF للتنظيم. 

ويشتمل دليل الـITF للتنظيم 
على )1( هذا الكتيب )2( العديد 

من النماذج التدريبية على شكل 
 Power( محاضرات عروض تقدميية

.)Point
حيث يوجد منوذج تدريبي واحد 

على شكل محاضرات عروض تقدميية 
لكل فصل في هذا الكتيب. مناذج 

احملاضرات هي أكثر شمولية من 
الكتيب، لذلك إذا كان لديك اهتماماً 

مبوضوع ما، فيمكنك الذهاب إلى 
منوذج محاضرات العروض التقدميية 

املناسبة ملزيد من التفاصيل.

هذه املواد مكثفة وحتتوي على 
دروس من العديد من املناطق حول 

العالم. وسوف حتتاج إلى تعديلها، 
وغالباً ما يكون التعديل جوهري، 

ولكي تناسب حالة ما. وسوف تكون 
بعض املواد مفيدة أكثر من مواد أخرى. 
والقصد هو االستفادة من املواد وليس 

استخدامها كاملة كما هي لذلك 
فإنك ستحتاج إلى تعديلها عندما 

تكون غير متأكد بأن التنظيم يعنيك 
أو إذا كنت تعمل على التنظيم 
لسنوات عديدة، وهناك الكثير 

لتتعلمه من الدول األخرى. سوف 
جتد أن هذه  املواد مفيدة إذا كانت 

لديك الرغبة في إشراك العمال في 
حل املشاكل في أماكن العمل، أو 

التحضير ملفاوضات صعبة، أو تقوية 
حضور النقابة في مجالس العمل أو 

إذا أردت التخطيط إلضراب.

قد يتعرض بعض العمال إلى 
العنف اجلسدي والتهديد، بينما 

يواجه البعض اآلخر الشعور 
بالالمباالة املدعوم من الثقافة 

السائدة واإلعالم. والقصد من هذه 
املواد هو استخدامها في أي وقت 
ترغب ملضاعفة مشاركة العمال، 

سواًء كنت تعمل على الفوز 
باالعتراف النقابي للمرة األولى أو كنت 

تعمل على زيادة مشاركة األعضاء 
النقابية في أماكن العمل.



6

التعلم من بعضنا البعض

إن أول ما نقوم به في عملية 
التنظيم هو تبادل املعلومات مع 

أعضاء أطقم طائرات LAN، وذلك 
لبناء الثقة بني بعضنا ولبناء 

التضامن العميق بني العمال للعمل 
بشكل جماعي. وتتمحور العملية 

التنظيمية بشكل جوهري حول 
بناء القاعدة النقابية والهياكل 

الدميقراطية.  والتنظيم  يساعدنا 
في جعل نقاباتنا أكثر دميقراطية. 

أرليتي غاي
 نقابة منتسبة للـITF، تشيلي

ـــة   ـــدم ـــق م

ما هو التنظيم؟
التنظيم هو زيادة مشاركة 
العمال في نقاباتنا بهدف زيادة 

قوة النقابة في أماكن العمل وفي 
القطاع. وأحد عوامل الضعف 

املشتركة والتي حددتها النقابات 
حول العالم هو املشاركة 

واملساهمة غير الكافية من 
العمال. واألغلبية العضمى من 
عمال النقل في العالم ليسوا 

أعضاء في نقابات.
وإذا ما أردنا استغالل الفرص 
اإلستراتيجية في قطاع النقل 

العاملي، فإن علينا أن نتنظم.

*  كيف	تعرف	“التنظيم” في	
نقابتك؟

*  هل	هو	مشابه	أم	مختلف	
عن	تعريف	الـITF هذا؟

*  ملاذا	وكيف	يختلف	أو	يتشابه	
تعريفك؟

ما هي النقابة؟
النقابة هي منظمة عمالية 
تعمل بشكل جماعي لتحسني 

ظروف العمل والظروف االجتماعية 
لكل العمال.  
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التعلم من بعضنا البعض

كان علينا في البداية في العالم 
العربي أن نوضح لنقاباتنا معنى 

كلمة “تنظيم”. ففي اللغة العربية 
قد تعني كلمة “تنظيم” رسم 
الهيكلة التنظيمية، مثل رسم 

مخطط أو خريطة. ولكن يوجد اآلن 
فهم مشترك ملعنى الكلمة.

بالل ملكاوي 
 ITFسكرتارية الـ

ـــة   ـــدم ـــق م

ومعظم عمال النقل في العالم 
هم عمال غير رسميني وبال حماية، 

وعادة يصعب حتديد الشركة أو 
اجلهة احلكومية التي يتبعون لها.
ومن املمكن وفي ظل االقتصاد 

املعولم أن يكون ملنظمات عمال 
النقل أشكاالً متعددة قد تختلف 

عن مناذج احتادات العمال التقليدية. 
ويبقى التناقض اجلوهري بني العمل 

ورأس املال قائم.
ويجب أن تعكس استراتيجياتنا 

التنظيمية ومنهجيتنا احلقائق 
اخملتلفة التي تواجه العمال – 

األخطار واخملاطر احلقيقية حيث 
نعمل معاً بشكل جماعي لتحسني 

الظروف.

كيف يختلف التنظيم عن 
القيام باحلمالت، والتجنيد، وعمل 

الشبكات، واالستهداف، واألبحاث، 
والتعبئة؟

ميكن فصل العمل التنظيمي 
عن احلمالت والتجنيد والشبكات 
واالستهداف واألبحاث والتعبئة، 

والتي تعتبر جميعها جزءاً من 
برنامج الـITF للتنظيم العاملي.
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التنظيم هو اجلزء احملدد في برنامج 
التنظيم العاملي للـITF ويركز على 
زيادة مشاركة العمال في النقابات. 

احلمالت تساعدنا في الضغط 
على أصحاب العمل واحلكومات. 

واحلمالت اجليدة التي جتبر أصحاب 
العمل على حتسني الظروف تعتبر 

فرصة رائعة لزيادة مشاركة العمال.
التنظيم واحلمالت ترتبطان وبشدة 

مع بعضهما ولكنهما شيئان 
مختلفان. احلمالت تركز بشكل 
أكبر على ما نقوم به للضغط 

على أصحاب العمل. والتنظيم 
يركز بشكل اكبر على ما نقوم به 
إلشراك العمال في احلمالت أو في 

العمل النقابي.
ومن الصعب فصل عمل احلمالت 
عن العمل التنظيمي. ونستخدم 

احلمالت للضغط على أصحاب 
القرار كجزء من عملنا التنظيمي. 
ومع ذلك، فإذا ما قمنا أثناء احلمالت 
بالضغط على أصحاب العمل دون 
وجود مشاركة كافية من العمال، 

فإننا بذلك ال نبني نقابة. وحتى لو 
متكننا من حتقيق منافع جوهرية 

كجزء من احلملة، فإننا رمبا نضعف 
النقابة بدالً من تقويتها إذا لم

نشرك العمال. والتركيز الرئيسي 
لدليل حمالت الـITF االستراتيجي 

هو على كيفية الضغط على 
أصحاب العمل وأصحاب القرار. أما 

دليل الـITF التنظيمي يركز على 
إشراك العمال. ويكمل كال الدليلني 

بعضهما البعض.

*  علينا	أن	نتنظم	لكي	نتمكن	
من	تشكيل	الهيكلة	النقابية	

والفوز	باالعتراف	النقابي. 
ونحتاج	أيضًا	للتنظيم	في	

األماكن	التي	لدينا	فيها	هيكلة	
تنظيمية	واعتراف	نقابي،	ونريد	

أيضًا	مزيدًا	من	مشاركة	العمال.
*  من	هم	الذين	ترغب	نقابتك	

في	تنظيمهم؟
*  ماذا	تأمل	أن	حتقق؟

*  من	هم	العمال	الذين	ترغب	
نقابتك	أن	تنظمهم	لتزداد	
مشاركتهم	في	النقابة؟

األبحاث  تساعدنا للتعرف 
بشكل واضح على صاحب العمل أو 
أصحاب القرار الرئيسيني وملعرفة – 

قطاعاتهم – نقاط قوتهم ونقاط 
ضعفهم ونقاط الضعف بشكل 

عام.  

ـــة   ـــدم ـــق م
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التعلم من بعضنا البعض

لفهم معنى التنظيم في فرنسا 
فإننا غالباً ما نستخدم مصطلح 

“أورغانايزير دانز لي سنديكات” 
أو “للتنظم في نقابة”. وعندما 
نتحدث عن االنضمام إلى نقابة 

كعضو فإننا نستخدم مصطلح 
“سنديكيوز فواز” ونستخدم 

مصطلح “أورغانايزيز – فواز” للداللة 
على املساهمة واملشاركة.

ليلياني ديبتشي
نقابة منتسبة للـITF، فرنسا

التعلم من بعضنا البعض

الكلمة املرادفة للتنظيم في اللغة 
الهندية هي “سنغاثيت”. وهي نفس 
الكلمة املستخدمة في نيبال. وتعني 

بناء التنظيم وجتنيد عمال جدد في 
الهيكلة النقابية. 

أجاي راي
نقابة منتسبة للـITF، نيبال

قد ال يكون أحياناً صاحب العمل 
هو صاحب القرار الرئيسي )على 

سبيل املثال في حالة عقود الباطن 
أو العمال غير الرسميني(.
االستهداف  هي عملية 

تستخدمها النقابات لتقرر أين 
وكيف تقوم بالتنظيم. وتعتمد 

أيضاً عملية االستهداف على رغبة 
ومقدرة العمال على التنظيم. 

وتتطلب أيضاً عملية االستهداف 
فهماً عميقاً لصاحب العمل 

وللقطاع، مبا في ذلك موقعهم في 
محاور النقل اإلقليمية أو العاملية 

وفي سالسل التزويد.
الشبكات  تساعدنا في ربط 

الهياكل النقابية والقيادات على 
املستويات اإلقليمية والعاملية داخل 
الهياكل في القطاع ولدى أصحاب 
العمل. ونحتاج إلى إشراك العمل 

في الشبكات. الشبكة القوية 
لديها املقدرة على تنسيق اإلجراءات 

والتضامن على األرض وكذلك 
تشارك املعلومات واخلبرات.

*  كيف	تعرف	النقابة؟
*   هل	هي	مشابهة	أم	مختلفة	

عن	تعريف	الـITF العاملي؟
*  ملاذا	وكيف	يختلف	أو	يتشابه	

تعريفك؟

ـــة   ـــدم ـــق م
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التجنيد يساعدنا في تسجيل 
العمال كأعضاء في نقاباتنا، مما 

يؤدي إلى زيادة احلجم في النقابات 
ودخلها. ولكن إذا سجلنا العمال 

فقط دون مشاركتهم، فإننا بذلك 
لم نقم مبا هو كافي. إن إمكانيتنا 
للفوز بتحسينات ألولئك العمال 

محدودة، وقد تصيبهم خيبة أمل 
وإذا ما قمنا بتجنيد مجموعات من 

أعمار معينة فقط أو من أجناس 
أو عرقيات معينة أو من جنس ما 

فحسب فإننا بالتالي قد نخلق 
تفرقة تؤدي إلى إضعاف النقابة بدالً 

من تقويتها. وبتعريفنا للتنظيم 
على أنه جزء هام من العمل 

النقابي، فإنا ال نريد بذلك أن نعطي 
انطباعاً بأن علينا التنظيم قبل 

البدء باحلمالت أو إنشاء الشبكات 
أو القيام باألبحاث. وعلى النقيض، 

فإن النقابات عادًة ما ترغب بعمل 
أبحاث عن الشركة والقطاع قبل 

البدء بتنظيم املزيد من العمال.
وعادًة ما تؤسس الشبكات من اجل 
دعم تنظيم العمال غير النقابيني. 

وتطلق أحياناً احلمالت للفوز باحلماية 
التي يحتاجها العمال لكي بتمكنوا 

من التنظيم مستقبالً. 

وبغض النظر عن مدى قوتنا 
كنقابات، فإن باستطاعتنا دائماً 
زيادة مشاركة العمال. التنظيم 

هو جزء ضروري في عملنا النقابي. 
ونحتاج إلى مهارات واستراتيجيات 

تنظيمية.

*   متتلك	النقابات	أحيانًا	القوة	
الكاملة	للفوز	بتحسينات	على	

الظروف	دون	إشراك	العمال.
*   قد	نحقق	فوزًا	فيما	يتعلق	
بظروف	العمل،	ولكن	هل	متكنا	

من	تنظيم	نقابة؟	وما	هي	
التكلفة	فيما	يتعلق	مبستقبل	

القوة	النقابية؟
*  وكقادة،	هل	توجد	هنالك	
طرقًا	نستطيع	من	خاللها	

إشراك	املزيد	من	العمال	وفي	
أغلب	احلاالت	في	جناحاتنا.

التنظيم بحاجة إلى مهارات 
وإستراتيجية وتخطيط ومثابرة. 

لذلك السبب يوجد لدينا 
منهجية تنظيمية. إن التنظيم 

عملية ممكنة. وكقادة نقابيني 
وناشطني، علينا أن نكون قد 

قررنا في حلظة ما إشراك املزيد 
من العمال في نقاباتنا. والعملية 

التنظيمية مختلفة من نقابة إلى 
أخرى، وحتى في النقابة نفسها.

ـــة   ـــدم ـــق م
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التعلم من بعضنا البعض 

نستخدم في جنوب إفريقيا كلمة 
“تنظيم”. يجري التنظيم في 

سياق سياسي واضح ويعبر عنه 
في سياسات النقابة. التنظيم 

يتطلب استهداف )وبناء على املعرفة 
اجليدة يصاحب العمل واملرتبط 

بعقد االتفاقيات اجلماعية( انتخاب 
قادة النقابة، ومفاوضات االعتراف 

باحلق النقابي، والتعامل مع احلاالت 
الفردية، وعقد االتفاقيات اجلماعية، 

واالستشارات في القضايا التي 
ال يوجد فيها تفاوض واإلضرابات 

الصناعية. وبالنسبة لنا، فإن 
التنظيم يدعم عن طريق تثقيف 

وتعليم العمال والنقابيني مبا في ذلك 
التثقيف اخلاص باالقتصاد السياسي 

والتثقيف املتعلق بنوع اجلنس.  

جني  باريت

نقابة منتسبة للـITF، جنوب إفريقيا

فإن اجملموعات اخملتلفة من العمال 
تنتظم بشكل مختلف. 

ماذا ميكننا أن نتعلمه من بعضنا 
البعض؟ وماذا نستطيع أن نعلم 

بعضنا البعض؟
دليل الـITF للتنظيم يحتوي على 

دروس وقصص جمعت من نقابات 
النقل حول العالم.

الدليل يحتوي على مهارات 
تنظيمية مثل االستماع والتغلب 

على اخلوف والالمباالة واالتصال 
املباشر املنظم من شخص إلى 

شخص وبناء القوائم والتنبؤ 
بإجراءات صاحب العمل والتدريب 

والتعليم والتخطيط اجلماعي واتخاذ 
القرار اجلماعي.

وتعتبر اإلستراتيجية التنظيمية 
جزءاً هاماً من الدليل، مثل عملية 
املطالبة العلنية مبطالبك، وكيف 

تلتزم الصمت بينما أنت في مرحلة 
بناء القاعدة، وكيف تتمكن من 

استخدام قوة الـITF الدولية 
واإلقليمية بكل ما ميلكه عمال النقل 

من قوة تضامن عندما يلزم ذلك.
صمم دليل الـITF للتنظيم 
كي يستخدم كجزء من عملية 

التخطيط. ويعطينا الفرصة 
لنجمع معاً أعلى مستويات من قادة 

النقابات.

ـــة   ـــدم ـــق م
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التعلم من بعضنا البعض
من اجل مواجهة حتدي التنظيم 

العاملي في شركات اإلمداد اللوجستي، 
فإن النقابات املنتسبة للـITF تقوم 

بالتنسيق على املستوى العاملي 
وتستمر في احلمالت اإلستراتيجية.
وقد تعلمنا من هذه اخلبرة بأن نهج 

التجنيد التقليدي مثل تعبئة النماذج 
ال يؤدي إلى تنظيم العمال، وخاصًة 

“عمال النقل املتنقلني” الذين ال 
يعملون في الشركة في مكان محدد. 

فقط اتصاالت النشطاء النقابيني 
مع العمال وجهاً لوجه في بيوتهم 
وفي أماكن العمل وفي منتدياتهم، 

هي التي ميكنها بناء النقابات وإبقاء 
النقابة في قلوب وعقول العمال.

وباستخدام ميزة الوضع الذي تتمتع به 
النقابات املنتسبة للـITF في سلسلة 

اإلمدادات اللوجستي العاملي، فإن 
باستطاعة أعضائنا في نقابات النقل 

واملستودعات حتقيق مكاسب في 
أماكن العمل وتنظيم نقابات جديدة 

أليسون مكغاري
  ITFسكرتارية الـ

وأعضاء النقابة والعمال الذين 
يرغبون بالتنظيم – أي شخص 
يتمكن من املشاركة واملساعدة 

– لعمل خطة تنظيمية تناسب 
األوضاع احلالية.

*  كيف	وملاذا	انخرطت	في	
نقابتك؟

*  هل	تستطيع	حتديد	وقت	
ما	أو	حدث	ما	أدركت	عنده	أنك	
بحاجة	لالنخراط	بشكل	أكبر؟	

*  كيف	تختلف	عن	اآلخرين	
الذين	لم	يشاركوا؟

*  ماذا	يساعدك	على	االستمرار	
باملشاركة،	حتى	عندما	ال	يكون	

ذلك	سهاًل؟

ما هو دور الـITF في التنظيم؟  
يستطيع الـITF تقدمي املساعدة عن 
طريق األبحاث والتعليم والشبكات 
اإلقليمية متعددة اجلنسيات ودعم 

احلمالت وخاصة في قطاع النقل.
وال يستطيع الـITF التخطيط أو 
تنفيذ عملية التنظيم للنقابات 

املنتسبة له. ويتوجب تطبيق 
املهارات التنظيمية واالستراتيجيات 

بالسياق والثقافة الذي تنتهجه 
النقابات املنتسبة. 

ـــة   ـــدم ـــق م
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محاضرات العروض 
التقدميية املرفقة حول 

“إستراتيجية التنظيم” 
تشتمل على مزيد من املعلومات 

واألسئلة حول تعريف التنظيم وعن 
السبب وراء رغبتنا في التنظيم. 

وسوف جتد أيضاً املزيد من النقاش 
حول عوائق التنظيم.

التعلم من بعضنا البعض
في غرب إفريقيا الفرانكفونية فإن 

كلمة  “تنظيم” تشتمل على ثالثة 
مستويات عمل:

1. التجنيد
2. تعبئة وحتفيز وتدريب العمال

3. البحث عن التعاون وعن التحالفات 
مع نقابات أخرى ومع منظمات 

اجملتمع. 
وتناسبنا جداً كلمة “تنظيم”. في 

دول األنغلوفون في غرب إفريقيا، 
فإننا نصف التنظيم على أنه زيادة 
نسبة العضوية ومشاركة العمال 

في النقابات. وإذا لم نستخدم كلمة 
“مشاركة”، فإن الناس سيعتقدون 

أننا نتحدث عن جتنيد أعضاء علماً أن 
للعديد منهم عضوية أوتوماتيكية.
ونحتاج إلى شرح ووصف ما نقصده 

بكلمة “تنظيم” وبالتفصيل. 
ومن املهم جداً بأن تولي جميع 

املناطق تفكيراً جيداً عند وصفهم 
للتنظيم، وعند إعادة تعريف 

الكلمات والكلمات املبهمة مما 
سيمكننا بالتالي من تثقيف أنفسنا 

ومتكيننا من االستمرار في تطوير 
مهارات التنظيم والتعلم من بعضنا 

البعض.
نازي كابور

 ITFسكرتارية الـ

وعن طريق الهياكل القيادية في 
تلك النقابات.

وعندما يكون الوقت مناسباً، 
سوف يكون الـITF جاهزاً لتوفير 

الدعم للحمالت اإلقليمية والعاملية 
لتحقيق الفوز لنضال العمال في 

مطالبهم التنظيمية.

كتبت وطورت من قبل تريسا كراون 
ITFومن قبل الدائرة التعليمية في الـ

وتود دائرة التعليم في الـITF تقدمي 
 ITFالشكر لكل النقابات املنتسبة للـ

وإلى أعضاء سكرتارية الـITF الذين 
ساعدوا في تطوير هذه املواد.

ـــة   ـــدم ـــق م


